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Formáli 

Þegar ég hóf störf í leikskóla haustið 2014 breyttust þær hugmyndir sem ég hafði um starf í 

leikskóla mjög fljótt og ekki leið langur tími þar til ég varð heilluð af starfinu. Leikskólastarfið 

er bæði gefandi og fjölbreytt og eitt af því skemmtilegasta við starfið er að maður veit 

sjaldan hvernig dagurinn verður. Í gegnum námið hafa margar spurningar vaknað og hafa 

þekking mín og skilningur á starfinu aukist. Í kjölfarið fór ég að velta því fyrir mér hvað fælist í 

því að vera faglegur leikskólakennari og er það meðal annars kveikjan að þessu lokaverkefni. 

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum, Dr. Örnu Hólmfríði Jónsdóttur, lektor í 

leikskólafræðum og menntastjórnun, fyrir alla þá þolinmæði sem hún hefur sýnt mér, 

hvatningu og aðstoð sem hún veitti mér sem og uppbyggilega gagnrýni og góða leiðsögn. 

Sérfræðingi verkefnisins, Bryndísi Garðarsdóttur, vil ég þakka fyrir gagnlegar ábendingar. 

Ég vil færa leikskólakennurunum sem tóku þátt í rannsókninni bestu þakkir en án þeirra 

hefði hún ekki orðið að veruleika. Ég vil þakka bæði fyrrverandi og núverandi stjórnendum á 

vinnustaðnum mínum, leikskólanum Langholti, fyrir ómetanlega hvatningu, skilning, stuðning 

og sveigjanleika í starfi á meðan á náminu stóð. Einnig vil ég þakka vinkonu minni, 

samstarfsmanni og samnemanda, Auroru, fyrir allar samræðurnar og fyrir það að vera mér 

samferða í gegnum þetta nám. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir að hafa alltaf trú á mér, hvetja mig áfram og 

vera til staðar fyrir mig þegar ég þurfti mest á því að halda. Án hennar hefði mér aldrei tekist 

þetta. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 3. apríl 2018 

 

Erla Brynjólfsdóttir 
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Ágrip 

Markmiðið með þessari rannsókn er að varpa ljósi á hvað leikskólakennarar telji að felist í því 

að vera faglegur leikskólakennari. Einnig er horft til þess hvaða innri og ytri þættir 

leikskólaumhverfisins hafi áhrif á faglegt sjálfstraust leikskólakennara, hvort eitthvað í 

samfélaginu eða leikskólaumhverfinu hefur áhrif á það eða hvort það liggur hjá 

einstaklingnum sjálfum.  

Notast var við eigindlega aðferðafræði við gerð verkefnisins og var um tilviksrannsókn að 

ræða. Gagnaöflun fór fram á tímabilinu febrúar til mars árið 2018 og tekin voru hálf-stöðluð 

viðtöl við sex leikskólakennara, alla kvenkyns, sem starfa á sex mismunandi leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvað telja 

leikskólakennarar að einkenni faglegan leikskólakennara? - Á hvaða hátt hafa innri og ytri 

þættir leikskólaumhverfisins áhrif á faglegt sjálfstraust leikskólakennara? 

Helstu niðurstöður benda til þess að leikskólakennarar hafi nokkuð mismunandi 

hugmyndir um hvað felist í því að vera faglegur leikskólakennari. Ef þær hugmyndir eru 

teknar saman í eina heild eru þær að ýmsu leyti samhljóma niðurstöðum fyrri rannsókna um 

fagmennsku leikskólakennara. Í leikskólaumhverfinu virðist gott starfsumhverfi, 

starfsreynsla, starfsþróun, samræður við aðra fagaðila og ánægjan, sem fæst í starfi með 

börnunum, hafa jákvæð áhrif á faglegt sjálfstraust leikskólakennara en erfið samskipti við 

foreldra, neikvæðar samfélagslegar umræður, ýmsir álagsþættir og slæmt starfsumhverfi 

hafa neikvæð áhrif á faglegt sjálfstraust þeirra. Leikskólakennararnir, sem tóku þátt í þessari 

rannsókn, voru sammála um að erfið samskipti og samtöl við foreldra væri það sem helst ylli 

þeim óöryggi og voru þeir allir sammála um að samfélagslegar umræður hefðu áhrif á störf 

þeirra. Áhugavert var að allir leikskólakennararnir töluðu um að það væri hlutverk 

leikskólakennara að tala starfið sitt upp og koma því á framfæri hversu frábært starf væri 

unnið í leikskólum landsins.  
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Abstract 

„We need to start with ourselves” 

Preschool teacher’s professionalism and self-efficacy 

 

The objective of this research was to shed a light on what preschool teachers think it means 

to be a professional in early childhood education. Also considered are which inner and outer 

factors of the preschool environment affect the preschool teacher’s self-efficacy, if there is 

something in the community or in the preschool environment, or if it depends on the 

individuals themselves.  

Qualitative method was used in this research and this is a case study. Data gathering took 

place in February and March in the year 2018 and semi-structured interviews were taken 

with six preschool teachers, all females, which work in six different preschools in the 

Reykjavik area. The following questions were answered: What do preschool teachers think 

distinguishes the professional preschool teacher? – In which way do inner and outer factors 

of the preschool environment affect the preschool teacher’s self-efficacy?  

The main findings indicate that the participants in this research have different ideas 

about what it means to be a professional preschool teacher. If their ideas are put together 

they are similar to previous research findings about preschool teacher professionalism. In 

the preschool environment it seems that good work conditions, experiences, professional 

development, conversations with other professionals and the pleasure of working with 

children have a positive effect on the preschool teacher’s self-efficacy. Difficult 

communication with parents, lack of understanding and respect, various stress factors and 

bad working environment have negative effects on their self-efficacy. All the preschool 

teachers felt that difficult communications and conversations with parents had bad influence 

on their own security and they all agreed that lack of understanding and respect for the 

preschool teacher’s job affected their work. It was interesting that all of the participants 

mention that it was the preschool teacher’s responsibility to speak highly and with respect 

about their job in the community. 
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1 Inngangur 

Leikskólasamfélagið hefur tekið miklum breytingum á síðustu árum og hafa kröfur um faglegt 

starf innan leikskólans aukist. Þar af leiðandi hefur álag á leikskólakennara orðið meira en 

það er fyrst og fremst í þeirra höndum að skipuleggja faglegt starf sem fellur bæði að lögum 

um leikskóla nr. 90/2008 og Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011. Samkvæmt lögum um 

leikskóla nr. 90/2008 er leikskólinn fyrsta skólastigið og er hlutverk starfsmanna leikskóla 

margþætt. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að leikskólakennarar eigi að vera 

leiðandi í mótun uppeldis- og menntastarfsins, fylgjast með nýjungum og miðla þekkingu 

ásamt því að vera góðar fyrirmyndir í starfi með börnum og leitast við að styrkja faglegt 

hlutverk leikskólans. Leikskólakennarar eru einnig leiðandi samverkamenn barna, foreldra og 

annars starfsfólks leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Leikskólamál hafa verið í brennidepli í íslensku samfélagi á seinustu mánuðum og hefur 

umfjöllunin að mestu leyti beinst að því að bregðast þurfi við miklu álagi og vinna markvisst 

að því að bæta starfsumhverfi leikskóla. Eins og fram kemur hjá Haraldi F. Gíslasyni, formanni 

Félags leikskólakennara, þarf að hækka laun og gera þau samkeppnishæfari, það þarf að 

fækka börnum í rými ásamt því að fækka börnum á hvern starfsmann. Einnig þarf að fjölga 

undirbúningstímum ásamt því að færa starfsumhverfið nær því sem þekkist á öðrum 

skólastigum hvað varðar vinnu- og starfstíma en árlegur starfstími leikskólakennara á Íslandi 

er einn sá lengsti í heiminum (Haraldur F. Gíslason, 2017, 20. október). Vandamálin eru því 

margþætt en í mörgum leikskólum er töluverður skortur á starfsfólki og sérstaklega á 

leikskólakennurum. Margir sem ráða sig til starfa í leikskóla stoppa stutt sem hefur í för með 

sér að starfsmannavelta er mikil og mannabreytingar tíðar. Eitt stærsta vandamálið er að það 

útskrifast ekki nægilega margir leikskólakennarar, svo ekki er að sjá að miklar breytingar 

verði á starfsumhverfi leikskólakennara á næstu árum hvað það varðar. Í lögum nr. 87/2008, 

um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla, kemur fram í 9. gr. að 2/3 hlutar starfsmanna í leikskóla eigi að vera með 

leikskólakennaramenntun. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2017) kemur fram að í leikskólum er 

áberandi skortur á menntuðum kennurum og eru aðeins þriðjungur stöðugilda í leikskólum 

skipuð leikskólakennurum. Jafnframt kemur fram að mikilvægt sé að laða fleiri 

leikskólakennara til starfa og tryggja að starfsaðstæður þeirra séu þannig að þeir haldist í því 

starfi sem þeir eru menntaðir í (Ríkisendurskoðun, 2017).  

Markmiðið með þessari rannsókn er að skoða hvað það er sem gerir leikskólakennara að 

fagmanni. Skoðað verður hvaða þættir hafa áhrif á faglegt sjálfstraust leikskólakennara í 

starfi og hvaða þættir geta valdið álagi eða skapað óöryggi. Einnig verður horft til þess hvort 

eitthvað í samfélaginu eða leikskólaumhverfinu sjálfu hefur áhrif á það eða hvort það liggur 
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hjá einstaklingnum sjálfum. Í starfsumhverfi leikskólans þar sem gerðar eru kröfur um faglegt 

starf, þar sem álag er mikið og bæði streita og kulnun eru þekkt vandamál (Halla Ösp 

Hallsdóttir, 2015; Ásdís Olga Sigurðardóttir, 2013) getur faglegt sjálfstraust haft mikil áhrif á 

það starf sem leikskólakennarar vinna. Samkvæmt kenningu Banduras (1997) felst hugtakið 

faglegt sjálfstraust (e. self-efficacy) í skoðun einstaklings á eigin hæfni og endurspeglar trú 

hans á eigin getu til að skipuleggja og framkvæma aðgerðir í þeim tilgangi að ná tilætluðum 

árangri á afmörkuðu sviði.  

Sjálf byrjaði ég að vinna í leikskóla haustið 2014 og fann fljótlega þörf fyrir að dýpka eigin 

skilning á leikskólastarfinu, öðlast fræðilega þekkingu ásamt því að auka öryggi mitt í starfi. 

Ég taldi að fræðileg þekking og skilningur á því starfi sem fer fram innan leikskólans myndi 

hafa áhrif á öryggi mitt sem starfsmanns. Haustið 2015 hóf ég nám í menntunarfræði 

leikskóla og í fyrstu átti ég ekki alltaf auðvelt með að setja fræðin í samhengi við starfið. Ég 

tel að skortur á reynslu hafi spilað þar inn í en eftir tæp þrjú ár í námi hefur fræðileg þekking 

mín aukist til muna, ég hef öðlast meiri reynslu í starfi og skilningur minn á leikskólastarfinu 

hefur dýpkað. Í kjölfarið hef ég velt því fyrir mér hvað þurfi til að vera fagmaður innan 

leikskólasamfélagsins. Fræðileg þekking og skilningur á starfinu er að mörgu leyti aðeins hluti 

af því sem styrkir leikskólakennara sem fagmann en í mínum huga er það ekki sjálfgefið að 

leikskólakennari sé fagmaður þrátt fyrir að hann sé fagmenntaður.  

Í leit minni á veraldarvefnum hef ég rekist á margar rannsóknir sem tengjast faglegu 

sjálfstrausti og fagmennsku kennara. Megnið af þeim rannsóknum sem voru skoðaðar í 

tengslum við það viðfangsefni sem fjallað verður um í þessari ritgerð voru megindlegar 

rannsóknir en minna var um eigindlegar rannsóknir. Einnig voru fleiri rannsóknir tengdar 

kennurum í grunnskólum en leikskólum. Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á faglegu 

sjálfstrausti leikskólakennara á Íslandi en fleiri rannsóknir hafa verið gerðar á fagmennsku 

leikskólakennara. Mitt verkefni verður því viðbót við þá þekkingu sem hefur þegar orðið til á 

fagmennsku leikskólakennara, faglegu sjálfstrausti þeirra og á áhrifum innri og ytri þátta 

leikskólaumhverfisins á starfshætti leikskólakennara. 

Rannsóknarspurningarnar hér verða eftirfarandi: Hvað telja leikskólakennarar að einkenni 

faglegan leikskólakennara? Á hvaða hátt hafa innri og ytri þættir leikskólaumhverfisins áhrif á 

faglegt sjálfstraust leikskólakennara? 

1.1 Uppbygging rannsóknarinnar 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í fyrsta kaflanum, innganginum, er kynning á því efni sem tekið 

verður fyrir í þessari rannsókn ásamt almennri umfjöllun. Markmið rannsóknarinnar er kynnt 

og rannsóknarspurningar settar fram. Í öðrum kafla er fræðilegur bakgrunnur 

rannsóknarinnar, hugtökin faglegt sjálfstraust og fagmennska eru skilgreind og farið er yfir 
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fyrri rannsóknir sem byggja á þessum tveimur hugtökum. Í kjölfarið er fjallað um þætti sem 

móta og hafa áhrif á starfsumhverfi og þróun leikskólastarfsins, bæði innri og ytri. Með innri 

þáttum er meðal annars átt við umhverfið innan leikskólans, starfsmannamál og helstu 

álagsþætti. Með ytri þáttum er átt við það sem er fyrir utan leikskólann eins og 

foreldrasamstarf, möguleika til starfsþróunar og samfélagslegar umræður. Í þriðja kaflanum 

er farið í uppbyggingu rannsóknarinnar. Þar kemur fram hvaða aðferð var nýtt við 

gagnaöflun og á hvaða hátt úrvinnsla gagnanna fór fram. Einnig verður farið í val á 

þátttakendum og þau siðferðislegu atriði sem hafa ber í huga við framkvæmd eigindlegra 

rannsókna. Í fjórða kaflanum verður gert grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og 

hvað gagnaöflun leiddi í ljós. Í fimmta kaflanum verða umræður þar sem niðurstöður 

viðtalanna og fræðilegt efni verður sett í samhengi við markmið rannsóknarinnar og þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með verður svarað.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur og fyrri rannsóknir 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir hugtakinu faglegt sjálfstraust (e. self-efficacy) og fjallað 

um kenningu Alberts Banduras um hugtakið í fræðilegu samhengi. Kynntar verða fyrri 

rannsóknir sem tengjast mikilvægi faglegs sjálfstrausts og áhrifum þess á trú einstaklinga á 

eigin getu. Einnig verður gerð grein fyrir því hvað felst í hugtakinu fagmennska 

(e.professionalism) ásamt því að fjallað verður um fyrri rannsóknir á fagmennsku 

leikskólakennara. Að lokum verður fjallað um innri og ytri þætti leikskólastarfsins þar sem 

áhersla verður lögð á starfsumhverfi leikskóla, samskipti við foreldra og mikilvægi 

starfsþróunar fyrir fagmennsku leikskólakennara. 

2.1 Faglegt sjálfstraust 

Trú á eigin getu getur stýrt lífi einstaklinga og haft margvísleg áhrif. Hún hefur meðal annars 

áhrif á hvaða leiðir eru valdar til þess að leysa verkefni, hversu mikið einstaklingar leggja á 

sig, á hvaða hátt þeir takast á við hindranir og mistök og hvort þeir búa yfir seiglu til að takast 

á við mótlæti. Einnig hefur hún áhrif á hvort einstaklingur byggi sjálfan sig upp eða brjóti 

niður og hversu mikið stress og þunglyndi hann upplifir þegar kemur að því að takast á við 

kröfur umhverfisins. Faglegt sjálfstraust (e. self-efficacy) er skoðun einstaklings á eigin hæfni 

og endurspeglar trú viðkomandi á eigin getu til að skipuleggja og framkvæma aðgerðir í þeim 

tilgangi að ná tilætluðum árangri á afmörkuðu sviði (Bandura, 1997). Samkvæmt kenningu 

Banduras hefur það áhrif á fjóra vegu á hvaða hátt einstaklingur skynjar faglegt sjálfstraust 

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

lagi á örvun hans til framkvæmda og í fjórða lagi hefur það áhrif á hvernig einstaklingur telur 

frammistöðu sína verða (Valgerður Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir, 2008).  

Faglegt sjálfstraust verður til eftir fjórum leiðum, út frá reynslu, góðum fyrirmyndum, 

staðfestingu á færni og líkamlegu og tilfinningalegu ástandi (Bandura, 1997; Valgerður 

Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir, 2008). Reynsla er áhrifamesta uppspretta faglegs 

sjálfstrausts vegna þess að reynsla getur gefið vísbendingar um hvort einstaklingur hefur það 

sem til þarf til þess að ná árangri (Bandura, 1997). Góður árangur byggir upp sterka 

tilfinningu fyrir því að geta unnið verkefni vel (Bandura, 1997; Valgerður Magnúsdóttir og 

Anna Þóra Baldursdóttir, 2008). Reynsla felst einnig í getu viðkomandi til að meta eigin hæfni 

í þeim tilgangi að leysa verkefni (Bandura, 1997). Mistök geta grafið undan þessari tilfinningu 

sérstaklega í byrjun þegar tilfinningin fyrir eigin getu hefur ekki fest sig í sessi (Bandura, 

1997; Valgerður Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir, 2008). Ef reynsla einstaklinga 

felur aðeins í sér auðvelda sigra, gera þeir frekar ráð fyrir skjótum niðurstöðum og draga sig 

frekar í hlé við mistök. Erfiðleikar veita tækifæri til að læra hvernig breyta eigi mistökum í 
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sigra með því að meta eigin getu í þeim tilgangi að öðlast meiri stjórn á aðstæðum. Þegar 

einstaklingar eru sannfærðir um að þeir hafi það sem þarf til að ná árangri, takast þeir á við 

hindranir og eru fljótir að ná sér eftir bakslag. Með því að takast á við erfiðleika af seiglu 

verða einstaklingar bæði sterkari og getumeiri (Bandura, 1997) en hugtakið seigla hefur verið 

skilgreint sem hæfni til að standast eða styrkjast við það að takast á við erfiðleika eða 

mótlæti eða hæfni til að horfa á krefjandi viðfangsefni sem ákveðna ögrun frekar en 

vandamál sem er óleysanlegt (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Einstaklingur öðlast faglegt 

sjálfstraust með því að hafa góðar fyrirmyndir en því meira sem einstaklingur getur 

samsamað sig fyrirmyndunum þeim mun sterkari verða áhrifin. Faglegt sjálfstraust byggist á 

sannfæringarkrafti þeirrar hvatningar og staðfestingar á færni sem einstaklingurinn fær en 

mikilvægt er að hrós og hvatning sé sett fram af einlægni og með rökstuðningi svo að 

viðkomandi eigi auðveldara með að trúa því sem sagt er við hann. Að lokum byggist faglegt 

sjálfstraust á líkamlegu og tilfinningalegu ástandi einstaklingsins. Ef kvíði og áhyggjur hindra 

einstakling í að takast á við ögrandi verkefni minnkar faglegt sjálfstraust (Bandura, 1997; 

Valgerður Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir, 2008).  

