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Ágrip 

 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna starfsánægju i leikskóla. Spurningalistar voru 

lagðir fyrir starfsfólk i einum leikskóla og auk þess voru tekin viðtöl við 2 

leikskólakennara. 

Í rannsókninni var leitast við að svara spurningunni: Hefur menntun  áhrif á líðan í 

starfi? Til að leita svara við rannsóknarspurningunni notaðist ég við megindlega 

rannsóknaraðferð því að megindlegar rannsóknir eru með fyrirframgefnum möguleikum 

um skýrt afmarkað efni sem leitar að svari við spurningunni og einum sannleika.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru, að þátttakendur telja mikilvægt að vera ánægðir 

í vinnunni og eru ánægðir með menntun sína,  og eru fegin því að að fá að taka þátt í að 

ala upp þetta frábæra unga fólk. Leikskólakennararnir sem ég tók viðtöl við töluðu um 

mikilvægi símentunnar i starfi. Þeir  töldu að mikilvægi brosa og hlýrra faðmlaga væri 

vanmetið í starfinu í leikskólanum. Mikilvægt er að mati þátttakenda að leikskólinn sé 

vettvangur fyrir opna umræðu þar sem allir fá tækifæri til að ígrunda starfið og viðhorf 

sín. Því sé nauðsynlegt að vera vakandi og spyrja sjálfa sig: Hvað er ég að gera, hvers 

vegna og fyrir hvern? 
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1. Inngangur 
 

Í rannsókn þessari var kannað, hvort menntun hafi áhrif á líðan í starfi leikskólakennara. 

Þegar kom að því að velja efni í rannsókn kom margt til greina. Ég hef ekki mikla 

reynslu af störfum í leikskólum en fljótlega kom mér í hug að grafast fyrir um það, hvað 

hefur áhrif á líðan í starfi. Ég valdi að skrifa um hvort menntun leikskólakennara hefði 

áhrif á líðan þeirra í starfi. Ég geri mér grein fyrir því að margt annað hefur áhrif á 

starfslíðan og tel mjög nauðsynlegt að koma af stað umræðu um þá þætti.  

Megin rannsóknarspurningin er: Hefur menntun áhrif á líðan í starfi? 

Rannsóknin fór fram í leikskólum og voru þátttakendur leikskólakennarar, 

leiðbeinendur og stjórnendur leikskólanna.  Gögnum var safnað með spurningalista. 

Einnig voru tekin viðtöl við leikskskólakennarana. Í þessari rannsókn er lögð áhersla á 

að athuga hvort mismunandi menntun hefur áhrif á líðan í starfi.  

Rannsóknarriðgerðin skiptist í kafla og hefst hún á inngangi. Í öðrum kafla er fjallað 

um val á viðfangsefni ritgerðarinnar. Þriðji kafli fjallar um fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar. Í 4. kafla fjalla ég um aðferðafræðina sem ég nota. Í 5. og 6. kafla 

fjalla ég um niðurstöðurnar sem ég fékk og í 7. kafla er umræða um niðurstöður mínar 

og samanburður við aðrar rannsóknir á þessu sviði. 

Rannsóknin sýnir, að starfsánægja leikskólakennara er mikil og þeir upplifa árangur 

verka sinna á hverju degi.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru að þátttakendur telja mikilvægt að vera 

ánægðir í vinnuni og eru ánægðir með menntun sína  og fegin því að fá að taka þátt í að 

ala upp þetta frábæra unga fólk. Leikskólakennarar sem ég tók viðtal við tala um 

mikilvægi símenntunar i starfi. Þeir  telja að mikilvægi brosa og hlýrra faðmlaga sé 

vanmetið í starfinu í leikskólunum. Mikilvægt er að mati þátttakenda að leikskólinn sé 

vettvangur fyrir opna umræðu þar sem allir fái tækifæri til að ígrunda starfið og viðhorf 

sín. Því sé nauðsynlegt að vera vakandi og spyrja sjálfa sig: Hvað er ég að gera, hvers 

vegna og fyrir hvern? 
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1.1.Leikskólinn 
 

Samkvæmt Lögum um leikskóla nr. 90/2008 er leikskólinn fyrsta skólastigið i 

skólakerfinu og er fyrir börn undir skólaskyldualdri.   

     Það var ekki fyrr en árið 1985 sem Valborg Sigurðardóttir, þáverandi skólastjóri 

Fósturskóla Íslands var fengin til þess að stýra vinnuna við fyrstu námsskrána sem fékk 

heitið „Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili“. Sú námsskrá var byggð á 

uppeldislegum grunni og tók mið af þeirri þróun sem átti sér stað í nágrannalöndunum, 

einkum í Norður-Evrópu en einnig Bandaríkjunum. Í þessari uppeldisáætlun voru sett 

fram markmið fyrir uppeldisstarfið ásamt ýmsum hugmyndafræðum og leiðum í uppeldi 

ungra barna. Þessi uppeldisáætlun markaði ákveðin tímamót fyrir innra starf leikskóla 

og var undanfari Aðalnámskrár leikskóla sem kom út árið 1999 (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007: 22-23). 

     Til þess að faglegt starf fari fram innan veggja skólans, burtséð hvort það sé leik-, 

grunn- eða framhaldsskóli, þá er nauðsynlegt að skólanámskrá sé fyrir hendi. 