Allir áhrifavaldar, í hvaða formi sem er, geta virkað í gegnum einn eða fleiri þessara þátta 

(Bandura, 1997). Faglegt sjálfstraust hefur áhrif á þau verkefni sem starfsmenn velja að taka 

að sér og þau markmið sem þeir setja sér. Faglegt sjálfstraust hefur einnig áhrif á hversu 

mikið starfsmenn leggja á sig og þá þrautseigju sem þeir sýna þegar þeir takast á við erfið 

verkefni (Lunenburg, 2011.) Einstaklingur með gott faglegt sjálfstraust hefur háleit markmið, 

ótti hans við að gera mistök er minni ásamt því að hann finnur frekar nýjar leiðir ef eldri 

aðferðir virka ekki. Einstaklingar með lítið faglegt sjálfstraust sneiða frekar hjá verkefnum og 

gefast auðveldlega upp þegar eitthvað kemur upp á (Valgerður Magnúsdóttir og Anna Þóra 

Baldursdóttir, 2008; Bandura, 1997).  

2.2 Fyrri rannsóknir um faglegt sjálfstraust 

Rannsóknir hafa gefið til kynna að faglegt sjálfstraust kennara tengist þeirra eigin viðleitni og 

þrautseigju við að takast á við erfiðleika, trú þeirra á eigin getu og því að vera opnir fyrir 

nýjum aðferðum í kennslu (Mojavezi og Tamiz, 2012). Hoy og Spero (2005) vitna til 

rannsókna Cousins og Walker (2000), Guskey, (1988) og Stein og Wang (1988) þar sem fram 

kemur að kennarar sem búa yfir góðu faglegu sjálfstrausti leggi meira á sig við skipulag og 

hafi meiri eldmóð en þeir einstaklingar sem hafa minna faglegt sjálfstraust. Þeir eru einnig 

opnari fyrir nýjum hugmyndum og viljugri til að prófa nýjar aðferðir í þeim tilgangi að mæta 

þörfum nemenda sinna (Hoy og Spero, 2005). Í rannsókn Avanzis, Migliorettis, Velasco, 

Balduccis, Vecchios, Fraccarolis og Skaalviks (2013) kemur fram að kennarar sem búa yfir 

faglegu sjálfstraust eru ánægðari í vinnu og upplifa síður kulnun, bæði í tengslum við störf sín 
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sem og í samskiptum við nemendur, en samstarfsmenn þeirra sem eru með lágt faglegt 

sjálfstraust (Avanzi, o.fl., 2013). 

Í niðurstöðum rannsóknar Guo, Piasta, Justice og Kaderavek (2010) kemur fram að 

neikvæð tengsl séu á milli faglegs sjálfstrausts kennara og reynslu þeirra í starfi með ungum 

börnum og benda niðurstöðurnar til þess að faglegt sjálfstraust kennara sé mikilvægur þáttur 

í leikskólastarfi. Í niðurstöðum rannsóknar Guo, Justice, Sawyer og Tompkins (2011) kemur 

fram að hæfni kennara til að taka ákvarðanir ásamt því hvernig samskiptum þeirra við aðra 

kennara og samstarfsfólk er háttað hefur áhrif á faglegt sjálfstraust. Samvinna er mjög 

mikilvæg fyrir leikskólakennara, veitir þeim aukinn styrk og staðfestingu ásamt því að efla 

þekkingu þeirra sem hefur áhrif á faglegt sjálfstraust. Niðurstöður sýndu einnig fram á 

neikvæð tengsl á milli reynslu og trúar á eigin getu (Guo o.fl., 2011). 

Niðurstöður úr rannsókn Valgerðar Magnúsardóttur og Önnu Þóru Baldursdóttur (2008) 

sýndu meðal annars fram á að margvíslegir þættir í starfsumhverfi grunnskólakennara hafa 

áhrif á hvernig þeim líður í starfi. Fram kemur að því meiri hvatningu, stuðning og hrós sem 

grunnskólakennarar fá frá skólastjórnendum, samkennurum og foreldrum þeim mun meira 

faglegt sjálfstraust hafa þeir. Einnig koma fram greinilegar vísbendingar um að faglegt 

sjálfstraust hafi mikil áhrif á tilfinningu kennara fyrir eigin líðan og árangri í starfi. Því er 

mikilvægt að stuðla að því að kennarar hafi möguleika í starfsumhverfi sínu til að byggja upp 

sterkt faglegt sjálfstraust (Valgerður Magnúsardóttir og Anna Þóra Baldursdóttir, 2008). 

Niðurstöður rannsóknar Skaalviks og Skaalvik (2010) gefa til kynna að faglegt sjálfstraust 

kennara hafi sterk tengsl við samskipti við foreldra. Fram kemur að jákvæð samskipti við 

foreldra gefi til kynna að kennari búi yfir sterku faglegu sjálfstrausti. Ef kennari upplifir að 

honum sé ekki treyst af foreldrum, að foreldrar séu gagnrýnir eða að samstarf við foreldra 

gangi erfiðlega dregur það úr trú kennara á eigin getu til að skipuleggja og framkvæma. 

Viðhorf foreldra til kennslunnar hefur því áhrif á það hvernig kennarar meta sjálfa sig í starfi 

(Skaalvik og Skaalvik, 2010).  

Í niðurstöðum úr rannsókn Ólafíu Guðmundsdóttur (2011) kemur fram að ein af 

jákvæðari útkomu starfsþróunar sé aukið faglegt sjálfstraust. Þátttakendur í rannsókninni 

telja að þeir öðlist aukið faglegt sjálfstraust með því til dæmis að fara á námskeið. Einnig 

kemur það fram í niðurstöðunum að viðvarandi álag í leikskólum geti haft áhrif á faglegt 

sjálfstraust leikskólakennara og getur því hrakað ef upplifun þeirra er sú að þeir geti ekki haft 

áhrif á ástandið. 

Samkvæmt fyrri rannsóknum geta margir þættir í umhverfi leikskólans haft áhrif á faglegt 

sjálfstraust leikskólakennara, starfshætti þeirra og líðan í starfi. Rannsóknirnar hér að ofan 

eiga það sameiginlegt að horft er til þeirra þátta sem hafa áhrif á faglegt sjálfstraust kennara. 

Fram kemur að þeir kennarar sem búa yfir góðu faglegu sjálfstrausti leggi meira á sig við 
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skipulag, hafi meiri eldmóð ásamt því að vera opnari fyrir nýjum hugmyndum og viljugri til að 

prófa nýjar aðferðir. Tækifæri til samvinnu og samstarfs getur haft áhrif á faglegt sjálfstraust 

sem og starfsumhverfið en einnig eru kennarar sem búa yfir faglegu sjálfstrausti ánægðari í 

vinnu. Jákvæð samskipti við foreldra gefa einnig til að kynna að kennari búi yfir sterku 

faglegu sjálfstrausti. Að lokum getur starfsþróun haft jákvæð áhrif á faglegt sjálfstraust 

leikskólakennara. Rannsóknir Guo o.fl. (2010) og Guo o.fl. (2011) sýna fram á neikvæð tengsl 

á milli faglegs sjálfstrausts kennara og reynslu þeirra í starfi sem er í andstöðu við kenningu 

Banduras um að reynsla hafi áhrif á faglegt sjálfstraust. 

2.3 Fagmennska kennara 

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir í 7. gr.: „Starfsfólk leikskóla skal rækja starf sitt af 

fagmennsku, alúð og samviskusemi. Það skal gæta kurteisi, nærgætni og lipurðar í framkomu 

sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra og samstarfsfólki.“ Fagmennska kennara felst í 

sameiginlegri sérþekkingu þeirra, siðareglum og uppeldislegri ábyrgð (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir:  

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum 

og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, menntun þeirra 

og velferð. Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að námi og aukinni hæfni 

barna og ungmenna. Á kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu 

til nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og 

leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. Kennarar leiðbeina börnum og 

ungmennum í námi og mati á því og vinna að því að þeir tileinki sér heilbrigða 

lífshætti. Þeir leitast við að skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og 

hvetjandi námsumhverfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls 8).  

Samkvæmt Rodd (2013) er fagmennska mikils metin í menntun ungra barna út um allan 

heim og kunna leikskólakennarar að meta það þegar þeir fá faglega stöðu sína viðurkennda 

og öðlast trúverðugleika í augum samfélagsins. Þeir eru meðvitaðir um að því fylgir 

siðferðisleg skylda og ábyrgð gagnvart börnum, fjölskyldum, umönnunaraðilum, 

þjónustuaðilum og samfélaginu öllu (Rodd, 2013). Fram kemur hjá Brock (2006) að 

fagmennska þeirra sem starfa með ungum börnum felist ekki aðeins í því að hafa menntun, 

hæfni, þekkingu og reynslu heldur einnig í viðhorfum þeirra og gildum, hugmyndafræði og 

trú þeirra, siðferðiskennd, skuldbindingu, sjálfræði til að túlka hvað sé best fyrir börn og 

fjölskyldur ásamt því að hafa bæði ánægju og ástríðu fyrir því að starfa með börnum (Brock, 

2006).  
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Bakvið hugtakið fagmennska eru þættir eins og gæði, gæðaviðmið, sérfræðiþekking, 

ígrundun, fagleg sjálfsmynd og félagsleg staða. Hugtakið gæði byggist á þekkingu, 

skilgreiningu og framkvæmd þess. Með gæðaviðmiði er átt við að starfið sé metið í þeim 

tilgangi að ná settum markmiðum. Sérfræðiþekking felst í mikilli og góðri menntun, þekkingu 

og reynslu fagmanns ásamt stöðugri þekkingarleit hans. Ígrundun er gaumgæfileg athugun á 

störfum og ákvörðunum og fagleg sjálfsmynd mótast af því að tilheyra faghópi sem er í 

stöðugri þróun. Að lokum byggist félagsleg staða á því á hvaða hátt þjóðfélagið metur 

menntun barna og mikilvægi faghópsins (Cable og Miller, 2008). Það að starfsmenn ígrundi 

eigin starfshætti er forsenda fagmennsku í starfi (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015) og hefur 

dýpt ígrundunarinnar áhrif á árangur faglegrar þróunar. Fagleg ígrundun byggist meðal 

annars á þekkingu á kennslu og uppeldisfræði, meðvitund á félagslegri menningu og 

sögulegum áhrifum á menntun, skilningi á kerfisbundinni greinandi ígrundun og tengslum 

milli nauðsynlegra forsenda og fræðilegs skilnings (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004).  

2.4 Fyrri rannsóknir um fagmennsku 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Dalli (2008) um siðferði og fagmennsku í starfi með 

ungum börnum kemur fram að fagmennska felist meðal annars í því að kennarar eigi í 

samskiptum við börnin á þeirra getustigi, hlusti á börnin, mæti þörfum þeirra og hvetji þau 

áfram. Viðhorf kennarans hvað varðar virðingu og réttsýni gagnvart öllum börnum er 

lykilatriði. Fram kemur að almenn og fræðileg þekking á börnum sé miðpunktur fagmennsku 

ásamt hæfni og menntun en áframhaldandi starfsþróun er rétta leiðin til að viðhalda þessum 

þáttum. Kennarar þurfa að þekkja þá námskrá sem þeir starfa eftir ásamt því að ígrunda eigin 

starfshætti sem felst meðal annars í því að búa yfir getu til að fylgjast með, greina og meta 

eigin fagmennsku í starfi. Fagmennska felst einnig í því að kennarar séu opnir fyrir nýrri 

þekkingu og fylgist með ríkjandi kenningum, starfsháttum og rannsóknum. Einnig kemur 

fram hjá Dalli (2008) að fagleg samskipti séu opin og byggist á virðingu og heiðarleika. Þegar 

kemur að samstarfi við foreldra skiptir máli að dæma ekki, vera tilbúinn að hlusta og styðja 

við foreldra. Samkvæmt niðurstöðum Dalli (2008) byggist samstarf við samstarfsmenn á því 

að vinna saman sem teymi, hlusta á skoðanir annarra, skapa góðar starfsvenjur, sýna góða 

mannlega færni, deila vinnuálagi, skipuleggja saman og deila upplýsingum (Dalli, 2008). 

Í niðurstöðum Brock (2012) kemur fram að fagmennska leikskólakennara einkennist af sjö 

víddum. Þær eru hæfni, menntun og starfsþróun, færni, sjálfræði, gildi, siðferði og umbun en 

allar þessar víddir eru jafn nauðsynlegar í starfi með börnum. Fram kemur að þekking felist 

meðal annars í þekkingu á rannsóknum sem byggja á fræðum um þroska barna, hvernig þau 

hugsa og læra, ásamt þekkingu á námskrá og kennslufræði. Hvað varðar hæfni, menntun og 

starfsþróun hefur viðeigandi menntun með tilliti til náms og þroska barna mikið að segja. 
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Færni felst meðal annars í færni í að meta nám og þroska barna, að útbúa námskrá og að 

eiga í samskiptum við fjölskyldur, fagmenn og samstarfsmenn. Geta felst meðal annars í því 

að leikskólakennarar búi yfir faglegri þekkingu og reynslu hvað varðar þroska og nám barna. 

Með gildum er átt við að hugmyndir leikskólakennara byggist á viðeigandi þekkingu, 

menntun og reynslu ásamt því að farið sé eftir faglegum gildum starfsgreinarinnar. Siðferði 

felst meðal annars í faglegri skyldu gagnvart börnum og fjölskyldum þeirra og að fylgja lögum 

og reglum í starfi. Umbun felst meðal annars í ánægjunni og gleðinni sem verður til þegar 

unnið er með ungum börnum. Einnig felst umbun í því að fá viðurkenningu sem fagaðilar og 

að eiga í góðum samskiptum við börn og fjölskyldur þeirra (Brock, 2012). 

Í niðurstöðum doktorsrannsóknar Örnu H. Jónsdóttur og Coleman (2014) kemur fram að 

bil hafi myndast á milli þess hvernig leikskólakennarar líta á sig sem sérfræðinga og fagaðila 

og hvernig aðrir hagsmunaaðilar, sérstaklega foreldrar og stjórnmálamenn, líta á 

leikskólakennara. Það er áberandi í niðurstöðum rannsóknarinnar að hagsmunaaðilar bera 

ekki kennsl á sérfræðiþekkingu leikskólakennara þegar kemur að menntun ungra barna. Í 

niðurstöðunum kemur fram að skoðanir foreldra um faglega stöðu leikskólakennara voru 

misjafnar, sumir töldu þá sjá um skipulagningu og „formlega“ kennslu og ekki skipti máli hver 

sæti hjá barninu þeirra þegar þau væru að klippa með skærum eða hver fylgdist með leik 

barna. Einnig kemur fram hjá Örnu H. Jónsdóttur og Coleman að stjórnmálamenn virtust ekki 

meta sérfræðiþekkingu leikskólakennara heldur vildu þeir þvert á móti sjá annan hóp fólks 

innan leikskólans eins og aðra fagaðila, leiðbeinendur, „venjulegt fólk“, reyndar mæður og 

ömmur. Það að ráða í leikskóla allskonar fólk og fagaðila var talinn hugsanlegur styrkur, ekki 

veikleiki. Í lokin kemur fram í niðurstöðunum að skoðanir hagsmunaaðila hafi áhrif á faglegt 

hlutverk leikskólakennara, forystuhæfni þeirra og sjálfsmynd, en það hefur einnig áhrif á það 

hvernig leikskólakennarar horfa á sig í starfi. Fram kemur að hagsmunaaðilar senda út 

skilaboð sem byggjast á staðalímynd um leikskólakennara sem getur gert lítið úr 

fagmennsku, sérfræðiþekkingu, forystuhæfni og félagslegri stöðu leikskólakennara. Þrátt 

fyrir miklar kröfur hvað varðar menntun leikskólakennara er frekar horft á leikskólakennara 

sem umönnunaraðila en sérfræðinga í menntun ungra barna (Arna H. Jónsdóttir og Coleman, 

2014). Mahmood (2013) telur að þeir sem þekkja ekki til menntunar ungra barna í leikskólum 

hafi hvorki skilning á því hversu flókið starfið er né þekkingu á þeim kröfum sem því fylgir. 

Samkvæmt Mahmood þurfa leikskólakennarar að hafa þekkingu á þroska barna ásamt því að 

búa yfir margskonar reynslu sem leggur grunn að málkunnáttu og læsi, stærðfræði og 

vísindum, þróun grófhreyfinga, félagsfærni, tilfinningalegum skilningi og sjálfsaga barna. 

Fram kemur að þegar leikskólakennarar eiga í erfiðleikum með samskipti við foreldra eiga 

þeir til að skynja það á þann hátt að foreldrarnir efist um fagmennsku þeirra. Í 



 

17 

niðurstöðunum kemur einnig fram að þörf sé á að upplýsa foreldra og samfélagið um 

fjölþætt hlutverk kennarans (Mahmood, 2013). 

Í meistaraverkefni Hönnu Rósar Jónasdóttur (2013) kemur fram að leikskólakennarar telji 

að fagmennska birtist í gæðum leikskólastarfsins óháð því hvort börnin séu í svæðavinnu, 

frjálsum leik eða útiveru þar sem kennsla fer fram á öllum tilteknum svæðum og byggist á 

faglegum grunni. Fram kemur að fagmennska felist meðal annars í kunnáttu 

leikskólakennarans í að lesa í aðstæður og grípa inn í ásamt því að geta mætt ólíkum 

aðstæðum á faglegan hátt. Einnig fannst leikskólakennurunum í rannsókninni það skipta máli 

að umhverfi deildarinnar væri á þann veg að börn gætu aflað sér þekkingar í leik og starfi og 

kennarar hefðu tækifæri til að auka við þekkingu barnanna. Í niðurstöðunum er þess getið að 

einn leikskólakennari hafi nefnt mikilvægi endurmenntunar í tengslum við fagmennsku 

leikskólakennara en endurmenntun hafi veitt honum tækifæri til að efla sjálfan sig og auka 

við eigin þekkingu (Hanna Rós Jónasdóttir, 2013). 

Í meistaraverkefni Ásdísar Olgu Sigurðardóttur (2013) segir að þeir deildarstjórar sem 

tóku þátt í rannsókninni, allir leikskólakennarar, hafi sagst leggja mikið upp úr fagmennsku í 

starfi. Fram kemur að þeir hafi lagt áherslu á faglegt starf með börnunum en töldu að ekki 

væri alltaf hægt að framfylgja settum markmiðum sökum þess að þeir hefðu ekki tíma til að 

undirbúa ófaglært starfsfólk fyrir faglega vinnu. Ásdís Olga segir að deildarstjórarnir hafi haft 

ólíkar skoðanir á því hvernig þeir viðhéldu eigin fagmennsku í starfi. Einn sagðist lesa mikið 

efni tengt leikskólastarfi og stjórnun í þeim tilgangi að viðhalda eigin þekkingu ásamt því að 

fylgjast með nýjum málefnum leikskólans og vera opinn fyrir nýjungum þar sem sá möguleiki 

að bæta sig í starfi væri alltaf til staðar. Annar deildarstjóri talaði um að kafa þyrfti djúpt eftir 

fagmennskunni þar sem hún væri oft undir yfirborðinu, margt af því sem væri gert í starfi 

væri ómeðvitað og að fagmennska fælist meðal annars í því að koma því ómeðvitaða upp á 

yfirborðið með ígrundun og sýnilegu verki. Fram kemur að deildarstjórarnir töluðu einnig um 

að símenntun væri æskileg til að stuðla að faglegu starfi, að menntun væri forsenda 

fagmennsku og að endurmenntun hefði mikil áhrif (Ásdís Olga Sigurðardóttir, 2013). 

Í tilviksrannsókn Woodrow (2012) kemur fram að viðmælandi hennar telur að 

fagmennska felist í fyrsta lagi í getunni til að ígrunda eigin starfshætti og í öðru lagi í því að 

gera breytingar út frá ígrundun en það sé í raun erfiðasti hlutinn. Viðmælandinn taldi að 

fagmennska væri einnig tengd menningunni á vinnustaðnum og í samfélaginu (Woodrow, 

2012). Í tilviksrannsókn Urbans (2012) telur viðmælandi hans að það að vera fagmaður felist í 

því að vera meðvitaður um áhuga og óskir barnanna og setja allt skipulag upp með það í 

huga. Viðhorf viðmælandans til fagmennsku byggist að miklu leyti á virðingu fyrir börnunum, 

jafningjasambandi og ígrundun. Viðmælandinn telur að það að starfa á faglegan hátt krefjist 

mikillar þekkingar sem þurfi að nýta í öllum nýjum aðstæðum á nýjan og ólíkan hátt (Urban, 
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2012). Samkvæmt kenningu Kusima og Sandberg (2012) felst fagmennska leikskólakennara 

bæði í getu til að greina og vinna samkvæmt námskrá en á sama tíma að miðla því sem á sér 

stað í leikskólastarfinu aftur til samfélagsins. Menntun leikskólakennara geri þeim kleift að 

byggja upp hágæðastarf út frá þessum þáttum ásamt því að virða lýðræðislegan rétt barna 

með því að taka mið af áhuga þeirra af opnum huga (Kusima og Sandberg, 2012). Í grein 

Hafdísar Guðjónsdóttur (2004) er talað um að fagmennska og fræðilegur skilningur kennara 

á starfi sínu byrji að mótast í námi en haldi svo áfram að þróast af persónulegri reynslu í 

starfi, væntingum til starfsins, starfsumhverfi ásamt sögu- og menningarlegum bakgrunni. 

Skilningur á starfinu mótast og endurmótast í samskiptum við samstarfsfólk, nemendur og 

börn (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 

Samkvæmt niðurstöðum fyrri rannsókna er margt sem hefur áhrif á fagmennsku kennara. 

Dalli (2008), Brock (2012) og Kusima og Sandberg (2012) tala meðal annars um mikilvægi 

menntunar og þekkingar, bæði á fræðum og námskrá. Einnig tala Dalli og Brock báðar um 

mikilvægi þess að kennarar ígrundi eigin starfshætti sem kemur einnig fram í tilviksrannsókn 

Woodrow (2012). Samkvæmt niðurstöðum Örnu H. Jónsdóttur og Coleman (2014) og 

Mahmood (2013) virðast foreldrar og stjórnmálamenn líta sérfræðiþekkingu 

leikskólakennara öðrum augum en þeir sjálfir. Í báðum rannsóknunum sýna niðurstöðurnar 

fram á að skortur sé á skilningi og þekkingu á því starfi sem fram í leikskólum. Í 

meistaraverkefni Hönnu Rósar Jónasdóttur (2013) er þess getið að umhverfi deildarinnar 

þurfi að vera á þann veg að börn geti aflað sér þekkingar í leik og starfi og kennarar hafi 

tækifæri til að auka við þekkingu barnanna. Í rannsókn Urbans (2012) kemur fram að það að 

vera fagmaður felist í því að vera meðvitaður um áhuga og óskir barnanna og setja allt 

skipulag upp með það í huga. Í meistaraverkefni Ásdísar Olgu Sigurðardóttur (2013) kemur 

fram að kennarar leggi áherslu á faglegt starf með börnunum en telji að ekki sé alltaf hægt 

að framfylgja settum markmiðum.  

2.5 Innri og ytri þættir í leikskólastarfinu 

2.5.1 Starfsumhverfi leikskóla 

Urban, Vandenbroeck, Laere, Lazzari og Peeters (2012) telja að gæði leikskólastarfs og 

þjónustu í leikskólum séu undir vel menntuðu, reyndu og hæfu starfsfólki komin. Nægir 

fjármunir frá hinu opinbera, barngildi á hvern starfsmann, stærð barnahópa, vinnuaðstæður, 

starfsmannavelta og hærra hlutfall útskrifaðra kennara séu lykilatriði þegar kemur að því að 

auka gæði í menntun ungra barna (Urban, o.fl., 2012). 

Leikskólakennararnir sem tóku þátt í doktorsrannsókn Örnu H. Jónsdóttur og Coleman 

(2014) litu svo á að fjöldi barna í hóp og löng viðvera barna væru neikvæðir þættir (Arna H. 

Jónsdóttir og Coleman, 2014). Í niðurstöðum Clipa og Boghean (2014) er nefnt að helstu 
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álagsþættir í leikskólastarfi séu lág laun og mikið vinnuálag en að áhrifaríkasta leiðin til að 

draga úr streitu leikskólakennara sé að hækka launin hjá þeim og fækka börnum í 

barnahópunum.  

Niðurstöður rannsóknar Ugaste og Niikko (2015) sýna að vandamál leikskólakennara í 

Finnlandi og Eistlandi felast meðal annars í samskiptum og samstarfi við foreldra og 

starfsmenn, fjölda barna í hverjum hópi og starfsþróun. Þeir leikskólakennarar sem tóku þátt 

í rannsókninni voru sammála um að börnum hafi sífellt fjölgað í hópunum sem hafi haft áhrif 

á störf leikskólakennara. Einnig kom fram að starfsaðstæður væru ófullnægjandi og að of fáir 

fullorðnir væru með börnunum í hópunum. Kennararnir töluðu meðal annars um að erfitt 

væri að uppfylla námsmarkmiðin og búa börnin undir skóla vegna þess hve hóparnir væru 

umfangsmiklir. Einnig kom í ljós að með fjölgun barna í hverjum hópi hafi kennararnir minni 

tíma til að einbeita sér að og fylgjast með persónulegum þörfum barnanna og þroska. Í 

niðurstöðum Ugaste og Niikko (2015) er talað um að kennararnir hafi einnig velt upp 

vandamálum í tengslum við starfsþróun og ónæga faglega þekkingu ásamt skorti á færni til 

að takast á við mismunandi aðstæður. Þeir töldu að ábyrgð þeirra í leikskólastarfinu hefði 

aukist, væri orðin flóknari og ylli meiri streitu en áður. Í niðurstöðunum kemur einnig fram að 

leikskólakennararnir höfðu fundið fyrir skorti á andlegum og áþreifanlegum stuðningi sem og 

hjálp frá stjórnendum (Ugaste og Niikko, 2015). Kim og Kim (2010) telja að það hafi mikið að 

segja að stjórnendur hafi í huga hvaða þættir hindri og hvaða þættir hafi jákvæð áhrif á líðan 

og samvinnu starfsmanna en í rannsókn þeirra kemur fram að kennarar sem störfuðu á 

jákvæðum og styðjandi vinnustað upplifðu árangur á öllum sviðum tengdum verkefnum við 

kennslu. Einnig kemur fram að mikið álag vegna fjölda barna getur verið hindrun í kennslu 

leikskólakennara og dregið úr árangri þeirra (Kim og Kim, 2010). 

Í niðurstöðum Ásdísar Olgu (2013) kemur fram að þátttakendur rannsóknarinnar telja að 

of mörg börn séu í sama leikskólanum og að vistunartími þeirra sé of langur. Aukið álag fylgi 

því að hafa of mörg börn á hverri deild og því sé mikilvægt að fækka þeim og stytta 

vistunartíma barna en mikið álag og áreiti myndist vegna of margra barna á deild. Í 

niðurstöðunum er þess einnig getið að deildarstjórarnir sem tóku þátt í rannsókninni hafi 

talað um það sem mikinn vanda að leikskólakennarar væru í minnihluta í 

starfsmannahópnum en til þess að viðhalda fagmennsku í starfi væri mikilvægt að fjölga 

leikskólakennurum. Fram kemur að deildarstjórarnir vildu vinna með öðrum 

leikskólakennurum og töldu að það hefði í för með sér að auðveldara yrði að beina sjónum 

að faglegu starfi. Einnig er þess getið að það reynist oft erfitt fyrir deildarstjórana að stuðla 

að faglegu starfi þar sem tími þeirra fari oft í að stjórna og stýra öðrum starfsmönnum 

deildarinnar en forsenda þess að hægt sé að viðhalda faglegu starfi innan deildarinnar felist 

meðal annars í því að starfsfólk sé sjálfstætt, hafi sýn leikskólakennara, geti tekið ábyrgð á 
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starfi með börnum ásamt því að setja fram hugmyndir og framkvæma í því samhengi (Ásdís 

Olga Sigurðardóttir, 2013).  

2.5.2 Samstarf og samskipti 

Leikskólastarf byggist á því að fjölskyldan og leikskólinn séu samstarfsaðilar og eiga 

starfshættir leikskóla að hvetja til samvinnu og samstarfs milli barna, starfsfólks, foreldra og 

nærsamfélags. Þegar leikskólaganga barna hefst er mikilvægt að foreldar og leikskóli leggi 

grunn að samstarfi þar sem umhyggja og velferð barnsins er höfð að leiðarljósi. Samstarfið 

þarf að vera byggt á gagnkvæmum skilningi og virðingu fyrir viðhorfum og þekkingu hvers og 

eins og traust þarf að vera ríkjandi svo að allir aðilar geti deilt sjónarmiðum sínum og tekið 

sameiginlegar ákvarðanir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Í niðurstöðum Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2017) kemur í ljós að 

foreldrar leggja áherslu á að leikskólakennarar séu á deildum og nefna í því samhengi 

fagmennsku þeirra og sérfræðiþekkingu. Fram kemur að foreldrar eru síður sáttir ef tíð skipti 

eru á fólki á deildinni sem barnið þeirra er á og telja að starfsmannavelta og skortur á fagfólki 

hafi mikil áhrif á þátttöku þeirra í samstarfinu. Þeir foreldrar sem tóku þátt í rannsókninni 

töldu að samstarf á milli heimila og leikskóla væri mikilvægt og vildu þeir leggja sig fram við 

að halda því góðu meðal annars í þeim tilgangi að efla traust þar sem það gæti haft áhrif á 

öryggi barnanna. Einnig kemur fram að foreldrar skipti sér síður af leikskólastarfinu eða velti 

því fyrir sér ef barninu líður vel í leikskólanum en ef eitthvað kemur upp á fari þeir að spá og 

spekúlera. Samkvæmt niðurstöðum Örnu og Jóhönnu (2017) töldu þeir leikskólakennarar 

sem tóku þátt í rannsókninni að starfsmannavelta væri erfið en einnig fylgdi því vandi ef of 

margt ungt fólk ynni á deildunum. Leikskólakennararnir töldu að sú staða ylli álagi og hefði 

neikvæð áhrif á fagmennsku þeirra og neikvæð áhrif á bæði börn og foreldra (Arna H. 

Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). 

Í niðurstöðum Mahmood (2013) kemur fram að þeir sem tóku þátt í rannsókninni, 

nýútskrifaðir leikskólakennarar á fyrsta ári í starfi, voru meðvitaðir um mikilvægi þess að 

vinna með foreldrum og eiga í jákvæðum samskiptum við þá. Fram kemur að 

leikskólakennararnir voru meðvitaðir um eigið hlutverk sem fagmenn og vildu eiga í 

jákvæðum samskiptum við foreldra, samstarfsmenn og börn. Mahmood segir að 

leikskólakennararnir hafi fundið fyrir erfiðleikum í samstarfi við foreldra þrátt fyrir að hafa 

skilning á eigin hlutverki og hafi nánast allir upplifað að samskipti við foreldra gætu verið 

erfið. Einnig höfðu allir þátttakendurnir reynslu af erfiðu samstarfi við foreldra en það getur 

verið streituvaldandi fyrir hvaða kennara sem er að takast á við reiða foreldra og sérstaklega 

fyrir þá sem eru nýútskrifaðir. Fram kemur að meirihluti leikskólakennaranna taldi að ekki 

væri til staðar skilningur á hlutverki þeirra og störfum. Þeir töldu að almenningur liti svo á að 
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leikskólakennarar væru dýrmætar barnapíur, störf þeirra fælust í því að leika við börnin og 

mála með þeim sem hver sem er gæti í raun sinnt. Samkvæmt niðurstöðum Mahmood 

(2013) verða nýútskrifaðir leikskólakennarar vonsviknir þegar skilningur á flóknu hlutverki 

þeirra er ekki til staðar, ekki er litið á störf þeirra sem kennslu og álit foreldra gagnvart þeim 

er lítið. Að lokum kemur fram að þar sem sambönd kennara og foreldra eru ekki valfrjáls eru 

líkur á að skoðanir og væntingar séu ólíkar. Því ætti samband á milli kennara og foreldra að 

vera myndað á sameiginlegum grundvelli og viðurkenning á ólíkum áherslum og skoðunum 

þarf að vera til staðar (Mahmood, 2013). 

Í niðurstöðum Jónu Bjargar Jónsdóttur (2012) kemur fram að einn af þeim þáttum sem 

deildarstjórunum fannst erfiður voru erfið foreldrasamskipti og átti það þá sérsaklega við 

þegar deildarstjórarnir þurftu að koma upplýsingum til foreldra sem þeir töldu sig vita að 

tækju þeim ekki vel. Einnig töldu deildarstjórarnir að erfitt væri að eiga við foreldra sem 

gerðu óraunhæfar kröfur og væru neikvæðir (Jóna Björg Jónsdóttir, 2012).  

2.5.3 Starfsþróun leikskólakennara 

Í 7. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008 kemur fram að starfsfólk leikskóla skuli eiga kost á 

símenntun í þeim tilgangi að efla starfshæfni sína, kynnast nýjungum í leikskóla- og 

uppeldismálum og njóta stuðnings við nýbreytni- og þróunarstörf. Samkvæmt Aðalnámskrá 

(2011) er hlutverk leikskólakennara að fylgjast með nýjungum, miðla þekkingu ásamt því að 

vera leiðandi í mótun uppeldis- og menntastarfsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Í skýrslu Fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara (2016, bls. 3) til mennta- og 

menningarmálaráðherra er hugtakið starfsþróun útskýrt á eftirfarandi hátt: 

Starfsþróun er samfellt meðvitað og mótað ferli sem leiðir til umbóta og 

jákvæðrar þróunar. Hún er beintengd daglegu starfi kennara með nemendum og 

skipulögð í kringum raunveruleg viðfangsefni starfsins. Hún hefur skýran tilgang 

og markmið og miðar að því að efla færni og þekkingu starfsfólks skóla og auka 

gæði í starfi. Hún á sér stað í faglegu lærdómssamfélagi, er augljós og samofinn 

hluti daglegs starfs fagfólks skóla og ber einkenni af menningu samfélags í þróun. 

Hún felur m.a. í sér formlegt nám, innleiðingu í starf á fyrsta starfsári, námskeið, 

rannsóknir á eigin starfi, þátttöku í þróunarverkefnum, ráðgjöf, ráðstefnur, 

fræðilestur, skólaheimsóknir. Stefnumiðuð starfsþróun stuðlar að aukinni 

starfsánægju, hefur áhrif á árangur í starfi og minnkar líkur á kulnun eða 

brotthvarfi kennara úr starfi. 

Í skýrslu Ministry of Social and Family Development (2011) í Singapúr kemur fram að með 

starfsþróun sé átt við mismunandi leiðir til náms sem styðja meðal annars við faglega 
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þekkingu og kunnáttu ásamt því að geta beitt þekkingunni í starfi. Fagmenn í leikskóla beri 

persónulega ábyrgð á að þróa og viðhalda eigin þekkingu og hæfni til að tryggja faglega 

kunnáttu í gegnum starfsferil sinn. Nefnt er að kennarar uppskeri meira þegar þeir hugsi á 

gagnrýninn hátt og taki þátt í samræðum með öðrum. Þegar slík samtöl eigi sér stað séu 

meiri líkur á að kennari vaxi og þróist í starfi og auki eigin fagmennsku. Einnig kemur fram að 

áframhaldandi starfsþróun sé bæði á ábyrgð einstaklingsins og á ábyrgð vinnuveitenda. Hver 

leikskólakennari beri faglega ábyrgð á að viðhalda tiltölulega háum viðmiðum hvað varðar 

faglega færni og að uppfæra eigin þekkingu og kunnáttu í þeim tilgangi að veita börnum sem 

besta umönnun. Að lokum er þess getið að tækifæri til áframhaldandi starfsþróunar ættu að 

vera til staðar í starfi kennara (Ministry of Social and Family Development, 2011). 

Í rannsókn Múñez, Bautista, Khius, Keh, og Bulls (2017) kemur fram að leikskólakennarar í 

Singapúr telja að reynsla, sem kennarar öðlast sem einstaklingar og í samstarfi við aðra, hafi 

mikil áhrif á hvernig þeir skynja hæfni sína. Þátttakendurnir töldu að nám sem felist í því að 

deila kennslufræðilegri þekkingu með samstarfsfólki sé hvað áhrifaríkast. Samkvæmt Múñez 

o.fl. þurfa stjórnmálamenn og skólastjórnendur að vera meðvitaðir um mikilvægi þess að 

veita leikskólakennurum tíma og rými til að taka þátt í þess konar starfsþróun ásamt því að 

styðja við samstarf kennara og sjálfsmenntun þeirra. Fram kemur að það að hafa tækifæri til 

að halda áfram að læra á óformlegan hátt innan vinnustaðarins stuðlar að aukinni getu 

leikskólakennara til að kenna nemendum á árangursríkan hátt og hvetja þá áfram (Múñez 

o.fl., 2017). Samkvæmt niðurstöðum Kuisma og Sandberg (2008) er þekking breytileg og því 

felst kjarninn í faglegri starfsþróun í frekari menntun ásamt sameiginlegri ígrundun um 

frekari þróun og reynslu. Einnig kemur fram að kennarar þurfa að vera opnir fyrir nýjum 

hugmyndum, hafa vilja til að öðlast nýja þekkingu ásamt því að taka þátt í námskeiðum. Þeir 

þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni töldu að fagleg starfsþróun færi meðal annars 

fram í umræðuhópum og að fagmennskan þróaðist þegar leikskólakennarar lærðu með 

samstarfsmönnum sínum og börnunum á sama tíma og þeir ígrundi leikskólastarfið með 

þeim (Kuisma og Sandberg, 2008).  

Í niðurstöðum rannsóknar Sheridan, Williams, Sandberg og Vuorinen (2011) kemur fram 

að mikilvægt sé fyrir leikskólakennara, þegar kemur að sjálfmenntun og vilja þeirra til að 

breytast, að taka þátt í stöðugu ferli símenntunar. Leikskólakennararnir sem tóku þátt í 

rannsókn þeirra töldu að mikilvægt væri að fylgjast með nýjum rannsóknum þar sem það yki 

bæði þekkingu þeirra og skilning á mismunandi sviðum sem í kjölfarið hjálpaði þeim að 

takast á við daglegar aðstæður á uppbyggilegan hátt. Sumir kennaranna töldu þó að 

mikilvægt væri að halda í þær hugmyndir sem hefðu gengið vel, byggja starfið upp á reynslu 

og ekki flýta sér í allt sem er nýtt. Þeir nefndu einnig að í samblandi við þær kenningar sem 

skipta máli og nýlegar rannsóknir væru almenn skynsemi og eigin tilfinningar (e. gut feelings) 
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það sem virkaði hvað best. Þátttakendurnir töluðu um ígrundun sem vitsmunalegt tæki til 

viðbótar við eigin vinnuaðferðir og að það væri notað í þeim tilgangi að öðlast dýpri þekkingu 

á mismunandi atvikum, aðstæðum, innihaldi, námi og þroska barns. Samkvæmt niðurstöðum 

Sheridan o.fl. (2011) tengist sjálfsmenntun hæfni kennara og hugmyndum þeirra um hvað 

börn þurfi til að þroskast í nútímasamfélagi og í komandi framtíð. Leikskólakennararnir töldu 

það vera þeirra ábyrgð að skapa aðstæður í leikskólanum fyrir börn til að vaxa og þroskast og 

verða fullir þátttakendur í samfélaginu í framtíðinni (Sheridan, Williams, Sandberg og 

Vuorinen, 2011). 