Skólanámsskrá er ekki hægt að vinna nema út frá formlegu skjali líkt og Aðalnámskrá 

leikskóla. Þar stendur það svart á hvítu, hvers er til ætlast af skólanum og framlagi hans 

til barnanna.  

     Baldcock (2010) segir að möguleiki sé á því að fólk líti á námskrár sem lítið annað 

en reglur sem ber að fylgja. Að sjálfsögðu má túlka þá hugsýn á marga vegu en hlutverk 

okkar kennara er fyrst og fremst að finna leiðir til þess að börnin njóti sín.  

     En hvað er námskrá? Í nýju Aðalnámskrá leikskóla sem kom út árið 2011 er talað um 

hvert hlutverk þess er. Þar stendur fyrst og fremst að aðalnámskráin sé rammi um 

skólastarfið og leiðsögn um tilgang þess og markmið. Aðalnámskráin sjálf er ætluð 

stjórnendum og öðru starfsfólki skólans. En jafnframt er þetta sýnilegt skjal fyrir 

nemendur, foreldra, félagssamtök o.fl. til þess að veita þeim upplýsingar um tilgang og 

starfsemi skólans. Má í raun segja að aðalnámskrá sé samingur þjóðarinnar við sjálfa sig 

um menntamál (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:6). 

     Hlutverk aðalnámskránnar er samt sem áður margþætt því hún birtir menntastefnu 

stjórnvalda, námsframboð og kröfur. Öllum skólum landsins og starfsmönnum þeirra 

ber að fylgja þeim ákvæðum við skipulagningu skólastarfs, en þar koma 
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skólanámskrárnar inn í spilið. Hlutverkið er því fyrst og fremst að tryggja börnum og 

ungmennum góðar aðstæður til náms í samræmi við gildandi lög og menntastefnu 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:6). 

     Þegar búið er að segja örlítið frá hlutverki aðalnámskráa má segja frá hlutverki 

skólanámskráa. En til þess að afmarka starf skólanna og gera það sýnilegra er útbúin 

skólanámskrá. Viðfangsefni skólastarfsins er sett fram í námssviðum, námsgreinum eða 

námsáföngum. Hvert um sig er ekki eigindlegt markmið heldur meira sem hjálpartæki 

til að stuðla að merkingarbæru námi og til þess að ná fram öllum markmiðum 

skólastarfsins. Í aðalnámskrám skólastiganna eru því skilgreind markmið í samræmi við 

sérkenni hvers skólastigs, aldur og þroska barna og ungmenna (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011: 7). 

 

1.2.Saga leikskólakennaramenntunar 
 

1.október 1946 var stofnaður Uppeldisskóli Sumargjafar. Skólastjóri frá upphafi var 

Valborg Sigurðardóttir. Námstími var tvö ár, níu mánuðir hvort ár, skipt til helminga á 

milli verklegs og bóklegs náms.  

     Árið 1957 var nafni Uppeldisskóla Sumargjafar breytt í Fóstruskóla Sumargjafar. 

Árið 1973 voru samþykkt lög um Fóstruskóla Íslands og námið var skilgreint sem 

þriggja ára nám, en hafði verð í það í raun frá árinu 1968. 

     Fósturskólinn var eini skólinn í landinu sem menntaði leikskólakennara þar til árið 

1997 að leikskólakennaradeild var stofnuð við Kennaradeild Háskólans á Akureyri.  

Árið 1997 sameinuðust Kennaraháskóli Íslands, Fósturskólinn, 

Íþróttakennaraskólinn á Laugarvatni og Þroskaþjálfaskóli Íslands í eina háskólastofnun, 

Kennaraháskóla Íslands, og brautskráðust fyrstu leikskólakennararnir með B.Ed.-próf 

vorið 1998. 

     1.júli árið 2008 sameinast Kennaraháskóli Íslands og Háskóli Íslands. 

     Jón Torfi Jónasson (2006) telur að við sameiningu Háskóla Íslands og 

Kennaraháskóla Íslands verði boðið upp á enn meira bóklegt nám. 
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     Árið 2008 markar tímamót í menntun leikskólakennara. Í fyrsta lagi voru lög um 

menntun og ráðningu kennara við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla samþykkt af 

Alþingi og kennaranám á Íslandi lengt í fimm ár þar sem krafist var meistaraprófs til að 

öðlast kennsluréttindi á öllum skólastigum. 

Jafnhliða aukinni áherslu á fræðilega þætti var leitast við að tengja fræðin áfram við 

vettvang en sú tenging hefur verið eitt af sérkennum leikskólakennaranámsins. 

Jafnframt var gert ráð fyrir að í sem flestum námskeiðum væri miðað við fjölbreytileika 

í barnahópnum (Jóhanna Einarsdóttir, 2000). 

Samkvæmt Lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008 hefur sá einn rétt til að nota 

starfsheitið leikskólakennari og starfa við leikskóla á vegum opinberra aðila eða aðra 

hliðstæða skóla, sem til þess hefur leyfi menntamálaráðherra. Í sama lögum stendur að 

að lágmarki 2/3 hlutar stöðugilda við kennslu, umönnun og uppeldi barna i hverjum 

leikskóla skulu teljast til stöðugilda leikskólakennara. 

     Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 22) segir um hlutverk leikskólakennara: 

  „Leikskólakennari á að vera leiðandi í mótun uppeldis- og    

menntastarfsins, 

  fylgjast með nýjungum og miðla þekkingu. Hann á að vera góð fyrirmynd i  

  starfi með börnum og leitast við að styrkja faglegt hlutverk     

leikskólans. 

  Litið er á leikskólakennara sem leiðandi samverkamann barna, foreldra og 

  annars starfsfólk leikskóla. Honum ber að sjá til þess að hvert barn sé virt 

  að verðleikum og að námsumhverfið sé skipulagt á þann veg að börn fái 

  notið bernsku sinnar“. 

 

2.Val á viðfangsefni 
 

Ég valdi að athuga hvort menntun hafi áhrif á líðan í leikskólastarfi eða ekki, vegna þess 

að mér finnst það skipta máli hvort starfsfólki í leikskólanum líður vel eða ekki, því að 

líðan kennara getur haft áhrif á börnin. Margar rannsóknir víðsvegar um heiminn sýna 

fram á að þeir eru ánægðir sem velja starfið vegna áhugans á því, vegna þess að starfið 
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uppfyllir vissar kröfur sem gerðar eru og geta er til. Þetta er mjög mikilvægt, sérstaklega 

í starfi leikskóla. Það er ekki heppilegt að leikskólastarfsmenn velji þessa vinnu á öðrum 

forsendum. Mikilvægt er að búa þannig að starfsmönnum að þeir njóti sem mestrar 

starfsánægju, því það skilar sér óneitanlega út í starfið. Því betri líðan, þeim mun betra 

starf og jákvæðara starfsfólk. 

     Jerome Bruner (1996) talar um að menning þess samfélags sem maðurinn lifir og 

hrærist í hafi mikil áhrif á hvernig við hugsum og hvað við gerum sem kennarar.  

     Einnig hafa margar rannsóknir á síðustu árum sýnt, að starfshæfni kennara hafi 

jafnframt áhrif á getu þeirra til að kenna og þar af leiðandi á kennsluaðferðir þeirra.  

     Ragnhildur Bjarnadóttir (2004) í greininni Að verða kennari: Sýn kennaranema á 

eigin starfshæfni hefur skilgreint starfshæfni kennara sem faglega kunnáttu sem 

samanstendur af því sem kennarar hafa lært um kennslu, menntun barna, persónulega 

sjálfsþekkingu og trú einstaklingsins á eigin getu til að ráða við viðfangsefnið. 

Nussbaum (2000) leggur áherslu á mikilvægi virðingar og reisnar hverrar 

manneskju. Stofnanir samfélagsins verða að tryggja að komið sé fram við hvern 

einstakling af virðingu og reisn og allt starf á að vera í þeim anda. 

Leikskólakennararnir líta á sjálfa sig sem mikilvægar fyrirmyndir. Börnin læri það 

sem fyrir þeim er haft. Þess vegna skiptir það máli hvernig starfsfólk talar við börnin og 

kemur fram hvert við annað, og ef kennari er  niðurdreginn sjálfur þá getur hann ekki 

búist við því að börnin séu sérlega spennt fyrir því sem þau eru að gera. 

Menntun leikskólakennara er nú öll á háskólastigi og meðal þeirra ríkir mikill 

metnaður til að gera góða leikskóla enn betri. Það gefur til kynna að menntun er 

mikilvæg í starfi með börn, því að leikskólakennarinn sinnir þörfum og væntingum 

barnanna og  niðurstöður rannsókna sína hvernig menntun leikskólastarfsmanna hefur 

áhrif á líðan þeirra í starfi. 
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3. Fræðilegur bakgrunnur 
 

Lítil áhersla hefur til að mynda verið lögð í að kanna hvernig menntun hefur áhrif á 

líðan í starfi. Ég athugaði rannsóknir sem voru gerðar í kringum leikskóla og starfshætti 

þeirra. Einnig skoðaði ég aðrar rannsóknir sem sýna aðra þætti sem hafa áhrif á 

starfsánægju í leikskóla og líka á hvað annað menntun hefur áhrif, t.d. á atvinnuleysi. 

Fyrst las ég mjög áhugaverða grein Jóhannu Einarsdóttir Nýjar áherslur í 

leikskólastarfi – Kalla þær á breytingar á leikskólakennaramenntuninni?  Í þessari grein 

er meðal annars skrifað um miklar breytingar á sviði leikskólans og 

leikskólakennaramenntunarinnar. Þegar leikskólakennaranámið fluttist á háskólastig 

varð breyting á náminu. Mikil áhersla var lögð á að hugmyndafræði leikskólans 

endurspeglaðist í náminu og tengsl við starfsvettvanginn og nýútkoma Aðalnámskrá 

leikskóla.  

Á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar í leikskólakennaramenntuninni á 

Norðurlöndum. Danir sameinuðu nám leikskólakennara, félagsráðgjafa og 

frístundakennara og Svíar sameinuðu menntun leik- og grunnskólakennara og þar 

sækjast færri eftir að starfa með börnum á leikskólaaldri. 

Jan-Erik Johansson prófessor við Högskolen i Oslo hefur rannsakað og skrifað um 

þróun leikskólakennaramenntunar i Norðurlöndum og sett fram mjög beinskeytta 

gagnrýni á þær breytingar sem orðið hafa í leikskólakennaramenntuninni þar. Hann 

telur leikskólahefðina vera að glatast og i stað sérhæfingar i leikskólafræðum útskrifist 

nú yngribarnakennarar með mjög almenna menntun og vegna mikils vals i náminu 

útskrifist fólk með mjög ólíka menntun. Johansson (2005) bendir á þá staðreynd að 

einungist lítill hluti starfsfólks norrænna leikskóla er leikskólakennaramenntaður og ef 

fram heldur sem horfir, þá muni þeim enn fækka. 