Í skýrslu Fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara (2016) til mennta- og 

menningarmálaráðherra kemur fram að hraðar breytingar í samfélaginu kalli á stöðuga 

starfsþróun kennara og því þurfi bæði kennarar og skólar að hafa sem bestar aðstæður og 

tækifæri til starfsþróunar í þeim tilgangi að aðlaga breytingar starfi og starfsháttum. Í 

skýrslunni kemur einnig fram að til þess að það verði að veruleika þurfi meðal annars að 

skapa kennurum aðstæður í starfi til ígrundunar og fjölbreytilegs samstarfs innan skóla sem 

og við aðra fagaðila utan hans. Fram kemur að starfsþróun kennara geti farið fram með ýmsu 

móti, til dæmis með formlegu námi, viðbótarnámi, þróunarstarfi og námskeiðum innan skóla 

og utan. Starfsþróun geti einnig átt sér stað í samskiptum við samstarfsfólks, með lestri 

fræðirita, með notkun fjölmiðla og einnig geti upplýsingatækni og netmiðlar haft áhrif á nám, 

kennsluhætti og skólastarf á marga vegu. Starfsþróun sé ævilangt ferli sem hefjist í 

grunnnámi og haldi áfram út allan starfsferil kennarans. 

2.6 Samantekt 

Hér verða helstu atriði úr rannsóknarniðurstöðum annarra rannsakenda á fagmennsku og 

faglegu sjálfstrausti leikskólakennara dregnar saman. 

Faglegt sjálfstraust er skoðun einstaklings á eigin hæfni og trú hans á eigin getu til að 

skipuleggja og framkvæma aðgerðir í þeim tilgangi að ná tilætluðum árangri á afmörkuðu 

sviði. Faglegt sjálfstraust verður til með reynslu, góðum fyrirmyndum, staðfestingu á færni og 

líkamlegu og tilfinningalegu ástandi. Einstaklingar sem hafa gott faglegt sjálfstraust hafa 

háleit markmið og óttinn við að gera mistök er minni en hjá einstaklingum með lítið faglegt 

sjálfstraust sem eiga það frekar til að forðast erfið verkefni og gefast upp. 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á faglegu sjálfstrausti og hafa niðurstöður sýnt að 

faglegt sjálfstraust sé mikilvægur þáttur í leikskólastarfi. Kennarar með gott faglegt 

sjálfstraust leggja meira á sig við skipulag, hafa meiri eldmóð og eru viljugri við að prófa nýjar 

aðferðir. Þeir eru ánægðari og upplifa síður kulnun í starfi. Samskipti og samstarf við 

samstarfsfólk og vinnuskilyrði leikskólakennara hafa áhrif á faglegt sjálfstraust sem og 

samskipti við foreldra. Hvatning, hrós og stuðningur hafa einnig mikil áhrif ásamt tilfinningu 
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kennara fyrir eigin líðan og árangri í starfi. Einnig hefur starfsþróun jákvæð áhrif á faglegt 

sjálfstraust leikskólakennara. Að lokum hafa rannsóknir sýnt fram á að reynsla í starfi með 

börnum hafi ekki áhrif á faglegt sjálfstraust sem er í andstöðu við kenningu Banduras.  

Fagmennska leikskólakennara felst ekki aðeins í viðeigandi menntun, reynslu og því að 

mæta ákveðnum stöðlum heldur skiptir viðhorf til bæði barna og starfsins miklu máli. 

Fagmaður býr einnig yfir fræðilegri þekkingu og hæfni ásamt því að hafa getu til að ígrunda 

eigin starfshætti. Niðurstöður fyrri rannsókna á fagmennsku sýna fram á að fagmennska 

kennara felst meðal annars í hæfni þeirra til að eiga í samskiptum við börn, hlusta á þau og 

hvetja þau áfram og er viðhorf, virðing og réttsýni kennara gagnvart öllum börnum lykilatriði. 

Kennarinn hefur einnig kunnáttu til að lesa í aðstæður ásamt því að skipuleggja umhverfi 

barnanna út frá þeirra þörfum. Fagmennska leikskólakennara felst í menntun, fræðilegri 

þekkingu, hæfni, faglegri þróun og siðferði ásamt því að þekkja löggjöf og reglugerðir. Fagleg 

samskipti eru opin og einkennast af virðingu og heiðarleika. Í samskipum við foreldra er 

mikilvægt að dæma ekki, vera tilbúinn að hlusta og veita stuðning þegar þörf er á. Fagmaður 

er opinn fyrir því að læra, ígrundar eigin starfshætti og hefur getu til að starfa samkvæmt 

námskrá og miðla því sem á sér stað í leikskólastarfinu aftur til samfélagsins. Starfsþróun er 

einnig mikilvæg og veitir leikskólakennurum tækifæri til að efla sjálfa sig og auka við eigin 

þekkingu. Í leikskólastarfinu getur það oft reynst erfitt að framfylgja settum markmiðum, 

meðal annars vegna mikilla mannabreytinga og skorts á ófaglærðum starfsmönnum og tíma 

til að þjálfa þá upp.  

Leikskólakennarar líta á sig sem sérfræðinga og fagaðila en foreldrar og stjórnmálamenn 

horfa öðrum augum á starf þeirra og bera ekki kennsl á sérfræðiþekkingu þeirra. Þrátt fyrir 

auknar kröfur um menntun er horft á leikskólakennara sem umönnunaraðila frekar en 

sérfræðinga í menntun ungra barna. Svo virðist sem þeir sem þekkja ekki til menntunar 

ungra barna í leikskólum hafi ekki skilning á því hversu flókið starfið er eða þekkingu á þeim 

kröfum sem því fylgir.  

Starfsumhverfi leikskóla skiptir miklu máli og hefur stærð barnahópa, barngildi á hvern 

starfsmann, löng viðvera barna, vinnutími leikskólakennara, vinnuaðstæður, 

starfsmannavelta og skortur á leikskólakennurum þar mikið að segja en allir þessir þættir 

geta valdið álagi í leikskólastarfinu. Samstarf og samskipti við foreldra geta einnig valdið 

bæði álagi og óöryggi hjá leikskólakennurum sem og pappírsvinna og skortur á möguleikum 

til starfsþróunar. Mikilvægt er að stjórnendur hafi í huga hvaða þættir hafa jákvæð áhrif á 

líðan leikskólakennara og leggi sitt af mörkum við að skapa styðjandi starfsumhverfi. 

Samstarf og samskipti gegna stóru hlutverki í leikskólastarfinu og hefur það mikið að 

segja að fjölskyldan og leikskólinn vinni saman og hafi ávallt þarfir barnanna í huga. 

Mikilvægt er að samstarfið sé byggt á gagnkvæmum skilningi og virðingu fyrir viðhorfum og 
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þekkingu hvers og eins og traust þarf að vera til staðar. Leikskólakennarar eru meðvitaðir um 

mikilvægi þess að eiga í góðu samstarfi og samskiptum við foreldra þrátt fyrir að einhverjir 

þeirra hafi upplifað óöryggi og átt erfitt með að vinna samhliða foreldrum í ákveðnum 

aðstæðum. Skortur á skilningi og þekkingu foreldra á leikskólastarfinu virðist spila þar inn í. 

Foreldrar hafa þó ákveðnar væntingar til leikskólastarfsins og leggja áherslu á mikilvægi þess 

að leikskólakennarar séu á deildunum og nefna í því samhengi fagmennsku þeirra og 

sérfræðiþekkingu. Foreldrar eru einnig ósáttir við tíð skipti á fólki, starfsmannaveltu og skort 

á fagfólki.  

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 eiga starfsmenn leikskóla að hafa möguleika 

á símenntun í þeim tilgangi að efla eigin starfshæfni, kynnast nýjungum í leikskóla- og 

uppeldismálum og njóta stuðnings við nýbreytni- og þróunarstörf. Samkvæmt Aðalnámskrá 

leikskóla eiga leikskólakennarar að fylgjast með nýjungum, miðla þekkingu ásamt því að vera 

leiðandi í mótun uppeldis- og menntastarfsins. Með starfsþróun er meðal annars átt við 

mismunandi leiðir til náms sem styðja við faglega þekkingu og kunnáttu ásamt því að geta 

beitt þekkingunni í starfi. Kjarninn í faglegri starfsþróun felst í frekari menntun ásamt 

sameiginlegri ígrundun um frekari þróun og reynslu.  
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3 Rannsóknin 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Þessi rannsókn er unnin sem eigindleg rannsókn. Lichtman telur að megintilgangur 

eigindlegra rannsókna sé að draga fram djúpar og nákvæmar lýsingar og skilning á mannlegri 

hegðun. Eigindlegar rannsóknir snúast almennt um að rannsaka það sem er til staðar fremur 

en að gera tilraunir í tilbúnu umhverfi og er náttúrulegt umhverfi þátttakenda ákjósanlegasti 

staðurinn til að framkvæma rannsóknir. Í eigindlegum rannsóknum er hlutverk rannsakanda 

mikilvægt og áhersla er á að lýsa, skilja og túlka tilveru, skilning og samskipti fólks. 

Rannsakandi safnar gögnum og upplýsingum, skoðar umhverfið og í kjölfarið er 

raunveruleikinn settur fram í gegnum augu og eyru rannsakandans. Upplifun ólíkra 

einstaklinga af því sem þeir sjá og heyra getur verið afar misjöfn en hlutverk rannsakandans í 

eigindlegum rannsóknum er að túlka þau gögn sem hann safnar. Góð gagnasöfnun, 

skipulagning gagna og miðlun er nauðsynleg til að styðja við niðurstöður og túlkun 

rannsakandans. Í eigindlegum rannsóknum er ekki hægt að alhæfa þar sem ekki er hægt að 

sjá hlutina frá aðeins einu sjónarhorni enda eitt rétt sjónarhorn ekki til. Eigindlegar 

rannsóknir felast í því að skoða aðstæður í heild frekar en að skoða stakar breytur í 

aðstæðum (Lichtman, 2013). 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study) sem felst í því að rannsakandi velur nokkur 

tilvik sem hann rannsakar í smáatriðum í þeim tilgangi að öðlast sem bestan skilning á 

tilvikinu (Lichtman, 2013). 

3.2 Gagnasöfnun 

Gagnaöflun fyrir rannsóknina fór fram með viðtölum. Viðtöl eru félagsleg athöfn þar sem 

samskipti rannsakanda og viðmælanda endurspegla bæði margvíslegt og flókið samspil 

hugsana, hegðunar, skynjana og tilfinninga (Helga Jónsdóttir, 2003). Markmið rannsakandans 

með viðtölum er að safna saman upplýsingum frá þátttakendum um það viðfangsefni sem 

hann ætlar sér að rannsaka (Lichtman, 2013). 

Notast var við hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured interviews) sem henta vel í smærri 

rannsóknir og bjóða upp á ákveðinn sveigjanleika. Rannsakandi fylgir fyrirfram ákveðnum 

viðtalsramma (Viðauki A) og hefur möguleika á að aðlaga spurningarnar eða bæta við nýjum 

spurningum út frá svörum viðmælanda. Viðtöl geta veitt innsýn í líf þátttakenda sem að öðru 

leyti væri ekki sýnilegt rannsakandanum; þau geta skapað ákveðið aðgengi þegar kemur að 

því að skilja skoðanir, vonir, viðhorf og tilfinningar einstaklinga og hjálpað rannsakendum að 

skilja heiminn út frá sjónarhorni annarra (Flewitt, 2014).  
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3.3 Gagnagreining 

Þegar gagnaöflun er lokið þarf að skipuleggja gögnin og öðlast skilning á þeim (Lichtman, 

2013). Með gagnagreiningu er átt við kerfisbundna leit og skipulagningu á þeim gögnum sem 

rannsakandi hefur safnað en það felst í því að skipta gögnunum niður í viðráðanlegar 

einingar, mynda (e. synthesizing) þau, leita eftir mynstri, uppgötva hvað það er sem er 

mikilvægt ásamt því hvað sé hægt að læra af gögnunum. Í lokin þarf rannsakandi að taka 

ákvörðun um hvað gögnin eiga að segja öðrum (Bogdan og Biklen, 1998).  

Viðtölin fóru fram á þeim tíma og þeim stað sem hentaði hverjum þátttakanda hvað best. 

Áður en gangaöflun hófst undirrituðu viðmælendur samning um upplýst samþykki þar sem 

meðal annars komu fram upplýsingar um vinnslu, meðferð og birtingu gagnanna ásamt 

upplýsingum um nafnleynd og fullan trúnað. Einnig var leitað eftir samþykki þátttakanda fyrir 

því að taka hvert viðtal upp með upptökutækjum. Þegar viðtölunum var lokið voru þau öll 

afrituð orð fyrir orð. Afritun viðtalanna fór í flestum tilfellum fram strax að loknu viðtali. Í 

kjölfarið voru öll viðtölin vandlega lesin og þemagreind. Viðtölin tóku allt frá 30 mínútum 

upp í 70 mínútur og fóru fram á tímabilinu 6. febrúar – 9. mars 2018. 

3.4 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum var notast við markvisst úrtak (e. purposive sample) sem felst í því að 

valið er úrtak sem hæfir markmiðum rannsóknarinnar með tilliti til þess sem á að rannsaka 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003).  

Til þess að framfylgja lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

77/2000 var send inn tilkynning um rannsóknina til Persónuverndar áður en gagnaöflun 

hófst. Einnig var haft samband við fulltrúa þeirra sveitafélaga sem urðu fyrir valinu í þeim 

tilgangi að fá upplýsingar um hvaða reglur gildi hjá sveitafélögunum um leyfisveitingar þegar 

kemur að því að finna viðmælendur fyrir lokaverkefni. Í kjölfarið var sendur tölvupóstur til 

nokkurra leikskólastjóra á höfuðborgarsvæðinu þar sem óskað var eftir viðmælendum. Í 

tölvupóstinum komu meðal annars fram upplýsingar um viðfangsefni rannsóknarinnar, 

tilgang hennar og markmið. Einnig komu fram upplýsingar um að viðmælandi væri ekki 

skyldugur til að svara öllum spurningunum og að honum væri frjálst að ljúka þátttöku á 

hvaða stigi sem væri. Að lokum komu fram upplýsingar um vinnslu og meðferð þeirra gagna 

sem safnað yrði ásamt upplýsingum um nafnleynd og trúnað. 

Rannsakandi tók viðtöl við sex leikskólakennara sem allir gegndu stjórnunarstöðu í 

leikskólanum sem þeir störfuðu á en ekki var lögð áhersla á stjórnunarstöðu þegar 

viðmælendur voru valdir til þátttöku. Við val á þátttakendum var lagt upp með að um 30% 

starfsmanna þeirra leikskóla sem urðu fyrir valinu væru leikskólakennarar til þess að 

möguleiki á faglegri umræðu innan leikskólanna væri til staðar en það er einnig nálægt 
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hlutfallinu á landsvísu. Reynsla leikskólakennaranna frá útskrift var frá fjórum árum og upp í 

35 ár. Nokkrir þeirra sem tóku þátt í rannsókninn höfðu þó lengri starfsreynslu í leikskóla þar 

sem þeir höfðu hafið störf áður en þeir útskrifuðust sem leikskólakennarar. Til þess að 

tryggja nafnleynd fengu leikskólakennararnir tilbúin nöfn sem eru eftirfarandi: Ásta, Birna, 

Fríða, Rannveig, Sara og Tinna. 

3.5 Siðferði rannsóknarinnar 

Rannsóknir þurfa að uppfylla siðferðislegar kröfur eigi þær að standa undir nafni (Sigurður 

Kristinsson, 2003). Samkvæmt kenningu Nolan, Macfarlane og Cartmel hefur rannsakandi 

bæði vald yfir rannsóknarferlinu og þátttakendum. Rannsakandi mótar rannsóknina og 

ákveður hver, hvað, hvenær, hvar, hvers vegna og hvernig. Þetta þýðir að rannsakandi tekur 

að sér ákveðið hlutverk og er ábyrgur fyrir ferlinu og þarf að hafa í huga hvaða áhrif það 

hefur á þátttakendur og umhverfið. Í upphafi ferlisins þarf rannsakandi að vera hreinskilinn 

við alla um markmið rannsóknarinnar og hvað felist í því að taka þátt. Hugsanlegir 

þátttakendur þurfa nákvæmar og auðskiljanlegar upplýsingar til þess að geta tekið upplýsta 

ákvörðum um eigin þátttöku í rannsókninni. Áður en rannsókn hefst þarf að fá upplýst 

samþykki frá þátttakendum. Hluti af því að fá upplýst samþykki felst í því að veita 

hugsanlegum þátttakendum upplýsingar um rannsóknina (Viðauki Á). Rannsakandi þarf að 

upplýsa þátttakendur um hugsanlegan ávinning og áhættu sem getur falist í því að taka þátt. 

Nafnleynd, trúnaður og birting gagna eru upplýsingar sem mögulegir þátttakendur þurfa að 

vera upplýstir um ásamt því á hvaða hátt niðurstöður verða birtar. Það verður að vera skýrt 

að þátttaka í rannsókninni sé alveg valfrjáls (Nolan, Macfarlane og Cartmel, 2013). 

Samkvæmt kenningum Lichtman (2013) felast meginatriði siðferðis í rannsóknum í því að 

skaða ekki þátttakendur, í nafnleynd, trúnaði og upplýstu samþykki. Það að skaða ekki 

þátttakendur felur það í sér að öryggi þátttakenda er það allra mikilvægasta í hverri 

rannsókn. Ef öryggi þátttakenda er á einhvern hátt ógnað er mikilvægt að stöðva 

rannsóknina strax. Þátttakendur í rannsóknum eiga að vera vissir um að friðhelgi einkalífs 

þeirra sé tryggð að öllu leyti og því er nafnleynd afar mikilvæg. Fjarlægja þarf allar 

upplýsingar úr rannsóknargögnum sem hægt er að rekja til þátttakenda og ef birta á gögnin 

opinberlega þarf að fá leyfi frá þátttakendum, hvort sem um er að ræða einstakling eða 

stofnun. Það er á ábyrgð rannsakandans að halda trúnaði gagnvart þátttakendum sínum. 