Hér vill ég líka nefna rannsóknina  Áhrif menntunar á atvinnuleysi (Harpa 

Harðadóttir, 2010). Helstu niðurstöður voru þær að aukin menntun dregur töluvert úr 

líkum á atvinnuleysi. Grunnskólamenntaðir eru almennt í mestri hættu á atvinnuleysi. 

Mikilvægi menntunar er því mjög greinilegt og ætti að hvetja fólk áfram til að auka við 

menntun sína. 
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Rannsóknin Áhrifaþættir starfsánægju: Rannsókn í leikskólum í Húnavatnssýslu 

(Guðrún Lára Magnúsdóttir, Harpa Hermannsdóttir og Sigurðardóttir, 2006) var mjög 

áhugaverð en í henni er fjallað um þá þætti sem hafa áhrif á starfsánægju. Í svörum 

starfsmanna kemur fram að það sem hefur mest áhrif á starfsánægju er að vera 

þáttakendur og hafa eitthvað um það segja í hvaða anda er starfað innan leikskólans. 

Starfsmenn segja líka að starfsumhverfi hafi mikil áhrif. Samskipti voru líka talin 

mikilvægur áhrifaþáttur  á stafsánægju. 

Ég las einnig Könnun á heilsufari, líðan og vinnuumhverfi starfsfólks á leikskólum í 

Reykjavík (Berglind Helgadóttir o.fl., 2000). Þessi könnun var gerð af starfsmönnum 

Vinnueftirlitsins. Þátttakendur voru starfsfólk í 16 leikskólum í Reykjavík. 

Spurningalisti var lagður fyrir leikskólastarfsmenn og 287 af 320 svöruðu. Helstu 

niðustöður þessara rannsókna eru að meira en helmingur starfsfólks segist stundum eða 

oft vera líkamlega úrvinda eftir vinnudaginn, níu af hverjum 10 svarendum eru almennt 

ánægðir í starfi og um sjö af hverjum 10 myndu mæla með því við vini eða kunningja 

að þeir réðu sig til starfa á vinnustað þeirra. Þegar spurt var um heilsufar starfsfólks 

kom í ljós að 87% þeirra sem tók þátt í könnuninni höfðu leitað læknis á síðasta ári. 

Algengast er að fólk hafi leitað læknis eða meðferðar vegna vöðvabólgu, kvefs eða 

umgangspesta. 

Í niðurstöðum rannsóknar Örnu H. Jónsdóttur, Starfsánægja og stjórnun í 

leikskólum, segir að starfsfólk í leikskólum sé ánægðast í starfi þegar það sér árangur af 

einhverju sem það hefur tekið þátt í með börnunum. Á grundvelli eigin frammistöðu 

fannst starfsmönnum þeir vaxa í starfi og verða hæfari við að ná persónulegum árangri. 

Þetta átti við um allt starfsfólk, yfir- sem undirmenn, leikskólakennara sem 

leiðbeinendur (Arna H. Jónsdóttir, 2001:50). 

     Eins kemur fram í annari grein eftir Örnu H. Jónsdóttur  (2003) að starfsánægjan 

tengist fyrst og fremst störfum kennara með börnunum og að verða vitni að vexti þeirra, 

þroska og framförum i námi (bls. 166).  

     Þegar kennarar starfa á grundvelli eigin sannfæringar og hugsjóna og skynja að þeir 

hafi hæfni til að takast á við fyrirliggjandi viðfangsefni finnst þeim fremur að þeir séu 

við stjórnvölin í starfi sinu (bls. 167). 
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     Samkvæmt lögum um leikskóla og í kjarasamningi Félags leikskólakennara og 

Launanefndar sveitarfélaga skal vinna endur- og símenntunaráætlun í sérhverjum 

leikskóla sem staðfest skal af sveitastjórn eða leikskólanefnd. Leikskólastjóri ber ábyrgð 

á gerð símenntunaráætlunar. Sveitarfélagi ber samkvæmt kjarasamningi að gera 

leikskólakennurum kleift að taka þátt í símenntunaráætlun.  

     Leikskólakennarar sækja endur- og símenntun til ýmissa aðila. Mörg sveitarfélög 

og/eða leikskólar skipuleggja símenntunartilboð. Þar fyrir utan sækja margir símenntun 

til háskólanna og ýmissa félagasamtaka og aðila sem standa að námskeiða- og 

ráðstefnuhaldi. Leikskólakennarar geta sótt um styrki í Vísindasjóð Félags 

leikskólakennara til að standa straum að kostnaði við símenntun sem ekki fellur undir 

skilgreinda símenntunaráætlun leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2010, 

bls. 17). 

Í 7. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla stendur m.a.:  

„Að frumkvæði leikskólastjóra skal móta áætlun um hvernig símenntun 

starfsfólks skuli hagað svo að hún sé í sem bestu samræmi við áherslur 

leikskóla, sveitarfélags og skólanámskrár. Leikskólastjórar og starfsfólk 

leikskóla skulu samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar og eftir því sem kann að 

vera mælt fyrir um í kjarasamningum eiga kost á símenntun í þeim tilgangi 

að efla starfshæfni sína, kynnast nýjungum í leikskóla- og uppeldismálum og 

njóta stuðnings við nýbreytni- og þróunarstörf“. 