Rannsakendur geta öðlast mikla vitneskju og persónulegar upplýsingar um þátttakendur sína 

og eiga þátttakendur rétt á því að gera ráð fyrir að upplýsingarnar fari ekki lengra. Hvað 

varðar upplýst samþykki þá er það á ábyrgð rannsakandans að upplýsa þátttakendur um eðli 

rannsóknarinnar og allt sem henni tengist. Jafnvel þó að rannsakandi sé ekki viss um hvaða 

stefnu rannsóknin muni taka er það á hans ábyrgð að þátttakendur fái eins fullnægjandi 
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upplýsingar og kostur er. Þátttakendur þurfa að fá allar upplýsingar svo að þeir geti valið 

hvort þeir taki þátt eða ekki. Þátttakendum á ekki að finnast þeir vera þvingaðir til þess að 

taka þátt á nokkurn hátt og eiga rétt á að draga sig út úr rannsókninni á hvaða stigi sem er 

(Lichtman, 2013). Rannsakandi þarf að vera trúr þátttakendum, heiðarlegur og nákvæmur 

ásamt því að fylgja þeim aðferðafræðilegu forsendum sem lagt var upp með í rannsókninni 

(Helga Jónsdóttir, 2003). Þátttakendur eiga rétt á að vita í hverju þátttaka þeirra felst og á 

hvaða hátt upplýsingarnar verði birtar (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Samkvæmt kenningu Lichtman (2013) hefur bakgrunnur rannsakanda, þekking hans, 

skoðanir og lífsreynsla áhrif á hvað hann velur að rannsaka og á hvaða hátt hann skoðar og 

túlkar það efni sem hann rannsakar. Lichtman telur að ákveðinn vandi sé fólginn í því að vera 

hlutlaus sem rannsakandi og nefnir að niðurstöður rannsókna verði undir áhrifum þess sem 

rannsakar þar sem skoðanir og tilfinningar rannsakanda hafi alltaf einhver áhrif (Lichtman, 

2013). Þar sem höfundur þessarar rannsóknar starfar í leikskóla og þekkir starfsumhverfi og 

álagsþætti leikskólastarfsins og áhrif þeirra á eigin tilfinningar og líðan í starfi var reynt eftir 

fremsta megni að gæta hlutleysis við greiningu og túlkun gagnanna en viðhorf og skoðanir 

viðmælenda á viðfangsefninu hafðar að leiðarljósi. 
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4 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum viðtalanna sem rannsakandi tók við sex 

leikskólakennara í sex leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Við gagnagreiningu komu í ljós þrír 

meginþættir eða þemu: faglegur leikskólakennari, faglegt sjálfstraust leikskólakennara og 

innri og ytri þættir leikskólastarfsins.  

Í þessum kafla hafa allar persónulegar eða rekjanlegar upplýsingar um viðmælendur mína 

verið teknar út eða þeim hefur verið breytt. Allir leikskólakennararnir sem tóku þátt í 

rannsókninni fengu tilbúin nöfn og verða þau notuð í þessum kafla.  

4.1 Faglegur leikskólakennari 

Flestir leikskólakennararnir voru sammála um að það sem fyrst og fremst einkenndi faglegan 

leikskólakennara væri að hann hefði faglegan grunn, leikskólakennaramenntun. 

Leikskólakennararnir nefndu einnig að faglegur leikskólakennari hefði góða fræðilega 

þekkingu, getu til að miðla henni áfram, kunnáttu til að nota hana í daglegu starfi ásamt því 

að hann væri fær í samskiptum. Að öðru leyti virtust skoðanir leikskólakennaranna á því hvað 

einkenni faglegan leikskólakennara vera nokkuð mismunandi. Einn talaði um að faglegur 

leikskólakennari ætti auðvelt með að gefa af sér, annar talaði um mikilvægi þess að geta 

tekið ákvarðanir og rökstutt á faglegan hátt og tveir nefndu að faglegur leikskólakennari bæri 

hag barnanna fyrir brjósti. 

Leikskólakennararnir voru flestir sammála um að faglegur leikskólakennari þyrfti að hafa 

þekkingu á fræðunum og kunnáttu til að nota hana í þeim ólíkum aðstæðum sem kæmu upp 

í daglegu starfi. Einn þeirra útskýrir þetta á eftirfarandi hátt:  

Fagmennska felur í sér að hafa góða þekkingu á fræðunum og faginu sínu … Þú 

ert búin að læra og tileinka þér ákveðin fræði og ákveðna þekkingu sem að hefur 

þá í rauninni áhrif á svona ákvörðunartöku í bara daglegum aðstæðum … Þetta 

finnst mér líka snúast mikið um að geta tekið ákvarðanir og rökstutt þær út frá 

sko faglegum rökum en ekki sínum eigin tilfinningum eða skoðunum. 

Nokkrir leikskólakennaranna töluðu um mikilvægi þekkingar á fræðunum í því samhengi 

að þeir gætu nýtt þekkinguna á bak við fræðin í daglegu starfi. Einn leikskólakennaranna tók 

fram að faglegur leikskólakennari horfi ekki á einstaklinginn í gegnum kenningar og 

rannsóknir heldur horfi hann fyrst á einstaklinginn í heild og leggi sig fram um að skilja þann 

einstakling frekar en að gera ráð fyrir því að allir séu eins og þurfi það sama. Í kjölfarið leiti 

leikskólakennarinn í reynslu, fræði og rannsóknir í þeim tilgangi að finna áskoranir sem henta 
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þeim einstaklingi sem í hlut á. Annar nefndi að ekki væri endilega þörf á að leikskólakennarar 

vitnuðu í ákveðna fræðimenn heldur þyrfti þekkingin á bak við að vera til staðar. Ásta segir:  

Menntunin skiptir miklu máli sko … Þótt að það sé ekki verið að vitna í einhverja 

fræðimenn þá vita kennararnir um þroska barnanna … hvað er að gerast á hverju 

stigi og hvað sé innan þessa eðlilega ramma. 

Sara nefndi að það væri einnig hlutverk leikskólakennara að leiðbeina þeim sem hefðu 

minni þekkingu. Hún telur að leikskólakennarar eigi að vera fyrirmyndir í þeim verkefnum 

sem liggja fyrir:  

Þú ert … að leiðbeina, bæði börnum og starfsfólki eða samstarfsfólki. Stundum er 

þetta jafningjafræðsla og stundum ertu að leiðbeina einhverjum sem þú veist, er 

kannski með minni þekkingu eða yngri ... Þetta líka sko snýst um að vera 

fyrirmynd og verkefni sem að liggja fyrir ... Hvort sem það er í verkefnavinnunni 

eða þeim verkefnum sem liggur fyrir þó svo að það sé eitthvað daglegt eins og að 

gefa að borða eða klæða út í fataklefa eða eitthvað, að þú vandir þig. 

Nokkrir nefndu að faglegur leikskólakennari bæri hag og þarfir barnanna alltaf fyrir brjósti 

sem fælist meðal annars í því að þekkja börnin vel og vera meðvitaður um getu þeirra og 

áhugasvið ásamt því að hafa kunnáttu til að útfæra það í daglegu starfi. Rannveig segir:  

Þú þarft að vinna með börnunum, að já, þú veist að þú hlustir á börnin sem þú 

ert að vinna með … að hlusta á áhugasvið þeirra og útfæra það, þú veist á sem 

bestan hátt. 

Flestir leikskólakennaranna voru sammála um að hæfni í samskiptum væri eitt af því sem 

einkenndi faglegan leikskólakennara. Einn þeirra nefndi að faglegur leikskólakennari þyrfti að 

hafa nánd og taldi að ekki væri nóg að vera mjög vel lesinn og hafa uppfært sig fræðilega 

heldur væri mikilvægt að geta gefið af sér og vera nokkuð fær í samskiptum, bæði við 

fullorðna og börn. Annar þeirra bætt við að faglegur leikskólakennari færi inn í starfið sitt af 

virðingu fyrir samstarfsfólki, börnum og foreldrum. Sara útskýrir þetta á eftirfarandi hátt:  

Já þetta snýr bæði að foreldrum, börnum og samstarfsfólki ... En ég held að þetta 

séu svona heilindi … virðing og heilindi ... Það er alltaf. Hvernig ætlar þú að vera í 

samskiptum við fólk og bara það skiptir bara númer eitt, tvö og þrjú. Þetta starf 

snýst bara um samskipti. Það er bara svoleiðis. 
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Að lokum nefndi einn leikskólakennaranna að fagmennska í starfi fælist í því að geta tekið 

ákvarðanir og rökstutt þær út frá faglegum rökum en ekki sínum eigin tilfinningum og 

skoðunum en bætti við að þetta gæti auðvitað stundum stangast á. Birna sagði að fagmaður 

hefði getuna til að greina þarna á milli, gæti lagt eigin skoðanir til hliðar og tekið ákvörðun út 

frá því sem hann veit að er faglega rétt. Einnig taldi hún að faglegur leikskólakennari gæti 

unnið með og spilað úr því sem hann hefði, hann horfði ekki aðeins á vandamálin heldur ætti 

hann auðvelt með að finna bæði leiðir og lausnir til að takast á við þau. 

4.1.1 Faglegt leikskólastarf 

Faglegt leikskólastarf er hluti af því sem gerir leikskólakennara að fagmanni. Í huga 

leikskólakennaranna sem tóku þátt í þessari rannsókn einkennist faglegt leikskólastarf meðal 

annars af reynslu og þekkingu starfsmanna ásamt því að fólk geti unnið og skipulagt starfið í 

sameiningu. Það hefur einnig mikið að segja að leikskólakennarar fái bæði tækifæri og tíma 

til að eiga samræður við aðra fagmenn. Faglegt leikskólastarf snýst einnig um börnin og á 

hvaða hátt þörfum þeirra, námsmarkmiðum og áhuga er mætt í daglegu starfi.  

Flestir leikskólakennaranna voru sammála því að faglegt leikskólastarf einkenndist af því 

að starfsfólk gæti skipulagt starfið í sameiningu og talað saman á faglegan hátt, þ.e. að allir 

settu markið hátt og stefndu í sömu átt. Einn nefndi að samræður hefðu mikið að segja í 

faglegu leikskólastarfi og að mikilvægt væri að skapa bæði tíma og tækifæri fyrir starfsfólk til 

þess að eiga samræður af því tagi. Fríða taldi að ef samræður fengju ekki rými gæti skólinn 

næstum því ekki kallast faglegur. Hún útskýrir það á eftirfarandi hátt: 

Eiginlega ef það er ekki tími, ef að samræðu er ekki ætlað rými … að þá held ég 

næstum því að skólinn geti ekki kallast faglegur skóli … ef að samræðan á sér ekki 

stað og allir þessi faglegu kennarar tala ekki saman, þá verður skólinn ekki 

faglegur. Þannig að mér finnst þetta bara vera svona lykilatriði að gefa þessu 

tíma. 

Einn leikskólakennaranna taldi að þekking og reynsla starfsfólks hefð mikið að segja og 

annar nefndi að starfsmenn hverrar deildar yrðu að stefna í sömu átt. Tinna segir:  

Mér finnst einkenna faglegt starf í fyrsta lagi að hérna að fólkið á deildinni geti 

talað saman, mér finnst það, á faglegan hátt. Að ég hafi fólkið mitt, sko ég geri 

ekki neitt á deildinni ef ég hef ekki fólkið mitt með mér og þá verður ekkert 

faglegt starf ... 

Annar nefndi að í gegnum tíðina hefðu leikskólakennarar stundum verið einyrkjar þar 

sem einungis einn leikskólakennar hefði verið á hverri deild. Þeir hefðu því oft verið með allt 
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í fanginu og þegar þeir hefðu fengið hugmyndir hefðu þeir átt það til að drífa hlutina áfram í 

þeim tilgangi að koma hugmyndinni í framkvæmd. Fríða lýsir þessu á eftirfarandi hátt:  

Ég kem kannski með einhverja hugmynd og svo spinnur næsti ofan á þá hugmynd 

... Og þá þarf maður að leyfa þessari hugmynd að lifa svolítið áfram sem 

hugmynd áður en hún fer í framkvæmd. Þannig að það séu fleiri sem ræða hana, 

það koma fleiri sjónarhorn og kannski verður hún ekki þessi hugmynd þegar hún 

verður framkvæmd heldur er hún breytt og enn þá betri hugmynd heldur en sú 

upphaflega en hefði aldrei orðið til nema að því að sú upphaflega varð.  

Flestir leikskólakennaranna voru meðvitaðir um áhrifin sem Aðalnámskrá, námsþættirnir 

og námskrá þess leikskóla sem þeir störfuðu í hefðu á störf þeirra og starfshætti. Einn þeirra 

talaði um að mikilvægt væri að námskrá leikskólans væri sýnileg, að starfsmenn hefðu kynnt 

sér hana og þekktu hvað leikskólinn stæði fyrir. Nokkrir leikskólakennarar töluðu um að það 

hefði mikið að segja í faglegu leikskólastarfi að vera með uppbyggilegt námsefni en einnig 

skipti efniviðurinn sem börnunum væri boðið upp á máli og hvernig unnið væri með hann. 

Rannveig segir: „Æi, mér finnst líka svolítið eins og ég sem fagmanneskja, að ég þurfi að 

hugsa hvað ég sé að bjóða börnunum … Maður þarf svolítið að setja sig í þeirra gír til að ná 

einhverju áfram.“ 

Einn leikskólakennaranna taldi að faglegt starf í leikskóla einkenndist fyrst og fremst af 

því að öllum börnum væri mætt á þeirra forsendum og að þau fengju nám við sitt hæfi. Birna 

nefndi að það skipti máli hvernig talað væri við börnin, hvernig dagsskipulag þeirra væri sett 

upp og námskrá þeirra ákveðin. Í hennar huga er leikurinn einnig mikilvægur hluti af faglegu 

starfi í leikskóla. Birna lýsir mikilvægi frjálsa leiksins í leikskólastarfinu á þennan hátt:  

Og frjálsi leikurinn, hann verður að hafa mjög mikið rými en leikur er ekki það 

sama og leikur … Því að oft geta börnin leikið sér alveg án afskipta frá fullorðnum 

en þá þarf hann samt að vera á staðnum og fylgjast með. Af því það er þar sem 

við lærum, við fullorðna fólkið lærum mest um þessi börn með því að horfa á þau 

leika sér … Það er þegar þau eru þau sjálf, algjörlega óheft, ótrufluð, óstýrð, sem 

við lærum hver þau eru. 

Nokkrir töluðu um að það skipti máli að gera starfið sýnilegt og nefndu skráningar í því 

samhengi. Einn nefndi að það væri hluti af ábyrgð fagmannsins að gera leikskólastarfið 

sýnilegt út á við og að þar kæmu skráningar sterkt inn sem og upplýsingagjöf til foreldra. Ásta 

taldi að faglegt starf ætti að vera sýnilegt bæði foreldrum og börnum. Hún bætir við:  
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Mér finnst það náttúrulega mjög heillandi að vera með skráningar og svona því 

að þá sér maður líka bara hvað það er mikið sem maður er búinn að vera að gera 

þegar maður heldur stundum að maður sé ekki búin að vera að gera mikið. 

Greina mátti á svörum leikskólakennaranna að þeir telja að faglegt starf fari fram í 

leikskólunum þar sem þeir starfa. Þegar leikskólakennararnir voru spurðir hvaða faglegu 

áherslur væru hafðar í fyrirrúmi á þeim leikskólum sem þeir störfuðu kom í ljós að 

áherslurnar voru með ýmsu móti. Í leikskólunum er meðal annars unnið eftir hugmyndafræði 

John Dewys með opinn efnivið, snemmtæka íhlutun í málþroska barna og málörvun sem er 

fléttuð inn í allt daglegt starf út frá hugmyndafræðinni Lubbi finnur málbein. Einnig er unnið 

með umhverfismennt og fjölgreindirnar þar sem áherslurnar eru á mismunandi styrkleika 

barnanna. Að lokum er áhersla lögð á leiklist þar sem meðal annars er unnið með sjálfstraust 

og sjálfsöryggi barna ásamt tilfinningalegum og vitsmunalegum þroska þeirra og 

hreyfiþroska. 

4.1.2 Fagleg samskipti 

Samskipti hafa mikið að segja í daglegu starfi leikskólans og hér er gengið út frá því að góð og 

fagleg samskipti séu eitt af því sem einkenni faglegan leikskólakennara. 

Leikskólakennararnir töldu að fagleg samskipti einkenndust meðal annars af góðri 

samskiptahæfni, heiðarleika, nærgætni og gagnkvæmri virðingu ásamt því að geta rætt þau 

mál sem upp koma á jafningjagrundvelli. Flestir leikskólakennaranna voru sammála um að 

góð samskipti við samstarfsmenn, foreldra og börn hefðu mikið að segja. Í samskiptum við 

foreldra væri hlutverk leikskólakennara meðal annars að hlusta á skoðanir þeirra, leiðbeina 

þeim og aðstoða. Miklu máli skipti að halda jafnvægi í samskiptunum, ekki blanda 

einkamálum þar inn í og vera í hlutverki kennara, en línan þarna á milli gæti oft verið mjög 

fín. 

Nokkrir leikskólakennaranna töluðu um mikilvægi þess að halda ákveðnu jafnvægi í 

samskiptum við foreldra. Sara nefndi að mögulegt væri að kennara líkaði vel við foreldra og 

spjallaði við þá um daginn og veginn en þar sem starfsmenn leikskóla væru fyrst og fremst 

kennarar ættu þeir að koma fram við foreldra á þeim grundvelli. Hún segir:  

Þér getur líkað vel við þá [foreldra] og spjallað við þá um daginn og veginn en við 

erum alltaf … við erum ekki vinir … Auðvitað getum við verið það í sumum 

tilfellum en við erum kennari versus foreldri og við eigum að koma fram við 

foreldra á þeim grundvelli.  

Birna taldi að fagleg samskipti einkenndust einnig af gagnkvæmri virðingu og hlustun 

ásamt því að aðskilja eigin tilfinningar frá því sem væri faglega rétt. Hún nefndi að oft gætu 
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þessir þættir farið saman, að persónulega tilfinningin segði það sama og fagleg þekking, en ef 

þetta stangaðist á væri mikilvægt að geta greint á milli. Birna segir:  

Maður verður að passa sig sko að fara ekki of langt inn á persónulegu nóturnar … 

og halda fókusnum á því sem málið snýst um … Já mér finnst þetta alltaf einhvern 

veginn vera þessi rauði þráður. Þú ert að aðskilja í rauninni þínar persónulegar 

tilfinningar frá því sem þú þekkir og veist … 

Fríða taldi að fagleg samskipti fælust meðal annars í því að geta greint á milli hvenær 

stíga þyrfti inn í ákveðin mál og hvenær ekki ætti að gera það. Í hennar huga liggur 

fagmennskan meðal annars í því að geta bent foreldrum á þær leiðir sem þeir geti farið. Þá 

skipti máli að geta haldið ákveðinni fjarlægð þegar það henti en stíga inn í þegar það er það 

rétta í stöðunni.  

Einn leikskólakennaranna nefndi að mikilvægt væri að vera heiðarlegur, hafa getu til að 

sýna nærgætni, koma fram af virðingu og vera meðvitaður um hvernig hlutir væru útskýrðir. 

Annar taldi að virðing væri eitt af því sem skipti hvað mestu máli í faglegum samskiptum og 

nefndi að í leikskólastarfinu væru ekki allir alltaf sammála og því væri mikilvægt að geta rætt 

þau mál sem upp kæmu. Sara segir:  

Við erum kannski ekki alltaf sammála, að geta rætt þetta á jafningjagrundvelli án 

þess að taka því prívat og persónulega. Ef að þú ert ekki sammála einhverju, þá er 

ég ekki endilega að ráðast á þig og þú á mig. Þetta er þarna einhvers staðar á 

milli. Þetta jafnvægi. 

Þriðji leikskólakennarinn taldi að það skipti máli að vera nærgætinn og hafa rök eða góðar 

heimildir fyrir því sem sagt væri. Tinna tók sem dæmi þegar segja þyrfti foreldrum að grunur 

léki á að eitthvað væri að hjá barni þeirra. Þá væri ekki nóg að segja: „Æi, mér finnst hann 

bara eitthvað svo skrítinn,“ heldur væri mikilvægt að hægt væri að sýna fram á það, til 

dæmis með skráningu, að ekki væri verið að kasta til höndum.  

4.2 Faglegt sjálfstraust 

Niðurstöðurnar í þessum kafla eru settar fram út frá kenningu Alberts Banduras um faglegt 

sjálfstraust. Samkvæmt kenningu Banduras (1997) verður faglegt sjálfstraust til út frá 

reynslu, góðum fyrirmyndum, staðfestingu á færni og líkamlegu og tilfinningalegu ástandi. 

Fyrst er fjallað um á hvaða hátt reynsla hefur áhrif á starfshætti leikskólakennaranna og 

hvort þeir telja að reynslan hafi áhrif á öryggi þeirra í starfi. Næst er fjallað um á hvaða hátt 

fyrirmyndir hafa áhrif á starfshætti leikskólakennaranna og í kjölfarið er fjallað um áhrif þess 
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að fá viðurkenningu á eigin starfsháttum. Einnig er fjallað um hvað það er sem veldur óöryggi 

og kvíða í starfi og að lokum hvað það er sem veitir leikskólakennurunum ánægju í starfi. 

4.2.1 Reynsla 

Allir þátttakendurnir sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála um að reynsla þeirra í starfi 

hefði áhrif á starfshætti þeirra sem og öryggi í starfi. Leikskólakennararnir nefndu meðal 

annars að með reynslunni hefðu þeir orðið öruggari í samskiptum við foreldra og hefðu 

öðlast meira sjálfstraust. 

Einn leikskólakennaranna nefndi að reynslan hefði meðal annars skilað sér í erfiðum 

foreldraviðtölum þar sem hann hefði þurft að segja foreldrum frá því að eitthvað væri að hjá 

barninu þeirra. Tinna segir: 

Ég var deildarstjóri í mörg mörg ár á deild þar sem ég þurfti svo oft að vera með 

erfiða foreldrafundi, láta fólk vita að það var eitthvað að barninu þeirra og ég 

æfðist bara rosalega vel í því. Maður hefur lent sko í ýmsu … maður svona sjóast í 

þessu. 

Einnig nefndu nokkrir leikskólakennaranna að reynsla hefði haft áhrif á sjálfsöryggi þeirra 

í starfi. Birna bætti við að því oftar sem hlutirnir væru gerðir þeim mun öruggari yrðu 

viðkomandi í þeim. Hún segir: 

Reynsla hefur kannski mest þau áhrif að maður verður sjálfsöruggari. Maður 

verður meira viss um að maður sé að gera rétt. Af því að maður hefur prófað það 

… maður hefur gert rangt … Og eftir því sem maður hefur gert hlutina oftar því 

öruggari er maður í þeim … 

Fríða talaði um hve mikilvægt væri að reynsluminni kennarar hefðu tækifæri til að ræða 

við þá sem hefðu meiri reynslu. Ef kennari hefði ekki mikla reynslu, til dæmis af 

foreldrasamtölum, gæti samtal við þann sem hefði meiri reynslu haft áhrif og orðið til þess 

að sá reynsluminni færi öruggari inn í foreldrasamtalið. Fríða segir: „Vegna þess að 

samræðan á sér stað að þá upplifa þeir reynsluminni ekki eða mun síður og bara alls ekki að 

þeir séu með þetta allt einir í fanginu …“ 

Nokkrir töluðu um að bæði góð og slæm reynsla hefði mótað þá í starfi. Birna nefndi að 

hægt væri að læra af allri reynslu, hvort sem hún væri góð eða slæm, en taldi að 

lærdómurinn yrði jafnvel meiri ef illa gengi. Líkt og Birna talaði Fríða um að góð og slæm 

reynsla gæti verið dýrmæt. Hún nefndi að góð reynsla fælist meðal annars í hæfni til að meta 

og skilja ólíkar aðstæður í leikskólastarfinu en slæm reynsla gæti verið dýrmæt í þeirri 

merkingu að hægt væri að læra af henni og bæta sig. Hún sagði að samt sem áður væri 
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mikilvægt að slæm reynsla hefði ekki þau áhrif að viðkomandi væri ekki tilbúinn til að prófa 

eitthvað aftur. Eða eins og hún orðar það:  

Það er þetta klassíska nei, það þýðir ekki að gera þetta ég er nú búin að prófa 

þetta. Ég gerði þetta í fyrra og það virkaði ekki … Ef maður er fagmaður þá nýtir 

maður reynsluna á faglegan hátt og þá dæmir maður ekki þó að eitthvað hafi 

kannski ekki virkað að það muni aldrei virka, heldur er þarna fullt af 

áhrifaþáttum. Það er annar barnahópur, annar foreldrahópur, það er annað 

samfélag jafnvel. 

Rannveig nefndi að þegar hún hefði verið nýútskrifuð og ekki haft mikla reynslu af starfi í 

leikskóla hefði hún átt það til að finna fyrir óöryggi, en með því að læra að hugsa á 

gagnrýninn hátt hefði hún lært að takast á við ýmsar hindranir. Hún segir:  

Maður náttúrulega lærir bara með árunum … Þegar ég var nýútskrifuð, þá var ég 

svolítið svona formföst … Og ef mér mistókst eitthvað þá fannst mér það bara 

alveg hræðilegt. En maður þarf samt að læra það líka … Þú ert alltaf að safna 

einhverju í reynslupokann og þú veist, svo vinnur maður út frá því …  

Tinna tók fram að starfsreynsla hennar nýttist í vinnu með börnunum, þau hlustuðu 

frekar á hana en á ungt starfsfólk. Á sama hátt nefndi hún að reynslan hefði sýnt henni að ef 

hún sem deildarstjóri hefði ekki fólkið á deildinni með sér gerðist ekki neitt. Hún útskýrir það 

á eftirfarandi hátt:  

Mér finnst líka mjög mikilvægt og reynslan hefur sýnt mér … að ef að þú hefur 

ekki fólkið með þér þá gerist ekki neitt. Þá ertu bara að berja hausnum í steininn 

aftur og aftur … Ef fólkið vill það ekki eða hefur ekkert til málanna að leggja og 

fær ekki að útfæra á neinn hátt þau verkefni sem á að vinna þá gerir það það 

ekki. 

4.2.2 Fyrirmyndir viðmælenda 

Ekki svöruðu allir leikskólakennararnir því játandi þegar þeir voru spurðir hvort þeir ættu sér 

fyrirmyndir í starfi. Einn þeirra sagðist ekki eiga neinar fyrirmyndir í starfi. Þeir sem svöruðu 

því játandi voru spurðir hvort fyrirmyndirnar hefðu haft áhrif á þeirra eigin starfshætti og 

voru allir sammála um að svo væri.  

Einn nefndi að fyrirmyndirnar tengdust ekki beint leikskólastarfinu heldur frekar 

ákveðnum fræðimönnum og kenningum um barnauppeldi. Ásta sagðist hafa ákveðna ímynd 
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af sjálfri sér í starfi út frá því sem hún hefði lesið og hlustað á og sagði að fyrirmyndirnar 

hefðu helst áhrif á hana á þann hátt. Hún segir:  

Ég vinn út frá bara mínu … eins og ég vil vera, skilurðu, í starfi. Maður reynir það 

alltaf þótt að maður geti ekki alveg … maður dregst óvart stundum í einhverjar 

aðrar áttir út af álagi og annað … ég er með ákveðna svona ímynd af mér í starfi 

og út frá því sem maður hefur lesið og hlustað á ... 

Hinir leikskólakennararnir sögðust allir eiga fyrirmyndir úr leikskólastarfinu en enginn 

þeirra taldi sig eiga eina sérstaka fyrirmynd. Birna sagðist eiga margar fyrirmyndir en hana 

langaði ekki til að vera nákvæmlega eins og einhver ein manneskja. Hún sagðist frekar hugsa: 

„O, ég vildi að ég væri svona þolinmóð eins og hún, og ég vildi að ég væri svona skapandi 

eins og hún ... ég vildi að ég talaði við börnin eins fallega og hún.“ Hún sagðist taka þessi 

atriði til sín þegar hún fylgdist með viðkomandi einstaklingum og reyndi að hafa þau á bak 

við eyrað í starfinu. Fríða talaði um sínar fyrirmyndir sem mentora. Í hennar huga geta 

mentorar verið bæði einstaklingar og aðrir leikskólar sem hún sæki hugmyndir til í þeim 

tilgangi að halda sér við. Hún sagði að það væri misjafnt hve oft hún leitaði til þessara 

mentora en suma þeirra hitti hún kannski stöku sinnum á lífsleiðinni. 

Allt frá því að þegar ég réði mig inn í leikskóla þegar ég var nýútskrifuð og svo eru 

hérna, svo eru einstaklingar sem ég hef hitt á leiðinni og rannsakendur og 

fræðimenn og fólk sem ég hef hitt og ekki hitt … þetta er svona fullt af 

verkfærakistum sem maður ber með sér. 

Sara hefur horft upp til kvenna sem starfa af mikilli hugsjón, vanda til verka og eru mjög 

flinkar í því. Hún sagði að þessar konur gætu verið flinkar í að vera með söngstund, væru 

hæfir stjórnendur eða góðar í sérkennslu, en þær ættu það allar sameiginlegt að vera 

vandvirkar, fylgnar sér og yfirvegaðar ásamt því að vera öruggar í því sem þær væru að gera. 

Hún bætir við: 

… og maður fyllist aðdáun og svona … Svo fer maður að lesa fræðigreinar eða 

einhverjar bækur og alveg bara já, þetta er eins og hún þarna Sigga sem ég var að 

vinna með fyrir 10 árum eða eitthvað … 

Sara taldi einnig að samstarfsfólk hennar hefði mótað hana í starfi. Hún sagði að í starfi 

sínu hefði hún kynnst mörgum framúrskarandi fagmönnum í allskonar aðstæðum og að hún 

liti upp til þeirra einstaklinga. Hún sagðist þó líka hafa lent í því að starfa með einhverjum 

sem ekki stæðu sig í starfi og tók fram að það gæti hvort sem er verið leikskólakennari eða 

einhver ófaglærður. Í þeim aðstæðum hefði hún hugsað með sér að þannig myndi hún aldrei 
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gera hlutina og hún taldi að það hefði einnig haft áhrif á sig. Að lokum nefndi Rannveig að 

hún hefði að mestu nýtt sér það samstarfsfólk sem hún hefði unnið með, þá sem hefðu meiri 

reynslu en hún, horft á hvernig aðrir gerðu hlutina og lært af því. 

4.2.3 Viðurkenning á starfsháttum 

Allir leikskólakennararnir voru sammála því að það skipti miklu máli að fá hrós og/eða 

hvatningu í starfi. Voru þeir sammála því að hrós væri staðfesting á að það sem þeir væru að 

gera í starfinu væri rétt. 

Þegar Rannveig var spurð hvaða áhrif það hefði á líðan í starfi að fá hrós sagði hún að það 

skipti öllu máli og væri staðfesting á því að hún væri að gera eitthvað sem skipti máli. Hún 

nefndi einnig að henni liði vel með að fá hrós eða viðurkenningu og það hvetti hana áfram. 

Sara tók undir þetta og sagði það frábært að fá hrós og að það gleddi hana mikið. Hún taldi 

að það gæfi til kynna að hún væri að standa sig vel í því sem hún tæki sér fyrir hendur og það 

gæfi henni kraft til að halda áfram á þeirri braut. Birna var sammála þessu og nefndi að 

stundum væri hún búin að leggja sálina í eitthvað og þá hefði það mjög mikil áhrif að fá hrós, 

að hrós stækkaði hana sem einstakling og veitti henni meira sjálfsöryggi. Hún lýsir þessu 

svona:  

Það bara skiptir öllu máli. Það hefur bara rosalega mikil áhrif … Það bara einhvern 

veginn, það er svo innbyggt í mann að vilja hrós og vilja að einhver taki eftir því ef 

maður er að gera eitthvað vel. Maður er búinn að leggja sig fram og leggja sálina í 

eitthvað … Þetta stækkar mann, maður verður stærri. Maður verður 

sjálfsöruggari. 

Tinna var á sama máli og sagði það mjög mikilvægt að fá hrós í sínu starfi. Fyrir utan það 

að sjá framfarir hjá börnunum og allt sem þeim tengist taldi hún að það að fá hrós væri það 

næstmikilvægasta. Hún sagði að henni fyndist ekki aðeins gott að fá hrós heldur einnig mjög 

gott að fá ábendingar frá yfirmönnum, foreldrum og samstarfsfólki. Henni fyndist gott ef 

einhver benti henni á það sem betur mætti fara, því ef enginn gerði það gæti hún ekki lagað 

neitt. Hún sagðist gera sér grein fyrir því að hún væri ekki fullkomin og að hún gerði líka 

mistök. Ásta var sammála hinum þátttakendunum en nefndi þó að henni fyndist stundum að 

það vantaði að fólki væri hrósað. Hún bætti því við að gott væri að fá staðfestingu á því að 

hún væri að gera góða hluti í starfinu og það yki sjálfstraustið að fá hrós. Hún segir:  

Það hefur náttúrulega bara mjög góð áhrif á mann og mér finnst það oft vanta 

stundum … maður vinnur og vinnur og vinnur og er að gera hitt og þetta og svona 

… er ég að gera góða hluti eða er ég bara alveg … þú veist … þannig mér finnst 

það stundum vanta.  
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Einn leikskólakennaranna sagðist þó ekki hafa sömu þörf fyrir hvatningu og þegar hún var 

yngri og taldi að reynslan hefði þar áhrif. Fríða orðar það á eftirfarandi hátt: 

Þegar maður er kominn á ákveðinn stað sem fagmaður, maður er svona 

þokkalega öruggur með sig ... er sannfærður um að það sé gott það sem maður 

er að gera þá hefur maður ekki sömu þörfina fyrir ytri umbun, ef má segja svo … 

En auðvitað skiptir það alltaf máli að maður sé metinn að verðleikum. 

Fríða taldi að eftir því sem einstaklingur væri óöruggari og minna sannfærður í því sem 

hann væri að gera hefði hann meiri þörf fyrir að fá staðfestingu frá jafningja eða 

samstarfsmanni. Hún nefndi einnig að hrósið þyrfti að vera efnislegt, ekki bara: „Vá þið eruð 

svo æðisleg“.  

4.2.4 Tilfinningalegir og líkamlegir þættir 

4.2.4.1 Óöryggi og kvíði 

Þegar leikskólakennararnir voru spurðir hvort eitthvað í starfinu ylli þeim óöryggi eða kvíða 

voru þeir allir sammála um að það væri helst tengt erfiðum samskiptum og samstarfi við 

foreldra eða barnaverndarmálum. Aðrir þættir sem getið var um voru meðal annars erfið 

starfsmannamál, mannekla, pappírsvinna og foreldraviðtöl. 

Flestir voru þó sammála um að það væri ekki margt í starfinu sem ylli þeim óöryggi eða 

kvíða. Einn nefndi að auðvitað kæmu upp aðstæður sem væru erfiðar en það væri ekkert í 

starfinu sem ylli beint óöryggi. Brina segir:  

Það eru auðvitað aðstæður sem eru erfiðar, þar sem kemur upp einhverskonar 

samskiptavandi. Ég hef samt ekki lent í því að neinu ráði en ég geri mitt besta til 

að forðast það að það komi ekki upp samskiptavandi á milli samstarfsfólks eða 

við foreldrana eða eitthvað svoleiðis. 

Sara nefndi að þrátt fyrir mikla reynslu af foreldrasamstarfi fyndi hún enn fyrir óöryggi 

þegar hún færi í foreldrasamtöl þar sem hún þyrfti að gera athugasemdir um að barn væri til 

dæmis ekki nægilega vel þrifið, væri með of lítil föt, mætti ekki á réttum tíma eða mætti illa. 

Þessi samtöl, þar sem hún þyrfti að gera athugasemdir um hreinlæti eða jafnvel öryggi barns, 

fyndust henni erfiðari ef foreldrarnir væru vel menntaðir. Eða eins og hún orðar það: „Fólk 

sem er í góðri þjóðfélagsstöðu.“  

Rannveig nefndi að það væru helst erfið samskipti við foreldra eða barnaverndarmál sem 

yllu henni óöryggi. Hún útskýrir það á eftirfarandi hátt: 
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Það er kannski aðallega ef maður er í svona erfiðum samskiptum þá við foreldra 

og svo ef það er eitthvað svona eins og barnaverndarmál og annað. Þá verður 

maður svo óöruggur … þá tekur maður það svo nærri sér. Ég held að það sé 

svoleiðis sem ég gæti orðið óörugg. 

Birna tók fram að það gæti valdið henni kvíða ef hún þyrfti að fara í erfið foreldraviðtöl 

þar sem foreldrar væru jafnvel ekki tilbúnir að heyra það sem hún þyrfti að segja. Hún segir:  

… maður hefur auðvitað farið í erfið foreldraviðtöl þar sem maður þarf að segja 

erfiða hluti og segja hluti sem fólk er jafnvel ekki tilbúið til að heyra … Auðvitað 

veldur það kvíða … svona hlutir eins og barnaverndarmál og svoleiðis hlutir eru 

náttúrulega mjög erfið og þung og kvíðavaldandi … 

Nokkrir leikskólakennaranna töluðu um að starfsmannamál gætu valdið kvíða eða 

óöryggi. Tinna sagðist stundum þurfa að draga djúpt andann ef hún þyrfti að tala við 

starfsmann í fjórða skiptið um að ekki ætti að vera með síma inni á deildinni. Henni fyndust 

öll átök innan deildarinnar leiðinleg og þegar hún sæi að eitthvað stefndi í þá átt fyndi hún 

fyrir smákvíða en það væri ekkert sem hamlaði henni í starfi. Þrátt fyrir að Sara hafi verið 

deildarstjóri í mörg ár finnst henni starfsmannamálin oft erfið. Hún lýsir því svona:  

… mér finnst starfsmannamálin oft erfið. Að takast á við erfiða, nú set ég 

gæsalappir bara, erfiða starfsmenn sem maður getur alveg lent í, starfsmenn sem 

deila kannski ekki alveg sömu gildum og maður sjálfur eða eru bara ekki að 

standa sig að einhverju leyti … 

Þegar Ásta byrjaði sem deildarstjóri var það helst pappírsvinnan og það sem tengdist 

greiningarferlum sem gerði hana óörugga. Hún útskýrir það á eftirfarandi hátt: 

Þar sem maður þarf að senda einhverja svona pappíra og í samstarfi við einhvern 

svona allskonar stofnanir í rauninni … Ég hugsa að það hafi líka bara verið að ég 

hafði enga reynslu í því og það var svolítið nýtt fyrir mér … Í náminu lærði maður 

kannski ekkert mikið í þessum hlutum … 

Hún taldi að reynsluleysi hefði valdið þessu óöryggi til að byrja með þar sem allt hefði 

verið nýtt fyrir henni og minntist á það í kjölfarið að mikilvægt væri að þora að biðja um 

hjálp. Hún sagði að þrátt fyrir að hún hefði reynslu í starfi og væri búin að læra þá vissi hún 

ekki allt og væri ekki hundrað prósent og þyrfti því stundum að biðja um hjálp frá þeim sem 

hefðu meiri reynslu.  
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4.2.4.2 Ánægja í starfi 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvað veitti þeim ánægju í starfi svöruðu flestir þeirra 

á þann veg að það væru börnin eða starfið sjálft. Einnig veiti það ánægju að takast á við 

áskoranir í starfi og sjá börnin ná árangri og komast yfir hindranir. 