 

4. Rannsóknaraðferð 
 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni sem ég notaði við gerð 

þessarar rannsóknar og af hverju hún var valin. Einnig eru þátttakendur kynntir og sagt 

frá úrvinnslu á niðurstöðunum. 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum notaðist ég við megindlega 

rannsóknaraðferð því að megindlegar rannsóknir eru með fyrirframgefnum möguleikum 

um skýrt afmarkað efni sem leitar að svari við spurningunni og einum sannleika. Í þessi 

rannsókn var spurningalisti notaður, þar sem þátttakendur áttu að svara fyrirfram 

gefnum möguleikum, og einnig voru tekin viðtöl og svo kemur tölfræðin inn í þetta sem 
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gefur til kynna að um megindlega rannsókn er að ræða. Rannsóknaraðferðin var valin til 

þess að fá sem besta yfirsýn yfir það sem verið var að skoða. 

4.1. Þáttakendur 
 

Þátttakendur í rannsókninni voru allt starfsfólk í leikskólanum Barnakoti þar sem fjöldi 

leikskólakennara var yfir meðallagi, alls 27að tölu. Starfsmennirnir voru á aldrinum 25 

– 55 ára, allt konur, og höfðu þær starfað í leikskólum allt frá 1 ári og upp í 30 ár. 

     Alls 15 konur svöruðu spurningalistanum og það voru þær konur sem mættu til 

vinnu þennan dag sem ég kom í heimsókn. Auk þess tók ég viðtöl við 2 

leikskólakennara daginn eftir. 

     Til að tryggja nafnleynd eru hér notuð tilbúin nöfn á leikskólanum og 

leikskólakennurunum. Viðmælendurnir í leikskólanum Barnakoti voru Halla og Kristín. 

4.2. Framkvæmd 
 

Fyrst talaði ég við leikskólastjórann til að fá leyfi til að dreyfa spurningalistanum til 

starfsfólks leikskólans. Spurningalistar voru lagðir fyrir þær sem voru mættar í vinnu 

þann dag sem ég kom í heimsókn. Með spurningalistunum voru meðal annars tekin 

viðtöl um daglegt starf í leikskólanum.  

     Daginn eftir sótti ég spurningalistana og tók viðtöl við 2 leikskólakennara um 

menntun þeirra. Viðtölin fóru fram i sérkennsluherberginu. Gagnaöflunin gekk vel. Að 

því loknu bar ég saman svör við hverri spurningu frá öllum viðmælendum og vann 

frekari niðurstöður.  

4.3. Úrvinnsla 
 

Til að athuga hvort munur væri á svörum leiðbeinenda og leikskólakennara bar ég 

saman svör hvors hóps fyrir sig. Til að athuga hvort menntunarstig hefði áhrif á 

starfsöryggi bar ég saman svör miðað við starfsheit og menntun. Ég bar líka saman 

menntunarstig og aldur starfsmanna og líka menntunarstig og líðan í starfi. Þegar ég tók 

viðtöl við kennarana þá var ég með fyrirfram ákveðnar spurningar og það var frekar 

djúpviðtal.  
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     Næst setti ég niðurstöðurnar fram á myndrænan hátt í Excel. Hér á neðan sýni ég 

helstu niðurstöður á myndrænu formi og skrifa nokkuð um þau. 

5. Niðurstöður úr spurningalistunum 
 

Í þessum kafla skoða ég niðurstöður svara starfsmannanna sem fengust með 

spurningalistanum sem lagður var fyrir þá. Sú rannsóknarspurning sem lögð var fyrir, 

var eins og áður hefur komið fram: Hefur menntun áhrif á líðan í starfi? Ég var með 

fyrirfram ákveðinn spurningalista sem unnin var upp úr fræðilega hluta ritgerðarinnar 

og ég tók líka viðtöl við 2 leikskólakennara um menntun þeirra og ætla skrifa nokkuð 

um niðurstöður viðtalanna. Í fræðilega hluta ritgerðarinnarinnar fjallaði ég um ýmsa 

þætti sem taldir eru hafa áhrif á starfsánægju í starfi starfsfólks í leikskólum.  

 

 

 

Hér bar ég saman menntunarstig og starfsöryggi. Spurningin var: Hefur menntunarstig 

áhrif á starfsöryggi?  Hér ætla ég að skýra frá niðurstöðum mínum,  sem sýna að 9 

konur, sem eru með hæsta menntunarstig, telja starfsöryggi mjög gott, 5 konur, sem eru 
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með grunnám úr háskóla, telja að starfsöryggi sé ágætt og 1 kona, sem er bara með 

grunnskólapróf, telur að starfsöryggi sé ekki gott.   

     Starfsmenn telja starfsöryggi sitt vera mjög mikið þrátt fyrir ólíkt menntunarstig. Það 

var bara 1 kona sem var ekki ánægð með starfsöryggið og hún var bara með 

grunnskólapróf. Ég held að hún sé óörugg út af því að þegar hún til dæmis missir þessa 

vinnu þá verði erfitt fyrir hana að finna aðra vinnu því að hún er bara með 

grunnskólapróf. 

 

 

Hér bar ég saman menntunarstig og aldur starfsmanna. Spurningin var: Eru tengsl á 

milli menntunarstigs og aldurs?  Niðurstöðurnar sýna, að konur á aldrinum milli 45 – 

54 ára eru með hæsta menntunarstig , 1 kona er yngri en 25 ára og er með stúdentspróf.  

     Samkvæmt niðurstöðunum get ég sagt að aldur hafi áhrif á menntunarstig og að það 

eru tengsl á milli þessa þátta – menntunarstigs og aldurs, því það er ljós að t.d. 

manneskja yngri en 25 ára getur ekki verið með hæsta menntunarstig því að námið tekur 
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ákveðinn tíma og einhver yngri en 25 ára nær ekki að klára allt námið fyrir 25 ára 

aldurinn.  

 

 

Hér bar ég saman menntunarstig og líðan í starfi. Spurningin var: Hefur menntunarstig 

áhrif á líðan í starfi? Samkvæmt niðurstöðunum sáum við að 5 konur, sem eru með 

hæsta menntunarstig, svara þessu "já, ekki spurning", 6 konur segja að það skipti engu 

máli og 4 konur, sem eru með neðstu menntunarstigin, svara að þær viti það ekki. 

Niðurstöður mínar sýna að þátttakendurnir í rannsókninni töldu að aukin menntun 

myndi auka á starfsánægju þeirra.   

     Á endanum þegar ég tók saman niðurstöðrnar þá get ég sagt að menntunarstig hefur 

áhrif á alla þætti í starfi leikskólakennara. Það er mjög mikilvægt að kennarinn sé vel 

menntaður svo hann sé ánægður í starfi og sé öruggur með vinnu og það hefur jákvæð 

áhrif á börnin.  

     Mér finnst að það hafi verið góð hugmynd að færa alla kennaramenntun á 

háskólastig.  En leikskólastjórar verða bara að passa að ráða fólk í vinnu í leikskólana 
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með hæsta menntunarstig, því að börnin eru þess virði að hafa sem besta kennara, 

sérstaklega í leiksólum, þegar þau fara fyrsta skipti að heiman og byrja læra.  

6. Niðurstöður úr viðtali 
 

Hér ætla ég skrifa um niðurstöðurnar sem ég fékk úr viðtölum við 2 leikskólakennara 

um menntun þeirra. 

Leikskólakennaramenntun var umræðuefnið í viðtölunum sem ég tók við  

leikskólakennarana. Grunnspurningarnar voru: 

1. Hver var leikskólakennaramenntun viðmælandanna? 

2. Hvort viðmælendur mínir hafi fylgt henni eftir með símenntun?  

3. Hvernig þeim líður með menntunina. 

4. Hvaða þýðingu hún hefur að þeirra mati í starfi þeirra og fyrir stöðu þeirra og 

sjálfsmynd. 

Starfið í leikskólanum einkennist af gleði og jákvæðni. Þetta er yndislegt starf með 

frábærum kennurum, yndislegum börnum og fjölskyldum. Þetta er það sem gerir starfið 

dýrmætt. En vert er að hafa í huga að þetta gerist ekki allt af sjálfu sér. Það þarf góða 

stjórnun, skipulag, fagkunnáttu og reynslu til að halda þessu mikilvæga starfi á því 

framsækna stigi sem það er. 

Menntun leikskólakennara tekur í dag fimm ár en var áður þriggja ára nám. 

Leikskólakennarar hafa verið duglegir að afla sér aukinnar menntunar á mörgum 

sviðum, svo sem í stjórnun, menntun ungra barna og sérkennslu svo eitthvað sé nefnt. 

     Fyrsti viðmælandi minn útskrifaðist frá Fósturskóla Íslands vorið 1992 svo lauk 

siðan B. Ed. gráðu vorið 2011 og ég ætla kalla hana Höllu. Hún hefur sótt ýmis 

námskeið og ráðstefnur á vegum Háskóla Íslands, Kennarasambansins, og annarra 

tengdu leikskólastarfinu. Einnig hefur hún tekið þátt í þróunarverkefnum bæði hér á 

Íslandi og erlendis þar sem hún var búsett í nokkur ár. 

     Hún segir að öll fræðsla sé af hinu góða, þó maður sjái ekki strax hvernig þetta eða 

hitt námskeiðið eigi eftir að duga manni í starfi. Það er bæði nauðsynlegt og gott fyrir 

leikskólakennara að fylgjast með þeirri umræðu og þróun sem á sér stað í 
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leikskólaumhverfinu. Hún segir líka að símenntun sem hún hefur sótt á löngum 

starfsferli hafi haft góð áhrif á starfsöryggi hennar, sérstaklega þróunastarf sem hún tók 

þátt í árin 2004-2005 sem mótaði hana og gerði hana staðfasta í þeirri starfsaðferð, 

„uppeldisaðferð“, sem hún vinnur við í dag. 

     Hún telur að símenntun haldi henni ferskri og vakandi i starfi, og geti sýnt þróun og 

þroska í því sem hún er að gera. Þar af leiðandi telur hún að símenntun hafi haft góð 

áhrif á sjálfsmynd og stöðu hennar í vinnuumhverfinu. 

     Annar viðmælandi minn, sem ég ætla kalla Kristínu, útskrifaðist frá Fósturskóla 

Íslands árið 1978 og námið var tveir vetur og eitt sumar. 