Flestir leikskólakennaranna nefndu að það væru börnin sem veittu þeim ánægju í starfi. 

Sara nefndi að þeir krakkar sem þyrfti að hafa aðeins fyrir og krefðust meiri athygli væru oft 

mjög skemmtilegir sem og draumabörnin sem gerðu allt sem ætlast væri til af þeim. Í hennar 

huga eru það börnin sem halda henni gangandi í starfinu. Ásta tekur undir þetta og segir: 

Það eru náttúrulega bara börnin númer eitt, tvö og þrjú sko. Annars væri ég ekki í 

þessu starfi … Ég man þegar ég byrjaði að vinna á leikskóla … mér fannst ég bara 

vera að leika mér allan daginn. Bara að fá borgað fyrir það að leika mér. 

Rannveig sagði að það væri gaman að vera með börnunum og þrátt fyrir Aðalnámskrána 

og skólanámskrána væri hún ekki njörvuð niður og gæti unnið á svo fjölbreyttan hátt. Hún 

lýsir því svona: 

Mér finnst náttúrulega bara gaman að vera með börnum. Og hérna, mér finnst 

það líka hvað það er fjölbreytt. Ég get gert svo margt í raun og veru … Að þá getur 

þú unnið á svo fjölbreyttan hátt. Og maður er með allskonar börn og maður bara 

er að læra allskonar. 

Nokkrir nefndu að það veitti þeim ánægju þegar börnin sem þeir starfa með næðu 

árangri. Birna tók fram að við slíkar aðstæður sæi hún það svart á hvítu hvað hún hefði mikil 

áhrif. Hún útskýrir það á eftirfarandi hátt: 

Það að sjá barn þroskast, sjá það yfirstíga hindranir, sjá það ná nýrri færni, nýrri 

þekkingu. Það er náttúrulega bara, það jafnast ekkert á við það. Það er ástæðan 

fyrir því að maður nennir þessu og er að standa í þessu … Maður sér það svo 

svart á hvítu að maður hefur áhrif. Og það finnst mér alveg geggjað, það er 

ótrúlega gefandi, alveg ótrúlega gefandi. 

Birna nefndi einnig að samskipti við foreldra veittu henni ánægju sem og samskipti við 

samstarfsfólk ef þau væru góð en að þau gætu líka verið streituvaldandi. Að lokum nefndi 

hún að henni fyndist það líka ánægjulegt að horfa á börn í flottum leik og verða vitni að 

ákveðnum augnablikum. Hún endaði á að segja hlæjandi: „Þetta er nú bara alveg frekar 

frábært starf sko … Þegar allt kemur til alls.“  
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Fríða nefndi að henni fyndust áskoranir sem kæmu upp í starfinu mjög skemmtilegar og 

sagðist hafa gaman af að prófa eitthvað nýtt og fara út fyrir kassann. Hún sagði að það væri 

skemmtilegasti hlutinn við fagmennskuna, það að finna út, vera alltaf að þróa sig áfram á 

hverjum degi. 

4.3 Innri og ytri þættir leikskólastarfsins 

Í þessum kafla er lögð áhersla á innra og ytra umhverfi leikskólastarfsins og áhrif þess á bæði 

fagmennsku og faglegt sjálfstraust leikskólakennara. Fjallað verður um helstu áskoranirnar 

og álagsþætti í starfinu, á hvern hátt endurmenntun og starfsþróun stuðli að fagmennsku, 

mikilvægi góðs starfsumhverfis, samfélagslegar umræður og áhrif þeirra á leikskólakennara 

og að lokum samskipti við foreldra. 

Við greiningu gagnanna kom í ljós að þeir þættir sem þátttakendur töldu að hefðu áhrif á 

starfsumhverfi leikskóla voru einnig þeir þættir sem þeir töldu valda hvað mestu álagi í starfi. 

Þessir þættir eru settir fram saman hér að neðan. 

4.3.1 Starfsumhverfi og helstu álagsþættir 

Allir leikskólakennararnir voru sammála því að starfsumhverfið gæti haft mikil áhrif á faglegt 

leikskólastarf. Einn nefndi í því samhengi að skólaumhverfið gæti bæði skapað og ýtt undir 

fagmennsku en á sama tíma dregið fagmennskuna niður og jafnvel eyðilagt faglegt umhverfi 

kennara. Leikskólakennararnir voru einnig sammála því að margir álagsþættir væru í 

leikskólastarfinu. Þeir þættir sem leikskólakennararnir nefndu oftast voru veikindi 

starfsmanna og mannekla, hávaði, of mörg börn, bæði í hverjum hóp og á hvern starfsmann, 

sem og of lítið rými. 

4.3.1.1 Of stórir barnahópar og skortur á rými 

Flestir leikskólakennaranna voru sammála því að of stórir barnahópar, of mörg börn á hvern 

starfsmann, of mörg börn á hverri deild, skortur á rými og hávaði, væru allt álagsþættir.  

Einn velti því fyrir sér hvort betra væri að vera með minna pláss, færri börn og færra 

starfsfólk því að þá væri minni hávaðamengun. Sara nefndi að börnum hefði verið fækkað á 

hvern starfsmann en í sumum tilfellum hefði verið settur inn aukastarfsmaður sem væri að 

vissu leyti fínt en þýddi bara að fleira fólk væri þá komið inn á deildina sem gæti einnig verið 

áreiti. Annar leikskólakennari taldi að ef aðeins færri börn væru á deild væri hægt að veita 

hverju barni meiri og betri athygli. Birna segir:  

Stærsti álagsþátturinn í öllu, alveg sama hvar held ég, er fjöldi barna. Við erum 

með alltof mörg börn í rými og álagið felst í því að bæði er þetta mikið hljóðáreiti 

og þú upplifir það að þú hafir ekki stjórn á aðstæðunum og þú upplifir líka … Eða 
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ég upplifi það að ég sé ekki að standa mig gagnvart þessum börnum. Af því að 

það eina sem ég geri er bara einhvern veginn að halda í horfinu … 

Flestir leikskólakennaranna voru einnig sammála um að skortur á rými gæti verið mikið 

vandamál. Tinna bætti við að ef ekki væri mögulegt að skipta stórum hópum niður gæti mikill 

tími farið í að fá börnin til þess að sitja kyrr, hafa hljóð og vera ekki að pota í næsta mann. 

Hún segir:  

Ef þú getur ekki skipt þeim niður, eins og bara í einhverjum svona stundum, 

málörvunarstundum, samverustundum … bara já alveg sama hvað þú ert með í 

þínum leikskóla að þá er náttúrulega ofsalega erfitt að vinna faglegt starf. 

Tveir leikskólakennaranna nefndu að hegðunarvandamál barna gætu einnig verið 

álagsþáttur. Annar þeirra taldi að of lítið rými stuðlaði að fleiri árekstrum og 

hegðunarvandamálum og nefndi að svo ætti kannski að leysa hegðunarvandann með því að 

bæta við starfsmanni í þetta litla rými en hver starfsmaður tæki líka pláss. 

4.3.1.2 Skortur á starfsmönnum 

Allir leikskólakennararnir voru sammála um að það sem tengdist mönnun gæti valdið álagi, 

hvort dagurinn gengi upp og hvort marga starfsmenn vantaði í vinnu. Birna nefnir í því 

samhengi að það geti valdið miklu álagi að aldrei sé hægt að vera viss um að hverju sé gengið 

þegar dagurinn byrjar:  

Starfsmannaveltan, þetta að þú sért alltaf að fá nýtt fólk, ert alltaf að kenna nýju 

fólki og þú veist aldrei í rauninni hverju þú gengur að þegar þú kemur inn í 

daginn, þú veist aldrei — „skyldu nú allir mæta hjá mér í dag“, eða einhvern 

veginn. 

Nokkrir tóku fram að það fylgdi því álag að fá nýtt starfsfólk inn í leikskólastarfið, en bæði 

það og veikindi starfsmanna gætu haft áhrif á faglegt starf. Rannveig lýsir þessu svona: 

Mér finnst einhvern veginn … hjakkast alltaf þá í sama farinu, maður er svona 

eins og hamstur á hjóli bara. Já það til dæmis svona þegar maður hugsar um 

faglegt starf og allt það sem því við kemur, þar getur maður staðnað. Að því þú 

ert alltaf að taka á móti nýju starfsfólki, þú ert alltaf að þjálfa nýtt starfsfólk og þá 

einhvern veginn svona. Það gerir það að verkum að maður hugsar með sér bara 

„nei ég bara nenni þessu ekki.“  
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Birna tók undir þetta og nefndi að ef skólinn væri undirmannaður, veikindi, nýtt 

starfsfólk, miklar breytingar og hún eini fagmaðurinn á deildinni væru töluverðar líkur á því 

að fagmennskan flygi út um gluggann. Sjálf útskýrir hún þetta svona: 

Þá sko getur alveg fagmennskan farið svolítið að fjúka út um gluggann. Bara þá er 

maður einhvern í því að slökkva elda, og redda og græja, benda fólki á hvað það á 

að vera gera og svona, þá nær maður ekki alveg að sökkva sér ofan í það sem 

maður vill vera að gera. Þannig það hefur auðvitað mikil áhrif.  

Hún bætti við að tilfinningin sem fylgdi því að vera með nýlegt fólk væri sú að hún stæði 

ein og fyndist að hún væri bæði að kenna börnunum og fullorðnum í starfinu. Hún nefndi 

einnig að það væri álagsþáttur að hafa ekki neina aðra fagmanneskju með sér; hún upplifði 

það á þann veg að hún stæði ein faglega. 

Annar leikskólakennari talaði um að starfsandinn innan leikskólans hefði mikil áhrif á 

faglegt starf. Hún sagði að mannekla gæti valdið því að fólk yrði þreytt og færi að tuða sem 

gæti orðið til þess að starfsandinn yrði ekki nægilega góður. Tinna segir: 

Og þú ert óánægð af því að það vantar alltaf fólk hjá þér og þér finnst alltaf að 

þér vegið og hún Jóna fær alltaf starfsmann inn en við fáum ALDREI … þetta er 

það sem gerir að mínu mati bara leikskólastarfið svo erfitt.  

Tinna bætti einnig við að leikskólakennarar mættu vera duglegri að fara á námskeið en 

velti því upp hvort þeir gerðu það ekki þar sem ekki fengist afleysing inn á deildina í staðinn. 

Hún sagðist hafa upplifað þetta sjálf og fyndist mjög erfitt að ætla sér að fara á námskeið eða 

eitthvað annað ef hún vissi að enginn kæmi í staðinn fyrir hana. Henni fyndist leiðinlegt að 

leggja alla ábyrgðina á þá starfsmenn sem eftir yrðu á deildinni.  

4.3.1.3 Vinnutími og launakjör 

Ekki voru það margir sem töluðu um langa viðveru inni á deild eða launakjör 

leikskólakennara. 

Einn leikskólakennaranna nefndi að vinnutíminn væri partur af starfsumhverfinu og ef 

vinnudagurinn væri langur leiddi það til þreytu og þá væri oft erfitt að halda einbeitingu. 

Birna sagði að til þess að vera faglegur í starfi þyrfti leikskólakennari að vera hundrað prósent 

og að það hefði klárlega áhrif og drægi úr fagmennsku ef kennarinn væri þreyttur, pirraður, 

uppgefinn og úrillur.  

Annar nefndi að þegar leikskólakennaranáminu hefði verið breytt í fimm ára háskólanám 

hefðu launin ekki hækkað í samræmi við lengd námsins en það hefði átt að gerast. Tinna var 
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ekki alveg á sama máli og sagði að það væri alltaf verið að tala um launin en sjálf teldi hún að 

hærri laun leiddu ekki til þess að leikskólakennarar yrðu minna þreyttir í vinnunni. Hún segir: 

Það er bara vinnuumhverfið sem er ekki nógu gott. Og það að vera inn á 

pínulitlum stað … bara það eykur til dæmis rosalega mikið álag í leikskólanum … 

Ég held að það sé þetta sem er að gera meira út af við leikskólakennara heldur en 

launin. Því ég verð alveg jafn þreytt í vinnunni minni þó að ég fái hærri laun.  

Í hennar huga er það vinnuaðstaðan og starfsumhverfið sem er ekki nægilega gott, það 

að vera í litlu rými auki álagið og dragi þrótt úr leikskólakennurum frekar en launin. Hún velti 

því þó fyrir sér hvort betri laun myndu jafnvel stuðla að því að fleiri myndu sækjast í starfið. 

4.3.1.4 Aðrir fagmenntaðir starfsmenn 

Nokkrir leikskólakennaranna nefndu að það hefði mikið að segja að starfa með öðrum 

fagmenntuðum einstaklingum þar sem faglega samtalið við aðra leikskólakennara hefði 

mikið að segja. Nokkrir af leikskólakennurunum vinna í leikskóla þar sem margir starfsmenn 

eru fagmenntaðir og sagði Ásta að hún fyndi mun á því þegar svo væri. Henni fyndist betra 

að vinna með öðrum leikskólakennurum. Sara tekur undir það og segir:  

Maður sér til dæmis að á leikskólum þar sem að fáir leikskólakennarar eða fáir 

fagmenn er erfiðara að fá leikskólakennara í vinnu … Þú veist þetta er bara mjög 

beisik dæmi. Sem fagmanneskja þá leitar þú alltaf í að vera að vinna með annarri 

manneskju eða fleira fólki sem er með sömu fagmenntun. Af því að þá er öll 

framþróun miklu auðveldari. 

Einn taldi að hluti af fagmennskunni væri að ræða við samstarfsmenn um það sem væri 

verið að gera, hvers vegna það væri gert og hvert ætti að stefna. Fríða segir: 

Ef að kennarahópurinn starfar ekki saman þá verður fagmennskan ekki eins. Þá 

verður ekki sama dínamík í fagmennskunni … Þannig að hluti af fagmennskunni 

er í rauninni að eiga samræður við kollega um það sem við erum að gera, hvers 

vegna við erum að gera það og hvert við viljum stefna. Getum við gert þetta 

öðruvísi? 

Hún sagði einnig að til þess að hægt væri að stuðla að því að leikskólakennarar gætu 

haldið sér við, spáð í nýjustu rannsóknum og því sem væri að gerast væri mikilvægt að skapa 

þannig umhverfi. Hún nefndi sem dæmi að prenta út greinar, setja áhugaverðar slóðir inn á 

facebooksíðu starfsmannahópsins, ljósmyndir eða annað efni sem væri áhugavert og faglegt. 
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Hún taldi að faglegt efni í texta, annaðhvort á vef eða í bók, væri leið til að stuðla að faglegu 

umhverfi. 

4.3.1.5 Aðrir álagsþættir 

Nokkrir leikskólakennarar voru sammála því að aðbúnaðurinn hefði mikið að segja og nefndi 

einn þeirra að það skipti máli að hafa alla hluti sem verið væri að nota nálæga svo ekki þyrfti 

að eyða miklum í tíma í að ná í allt sem vantar.  

Tveir nefndu að það að gefa sig að börnunum allan daginn gæti einnig valdið álagi. 

Rannveig segir: „Ég held að fólk átti sig ekki alveg á hvað liggur á bakvið. Því það er rosalega 

mikið að vera þú veist alltaf í þessum miklu samskiptum. Það tekur alveg sinn toll þú veist af 

sálinni.“ Ásta bætir við:  

Þú ert að gefa þig alla að börnunum allan daginn … þú ert í miklum samskiptum 

við fólk, bæði starfsfólk, foreldrana og börnin. Þetta er svolítið mikið, þú ert að 

gefa þig alla þannig að þá ertu svolítið búin á því þegar þú kemur heim. 

Einn taldi að fataklefinn og matartíminn væru álagsþættir ásamt því að álag fylgdi allri 

þeirri pappírsvinnu og verkefnum sem þyrfti að sinna. Sara útskýrði þetta svona: „En svo 

erum við með bara með verkefni, mikið af verkefnum sem við þurfum að sinna, pappírsvinnu 

og við erum bara með úthlutað einhverjum ákveðnum tíma í undirbúning ...“ 

Annar nefndi að ef foreldrasamskipti gengju ekki vel gæti það valdið miklu álag. Tinna 

segir:  

Ef að foreldrasamskipti ganga ekki vel að þá getur það verið mikið álag. Það getur 

verið álag að vera með foreldra hangandi yfir sér sem eru eitthvað ósáttir við 

eitthvað, hafa einhverjar rosalega áhyggjur af barninu sínu sem að ég er ekki 

sammála …  

Nokkrir leikskólakennaranna voru sammála um að til þess að takast á við álagið þyrftu 

þeir að taka meira á sig eða hlaupa hraðar. Einn nefndi að með færri starfsmönnum og 

veikindum yrði meira álag og þar af leiðandi þyrfti hann að taka meira á sig. Annar sagðist 

takast á við álagið á hörkunni og láta sig hafa hlutina. Ásta tók fram að það væri kannski 

ekkert sérstaklega gott og ætti ekki að gera þar sem það gæti valdið aukinni þreytu, 

veikindum eða jafnvel því að einstaklingur brynni út. Þriðji leikskólakennarinn nefndi að oft á 

tíðum væri það sem ylli álagi eitthvað sem hægt væri að laga eða koma í veg fyrir. Hún sagði 

að hana langaði til að geta sagt að hún reyndi að leita að rót vandans og leysa hann og 

sagðist oft gera það en samt ekki alltaf. Hún taldi þó að það væri besta leiðin. Hún segir: 
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Það er auðvitað lang besta leiðin, besta leiðin að finna út sko … Af hverju eru 

börnin öll svona æst í dag, er einhver ástæða fyrir því, get ég gert eitthvað til þess 

að breyta því. Oftast getur maður það. En svo stundum verður maður bara líka að 

draga djúpt andann og telja upp á tíu sko af því að sumt hefur maður enga stjórn 

yfir og maður verður bara að bíta á jaxlinn og hlaupa hraðar.  

Fjórði leikskólakennarinn taldi að álag væri huglægt og það skipti máli að hugsa hvað væri 

hægt að gera til að breyta því og hvað væri best að gera. Rannveig nefndi að stundum þyrfti 

að einfalda hlutina, draga úr einhverju öðru í þeim tilgangi að minnka álagið eða 

endurskipuleggja dagsskipulagið. Hún taldi að það væri líka hennar að finna lausn og ákveða 

hvað þyrfti að gera.  

4.3.2 Áskoranir 

Leikskólakennararnir voru flestir sammála því að helstu áskoranirnar fælust í því að mæta 

þörfum barnanna í daglegu starfi, finna fyrir þau viðeigandi viðfangsefni og efnivið ásamt því 

að mæta hverju barni þar sem það væri statt. Einn taldi sig líta jákvætt á slíkar áskoranir og 

þær væru eitt það skemmtilegasta við starfið en aðrir litu svo á að samskipti og skortur á 

hugmyndum gætu verið áskoranir. 

Flestir voru sammála því að það væri áskorun að mæta misjöfnum þörfum barnanna. 