     Hún hefur ekki unnið samfellt sem leikskólakennari frá 1978-2012. Í ca 10 ár vann 

hún við önnur störf, rak blómaverslun og hafði menntað sig á öðrum vettvangi og 

útskrifaðist frá Iðnskólanum í Hafnarfirði sem útstillingahönnuður 2007. 

     Þegar hún kom aftur að leikskólakennarastarfinu eftir ca 10 ára hlé vann hún sem 

sérkennslustjóri í 7 ár og sótti símenntun í formi námskeiða á ýmsum vettvangi, en nú er 

hún starfandi sem almennur kennari á deild. 

     Þegar hún kom aftur til starfa eftir ca. 10 ára hlé, fann hún fyrir miklu óöryggi og 

vanmætti og trúði að menntun hennar væri ekki mikils virði, en eftir íhugun og mikla 

sjálfsskoðun komst hún að þeirri niðurstöðu að hún gæti lært mikið af ungum kennurum 

og að ungu kennararnir gætu lært mikið af henni, því að námið hennar í Fósturskóla 

Íslands og allt námið í skóla lífsins væri henni og skjólstæðingum hennar mikils virði.  

     Hún segir að margt hafi tekið breytingum í huga almennings gagnvart 

leikskólakennarastéttinni frá 1978 og hún hefur tekið þátt í að verja starfið sitt og 

stéttina í öll þessi ár, það hafi oft verið erfitt og stundum langaði hana til að hætta og 

finna sér annan starfsvettvang sem aðalstarf. En i dag er hún sátt og fegin að hafa ekki 

snúið baki við þessu frábæra starfi og því að fá að taka þátt í að ala upp þetta frábæra 

unga fólk. Hún er mjög sátt sem leikskólakennari. 

Símenntun skiptir miklu máli og er það sem ekki má skorta. 
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7. Umræða 
 

Í þessum kafla ræði ég um niðurstöður rannsóknarinnar og ber þær saman við fræðilega 

hluta ritgerðarinnar ásamt því að fjalla um efnið frá eigin sjónarhóli. 

     Í könnuninni hefur komið fram að starfsfólk leikskólans hafi talið sig vera öruggt og 

ánægt í starfi óhað menntunarstigi. En þegar kemur neikvænt svar er það frá maneskju 

með minnstu menntunina og því getum við sagt að því meiri menntun því meiri öryggi 

og ánægja í starfi. Mér finnst að menntun sé mjög mikilvæg, sérstaklega þegar það er í 

þágu vinnu með börnum. Í grein Jóhönnu Einarsdóttir (2005) Nýjar áherslur í 

leikskólastarfi – Kalla þær á breytingar á leikskólakennaramenntuninni? kemur fram að 

það eru miklar breytingar á sviði leikskólans og leikskólakennaramenntunarinnar. Það 

er nauðsynlegt að vera vel menntaður til þess að vinna með börnunum. 

Þegar ég las svörin við spurningu 5 í könnuninni: Ert þú stolt af því að vera 

leikskólastarfsmaður?, var ég mjög ánægð, því allar konurnar svöruðu Já, óhað 

menntunarstigi. Það er mjög mikilvægt í starfi leikskólastarfsmanna að vera stoltur af 

því að vinna með börnunum.  

Hér ætla ég fjalla aðeins um svörin við spurningu 6 í könnuninni: Hversu sammála 

eða ósammála ert þú því að mikil virðing sé borin fyrir starfi leikskólakennara í 

þjóðfélaginu? Samkvæmt niðurstöðum þriggja kvenna, þar sem bara ein kona var með 

mesta menntun, voru svörin mjög sammála um að mikil virðing sé borin fyrir starfi 

leikskólakennara. Sex konur, þar sem þrjár voru með grunnnám úr Háskóla,  svöruðu á 

þann hátt að vera lítið sammála með þessu. Það sögðu líka 6 konur, þar af sem 3 sem 

voru með hæsta menntunarstig,  og voru frekar ósammála þessu.   

Spurning 8 í könnuninni: Telur þú að þér myndi líða betur í þínu starfi ef þú hefðir 

meiri menntun? er mjög mikilvæg og svörin sýna okkur að því meiri menntun því meira 

ánægja í starfi. En það eru líka aðrar þættir sem hafa áhrif á ánægju í starfi, til dæmis 

rannsóknin Áhrifaþættir starfsánægju:rannsókn í leikskólum í Húnavatnssýslu (Guðrún 

Lára Magnúsdóttir, Harpa Hermannsdóttir og Sigurðardóttir, 2006) sem sýnir fram á að 

það sem hefur mest áhrif á starfsánægju er að vera þáttakandi og hafa eitthvað um það 

segja í hvaða anda er starfað innan leikskólans. Starfsmenn segja líka að starfsumhverfi 

hafi mikil áhrif. Samskipti voru líka talin mikilvægur áhrifaþáttur  á stafsánægju. 
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Í viðtölum hafa komið fram að símenntun er það sem skiptir miklu máli og er það 

sem ekki má skorta. 

     Í grein Örnu H. Jónsdóttur (2003) kemur fram að þegar kennarar starfa á grundvelli 

eigin sannfæringar og hugsjóna og skynja að þeir hafi hæfni til að takast á við 

fyrirliggjandi viðfangsefni finnst þeim fremur að þeir séu við stjórnvöllin i starfi sinu 

(bls. 167).  

     Þegar ég spurði i viðtölum hvaða þýðingu símenntunin hefði fyrir stöðu og 

sjálfsmynd þá sagði einn viðmælendi minn: 

„Ég tel að símentun sé af hinu góða. Haldi mér ferskri og vakandi i starfi. 

Símenntun min gerir mér kleift að taka þátt i þeirri umræðu sem á sér stað i 

starfsumhverfi mínu og ég get sýnt þróun og þroska i því sem ég er að gera. 

Þar af leiðandi tel ég að símmentun hafi haft góð áhrif á sjálfsmynd mína og 

stöðu i vinnuumhverfi minu.“  

     Á lífsleiðinni tökumst við á við ótal ný verkefni og njótum leiðsagnar hjá þeim sem 

reynslumeiri eru. Í leikskólakennaranámi fáum við stuðning og handleiðslu kennara  þar 

til við útskrifumst en það er ekki síður mikilvægt að fá stuðning þegar við tökumst á við 

nýtt starf i leikskólum meðan við öðlumst reynslu og þekkingu sem leikskólakennarar. 

Sá stuðningur í vinnunni veitir okkur símenntun. 

Það væri gaman að bera niðurstöður þessarar könnunar og viðtala  saman við annan 

leikskóla á sama svæði og athuga hvort að viðhorf séu sambærileg á báðum stöðum. 
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Lokaorð 
 

Rannsókn mín, bæði spurningalistinn og viðtölin benda til þess, og styðja rannsóknir 

annarra um það, að með aukinni menntun sýni leikskólastarfsmenn meiri ánægju í starfi, 

finna fyrir meira starfsöryggi og eru stoltari af menntun sinni og starfi. Á móti kemur, 

að því menntaðri sem viðkomandi starfsmenn eru, þeim mun algengara er að þeim 

finnist minni virðing borin fyrir störfum þeirra í þjóðfélaginu. 

     En starfsánægja er flóknara fyrirbrygði en þetta. Eftir því sem starfsmenn fá meiri 

þátttökurétt í mótun leikskólans síns og hafa meiri áhrif á skipulag kennslunnar og 

starfsins og eftir hvaða módeli starfað er, þá vex starfsánægjan. Einnig hafa góð 

samskipti milli starfsmanna og góðar starfsaðstæður afgerandi áhrif á starfsánægju. Þá 

sýnir það sig, að símenntun, bæði með beinum hætti og með leiðsögn reyndari 

leikskólakennara eykur starfsánægju. 

     Að hafa fært nám í leikskólakennarafræðum á háskólastig virðist þannig hafa 

afgerandi áhrif á starfsánægjuna og hafa aukið möguleika leikskólakennara til þess að 

hafa áhrif á starfsöryggi, skipulag leikskólakennslunnar á eigin vinnustað og þroska 

barnanna. Það er ánægjuleg þróun. 
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Fylgiskjöl 
 

Viðtalsrammi 
 

1. Hver leikskólakennaramenntunin var,  

2. Hvort viðmælandi minn hafi fylgt henni eftir með símenntun,  

3. Hvernig þeim líður með hana,  

4. Hvaða þýðingu hún hefur að þeirra mati í starfi þeirra og fyrir stöðu þeirra og 

sjálfsmynd. 
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Spurningalisti 
 

1. Hvert er hæsta menntunarstig þitt? 

a. Framhaldsnám úr Háskóla 

b. Grunnnám úr Háskóla, Fósturskóla eða sambærileg menntun 

c. Stúdentspróf eða sambærilegt nám 

d. Framhaldsnám eftir grunnskóla 

e. Grunnskólapróf  

2. Hver er aldur þinn? 

a. yngri en 25 ára 

b. 25 -34 ára 

c. 35 – 44 ára 

d. 45 – 54 ára 

e. eldri en 55 ára 

3. Hversu lengi hefur þú unnið á leikskóla? 

 a. 0-5 ár 

 b. 5-10 ár 

 c. 10–15 ár 

d. 15 ár eða lengur 

4. Hvert er starfsheiti þitt í leikskólanum? (Vinsamlegast merktu við 

allt sem á við). 

a. Leikskólastjóri 

b. Aðstoðarleikskólastjóri 
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c. Deildarstjóri 

d. Sérkennslustjóri 

e. Leikskólakennari 

f. Hópstjóri  

g. Leikskólasérkennari 

h. Matráður  

5. Ert þú stolt af því að vera leikskólastarfsmaður? 

a. já 

b. nei 

6. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að mikil virðing sé borin 

fyrir    starfi leikskólakennara í þjóðfélaginu? 

a. mjög sammála 

b. litið sammála 

c. frekar ósammála 

d. alveg ósammála 

7. Hver er starfsprósenta þín? 

 a. 0-20% 

 b. 20-40% 

 c. 40-60% 

 d. 60-80% 

 e. 80-100% 
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8. Telur þú að þér myndi líða betur í þínu starfi ef þú hefðir meiri 

menntun? 

 a. já, ekki spurning 

 b. nei, skiptir engu máli 

 c. veit það ekki 

9. Hvernig telur þú að starfsöryggi þitt sé í samanburði við menntun 

þína? 

 a. mjög gott 

 b. ágætt 

 c. ekki gott 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 

Iwona Maria Samson 

 