Einn nefndi að það gæti verið áskorun að finna út hvað hvert og eitt barn þyrfti. Birna taldi 

að það gæti valdið vandræðum ef reynt yrði að setja öll börnin í sama kassann. Annar tók 

undir þetta en bætti við að það gæti verið áskorun að fá til sín einstakling að hausti sem 

búinn væri að brenna allar brýr að baki sér og koma honum til manns svo að hann gæti 

byrjað í fyrsta bekk í grunnskóla. Tinna segir: „Það er rosaleg áskorun og mér finnst það bara 

frábær áskorun.“ 

Nokkrir nefndu að samskipti við foreldra gætu verið áskorun. Einn nefndi að það gæti 

verið áskorun ef samskipti við foreldra gengju illa eða ef henni semdi ekki vel við einhverja 

foreldra. Birna segir: 

… ef að manni semur illa eða gengur illa einhver samskipti við einhverja foreldra, 

þá getur það verið heilmikil áskorun að láta það ekki hafa áhrif á samskipti manns 

við barnið, samband manns við þetta barn. Láta barnið ekki gjalda fyrir það 

hverjir foreldrar þeirra eru í rauninni. 

Birna sagðist finna mun þegar hún væri með yngri börn og færri en þegar hún væri með 

eldri börn og fleiri. Þegar hún væri með lítil börn fyndist henni hún þekkja öll börnin mikið 



 

49 

betur þar sem þau væru færri. Hana langaði til að geta veitt hverju barni alla heimsins 

umhyggju og hlýju en nefndi að raunveruleikinn væri alls ekki þannig. Hún segir: 

Það er þessi yfirsýn … Mann langar svo að veita hverju einasta barni alla heimsins 

athygli og umhyggju … En það er bara ekki, raunveruleikinn er ekkert svoleiðis … 

Þannig það finnst mér líka áskorun að svona finna út úr því hvernig maður gert 

það sem best, sætta sig líka við það bara, sætta sig við og vera bara ánægður 

með það sem maður getur gert í staðinn fyrir að vera alltaf óánægður með það 

sem maður getur ekki gert. 

Ásta nefndi að það gæti verið áskorun að sýna sjálfstæð vinnubrögð ásamt því að vera 

nægilega hugmyndarík til að vinna vinnuna vel.  

Að vera með sjálfstæð vinnubrögð … að vera bara nógu hugmyndaríkur til að 

vinna vinnuna sína vel … að reyna að tvinna eins og ég segi, það sem maður hefur 

lært inn í, maður er alltaf með það á bak við, en svona að reyna að vera 

meðvitaður um það. 

Fríða nefndi að lokum að helsta áskorunin í leikskólanum þar sem hún ynni hefði falist í 

því að festast ekki í viðjum vanans. Hún taldi að það hefði mikið að segja að kasta þeim 

viðjum upp í loft og endurhugsa hlutina alveg upp á nýtt.  

4.3.3 Foreldrasamskipti 

Þegar leikskólakennararnir voru spurðir hvernig samskipti við foreldra hefðu áhrif á starfið 

voru þeir allir sammála um mikilvægi þess að vera í góðum samskiptum við foreldra.  

Einn leikskólakennarinn taldi að samstarf við foreldra fælist meðal annars í því að virkja 

foreldra, stilla saman strengi, finna leið sem allir væru sáttir við og fylgja því eftir með 

upplýsingastreymi og samráðsfundum. Annar taldi að það væri líka hlutverk leikskólakennara 

sem fagaðila að setja ákveðin mörk. Rannveig taldi að það fælist meðal annars í gagnkvæmri 

virðingu en hún sagðist ekki hlaupa á eftir öllu því sem foreldarnir segðu. Hún segir: 

Mér finnst náttúrulega skipta miklu máli að vera í góðum samskiptum við 

foreldra en mér finnst líka skipta miklu máli að við sem fagaðilar þú veist gerum 

líka, ákveðum svona mörk þú veist ... Maður hleypur ekkert á eftir öllu sem 

foreldarnir segja. Maður virðir skoðanir þeirra en á meðan eiga þeir líka að virða 

skoðanir okkar. 

Þriðji leikskólakennarinn tók undir þetta og nefndi að ekki væri æskilegt að breyta 

námskránni eða eigin starfsháttum út frá því hvað foreldrum fyndist. Birna sagðist þó hafa 
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staðið sjálfa sig að því að ef hana grunaði að foreldrar væru óánægðir legði hún sig fram um 

að hafa áhrif. Hún segir:  

Ég hef alveg líka samt staðið mig að því að ég er með foreldra sem ég hef grun 

um að séu eitthvað óánægðir þá legg ég mig alveg extra mikið fram um að gera 

þessa foreldra ánægða. Þannig að það hefur auðvitað líka áhrif á starfið myndi ég 

segja.  

Fríða bætti við að það væri mikilvægt að samskiptin væru góð og eðlileg og að þau 

einkenndust af sveigjanleika. Hún taldi að það að ekki ætti að setja alla einstaklinga í sama 

kassann sem allir ættu að passa inn í ætti einnig við um foreldrasamstarfið. Hún segir: 

Við erum með það dýrmætasta sem þau eiga, börnin þeirra. Mikilvægt að það 

séu bæði góð samskipti og að þau séu eðlileg og við erum mjög sveigjanleg … Ef 

maður er svakalega ósveigjanlegur, það er svona, reglurnar segja svona þá er 

maður ekki að sýna mikinn skilning ... En svo eru auðvitað mörk á öllu … 

Ásta tók fram að hún legði sig fram um að stuðla að góðum samskiptum við foreldra og 

gefa af sér. Henni liði betur í starfinu ef samskiptin væru góð og ef allt væri á yfirborðinu. 

Hún vildi að foreldrar gætu komið og talað við hana hvort sem það væri jákvætt eða 

neikvætt þar sem hún vildi leggja sig fram um að reyna að laga það sem væri að. Einn 

leikskólakennaranna sagði að þrátt fyrir að leikskólinn væri fyrsta skólastigið mætti ekki 

gleymast að hann væri þjónusta við foreldra sem þeir borguðu fyrir. 

4.3.4 Starfsþróun 

Þegar þátttakendurnir voru spurðir á hvaða hátt leikskólakennarar geti stuðlað að eigin 

fagmennsku mátti sjá nokkurn samhljóm í svörunum. Þeir voru sammála um að starfsþróun 

væri mikilvægur hluti af fagmennsku leikskólakennara og að það hefði mikið að segja að 

fylgjast með því sem væri í gangi í leikskólastarfinu.  

Flestir leikskólakennararnir voru sammála því að þeir gætu stuðlað að eigin fagmennsku 

með endurmenntun, til dæmis með því að fara á námskeið og fyrirlestra, tala um starfið við 

aðra fagmenn, afla sér upplýsinga ásamt því að lesa sér til. 

Tinna taldi að fagmennska ykist með því að sækja endurmenntun og afla sér upplýsinga. 

Hún sagðist finna það sjálf að þegar hún færi á námskeið kæmi hún tvíefld til baka og um leið 

ykist hennar eigin fagvitund. Rannveig sagði að til þess að stuðla að eigin fagmennsku þyrfti 

leikskólakennarar einnig að ögra sjálfum sér; að það væri mikilvægt að þeir væru ekki lokaðir 

niðri í kassa og leituðust við að öðlast nýja þekkingu. Hún segir: 
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Endurmenntun skiptir rosalega miklu máli hjá okkur ... Að maður sé í 

endurmenntun og maður sæki námskeið og ögri sjálfum sér líka … alveg eins og 

við ætlumst til þess að börnin sem við erum að kenna læri eitthvað nýtt, þá 

þurfum við líka að læra nýtt.  

Fríða nefndi að faglegur leikskólakennari brynni fyrir starfi sínu og héldi sér við faglega. 

Hún útskýrir það á eftirfarandi hátt:  

Segjum að hann sé búinn að starfa í 20 ár, að þá er hann búinn að halda sér við 

faglega allan tímann. Mér finnst sko ekki hægt að segja að maður sé faglegur 

leikskólakennari ef maður hefur útskrifast kannski 1980 og svo er maður ekki 

búin að sækja nein námskeið, maður er ekkert búin að fylgjast með nýjustu 

rannsóknum og svona … Þá myndi ég ekki segja að hann sé nógu faglegur. 

Einn leikskólakennaranna taldi að leikskólakennarar gætu einnig stuðlað að eigin 

fagmennsku með því að vera gagnrýnir á eigin starfshætti. Annar sagði að það hefði einnig 

mikið að segja að fylgjast vel með, ef út kæmu greinar, bækur, eða ef verið væri að rannsaka 

eitthvað, þar sem fræðin breyttust stöðugt. Birna taldi mikilvægt að sofna ekki á verðinum.  

Nokkrir nefndu að mikilvægt væri að til væri vettvangur þar sem fagfólk gæti komið 

saman. Í leikskólanum þeirra væru reglulegir fagfundir þar sem fagleg mál væru rædd; það 

væri mjög mikilvægur liður í að viðhalda fagmennskunni, bæði sem einstaklingar og líka í 

hópnum. Birna segir: ,,Mér finnst líka bara mjög mikilvægt að tala saman. Að hérna, að það 

sé til þessi vettvangur þar sem fagfólk getur hist og talað saman.“  

Birna bætti við að það hefði einnig mikið að segja að þekkja og treysta starfsfólkinu. Hún 

sagðist oft standa frammi fyrir aðstæðum sem hún væri ekki viss um hvernig hægt væri að 

takast á við. Þá gæti oft verið gott að hugsa upphátt og spjalla við einhvern. Hún orðar það á 

eftirfarandi hátt:  

Það er líka bara mjög mikilvægt að þekkja og treysta fólkinu sem maður vinnur 

með og geta leitað til þeirra, að geta leitað hvert til annars. Spyrja ráða, fá 

hugmyndir, þú veist, deila reynslunni. Mér finnst það, það hjálpar mjög mikið til.  

Einn sagðist hafa mjög gaman af að taka nema og upplifði ekki að því fylgdi álag. 

Rannveig taldi að það væri partur af starfsþróuninni að taka nema þar sem hún lærði af því 

og það hefði áhrif á hennar eigin þróun í starfi. Annar taldi að það væri hluti af 

starfsþróuninni að vera með samstarfsfólk sem hefði áhuga á starfinu; bæði væri gott að 

vinna með því og tala við það og möguleiki á faglegum samskiptum væri til staðar sem hefði 

áhrif á þróun í starfi. 
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4.3.5 Samfélagslegar umræður 

Allir leikskólakennararnir voru sammála um að skortur á þekkingu og virðingu fyrir 

leikskólastarfinu í samfélaginu og í fjölmiðlum hefði haft áhrif á þá og fagmennsku þeirra. 

Þeir voru einnig allir sammála um að ábyrgðin væri að vissu leyti hjá leikskólakennurum; að 

það væri þeirra að tala um starfið sitt á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Aðeins einn af 

leikskólakennurunum talaði um að foreldrar væru meðvitaðir um það starf sem fram færi í 

leikskólanum en flestir hinna töldu að lítil þekking á leikskólastarfinu væri til staðar í 

samfélaginu, bæði hjá foreldrum og í fjölmiðlum. 

Leikskólakennararnir voru flestir sammála um að enn í dag væru margir sem hefðu ekki 

hugmynd um um hvað leikskólastarfið snerist. Einn talaði um að enn væri mikið skilningsleysi 

í gangi og fullt af fólki hefði ekki hugmynd um hvað leikskólakennarar væru að gera flotta 

hluti. Birna bætti við að henni sárnaði við þessar umræður og taldi að þær gerðu lítið úr 

henni, starfi hennar og menntun en á sama tíma fyndist henni hún eflast. Hún segir: 

Mér finnst mikið skilningsleysi enn þá í gangi þarna úti, fullt FULLT af fólki sem að 

enn þá hefur ekki hugmynd um hvað við erum að gera ótrúlega flotta hluti … 

Manni sárnar, en mér finnst ég líka svolítið tvíeflast út af því að þetta fær mig 

bara þú veist, „ég skal sko sýna þeim.“ 

Annar talaði um að margir hugsuðu með sér að það að vinna í leikskóla væri í raun bara 

þægilegt innistarf en fólk gerði sér ekki grein fyrir því hve áreitið væri mikið. Rannveig segir:  

Þegar það er verið svona að segja … „þarf háskólapróf til að snýta og skeina?“ 

Þetta er ekkert voðalega jákvætt og maður er alveg svona, að maður þurfi alltaf 

að vera að sanna starf sitt og hérna segja hvað það er skemmtilegt. 

Nokkrir nefna að margir líti svo á að leikskólinn sé geymslustaður fyrir foreldra. Einn 

nefndi að fólk talaði mikið um að það fengi ekki pláss í leikskólum eða ekki nægilega langan 

vistunartíma. Annar tók undir það og sagði að allir vildu koma börnunum sínum inn í 

leikskóla, að allir vildu hafi börnin sín þar, en samt sem áður væri engin virðing borin fyrir því 

sem verið væri að gera í leikskólanum. Sara segir:  

Það eiga allir að koma börnunum sínum inn á leikskóla, allir vilja hafa börnin sín 

þar það er samt engin virðing borin fyrir því sem við erum að gera, erum við bara 

einhver geymslustöð eða þú veist … En samt eiga börnin að gera þetta og það á 

að gera þetta og … koma svona út bæði fín og flott. 
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Aðeins einn leikskólakennaranna sagðist upplifa það að foreldrar væru orðnir meðvitaðri 

um það starf sem fram færi í leikskólanum og minntist þess að fyrir fimmtán árum hefðu 

viðhorfið verið að börn væru ekki að gera neitt í leikskóla. Tinna útskýrir það á eftirfarandi 

hátt: 

Bara fyrir svona 15 árum … Þá var verið líta á að börn væru ekki að læra neitt í 

leikskóla. Þau voru bara í pössun þarna ... Mér finnst foreldrar bara kunna að 

meta það sem verið er að gera í leikskólanum, sýna því áhuga og mæta á viðburði 

og ég held að við getum líka svona í gegnum foreldrana reynt að tala okkar máli 

þannig að foreldrar tali okkar máli líka, „það er svo frábært það sem þau eru að 

gera þarna í leikskólanum …“ 

Nokkrir voru sammála um að umræðan um skort á starfsfólki og lélega aðsókn í námið 

hjálpaði leikskólakennarastéttinni ekkert. Birna lýsir því þannig:  

Þú veist, að það sé alltaf verið að hamra á því í fréttum að það sé mannekla og 

það vanti fólk og það sé allt í volli og allt í vandræðum og það sæki enginn um 

þetta nám og eitthvað ... Ef þú ert búin að heyra það frá því að þú varst 10 ára að 

það sæki aldrei neinn um leikskólakennaranám, þegar þú ert svo tvítugur og ert 

að velja þér háskólanám þá ertu kannski ekkert líklegur til þess að gera það af því 

þú ert búinn að heyra þetta alla þína ævi. 

Hún bætti við að ekki þyrfti að fara að breiða yfir eitthvað eða fela en taldi að gefa mætti 

jákvæðu hlutunum meira rými í umræðunni.  

Það kom að vissu leyti á óvart að allir leikskólakennararnir væru sammála því að 

leikskólakennarar þyrftu að vera duglegri við að upphefja leikskólastarfið, tala af fagmennsku 

um starf sitt og vekja áhuga á því frábæra starfi sem unnið væri. Þeir voru einnig flestir 

sammála því að leikskólakennarar hefðu sjálfir átt þátt í að skapa þessa neikvæðu sýn í 

fjölmiðlum og í samfélaginu. 

Tinna minntist á að það væri í höndum leikskólakennara að tala um starfið á faglegan 

hátt. Hún segir: „Það er náttúrulega bara með því að tala, upphefja leikskólann okkar, tala af 

fagmennsku um það sem við erum að gera og sýna fram á að við séum með faglegt starf…“ 

Sara minntist á hve mikilvægt væri að leikskólakennarar fjölluðu um stéttina af virðingu 

og taldi að leikskólakennarar þyrftu að bæta eigin ímynd í samfélaginu, en þeir gætu verið 

fastir í því að kvarta undan lélegum launum eða lélegum aðbúnaði. Hún segir: 

Við erum búnar að skapa þetta svolítið sjálfar leikskólakennarar … Við erum 

búnar að búa til alltof neikvæða sýn á okkur sjálfar í fjölmiðlum og út í samfélagið 
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... Við erum alveg í þessu líka, „ohhh svo léleg laun“, „það er svo lélegur 

aðbúnaður“ … Við þurfum … hugarfarsbreytingu. Við vitum þetta alveg. Það vita 

þetta allir. En samt erum við fastar í þessu fari ... 

Fríða taldi að leikskólinn bæri nokkra ábyrgði og gæti haft áhrif á hvernig samfélagslegar 

umræður yrðu. Hún útskýrir þetta á eftirfarandi hátt: 

Skólinn getur haft áhrif á hvernig samfélagsumræðan verður og það er okkar 

ábyrgð. Það er enginn sem gerir það fyrir okkur. Þannig þegar við erum að kvarta 

yfir að samfélagið kunni ekki að meta okkur að þá þurfum við líka að vera með 

reisn … Ég held að við eigum hluta af þessu … Þetta er pínu okkur að kenna. 

Tinna bætti við að margir leikskólakennarar mættu tala um leikskólastarfið á faglegri hátt. 

Hún segir: 

Stundum finnst mér að þetta mætti vera svolítið svona á faglegri nótum … Við 

vitum alveg hvernig ástandið er í leikskólum og ég vil meina að það sé ekki alltaf 

jafn slæmt og allir eru að tala um … Þú veist, ekki detta í þessa gryfju að vera að 

tala starfið þitt niður … 

Nokkrir voru sammála um að hluti af fagmennsku leikskólakennara væri að vera 

meðvitaðir um þá sýn sem þeir vilja að samfélagið sjái. Fríða segir: 

Hluti af fagmennsku leikskólakennarans er að velta þessu fyrir sér að mínu mati, 

hvernig, hvaða sýn eða hvernig vil ég að samfélagið sjái, líti á leikskóla og hvað 

get ég gert til þess að stuðla að þeirri sýn eða þeirri birtingamynd sem ég vil 

stuðla að …  

Sara bætti við að kynna þyrfti það sem verið væri að gera í leikskólanum ásamt því að 

kynna mikilvægi leikskólans sem menntastofnunar og mikilvægi leikskólans fyrir samfélagið 

svo að allt atvinnulíf virki. Hún segir: 

Við þurfum að kynna það sem við erum að gera inni á leikskólanum. Hvaða 

stefnur og strauma er verið að vinna á hverjum leikskóla fyrir sig, hvaða 

þróunarverkefni erum við að gera, hvaða ávinning hefur barnið af því að fara í 

leikskólann. Þetta þurfum við allt að koma með. Við þurfum að fara í fjölmiðla, 

sjónvarp og blöðin og við þurfum bara að dæla inn upplýsingum til foreldra 

þannig að þeir átti sig á gildi leikskólans í þessu samfélagi. 
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Birna var sammála því að hluti af fagmennsku leikskólakennara væri að koma orðinu út, 

að gera starfið sýnilegra til að leikskólakennarar fengju þá virðingu sem þeir ættu skilið. 

Henni fannst að leikskólakennarastéttin væri í varnarbaráttu fyrir eigin tilverurétti. Hún segir: 

Við erum stétt sem er í varnarbaráttu gegn okkar tilverurétti og við þurfum að 

koma orðinu út á götuna að við séum bara að gera svolítið flotta hluti … Ég er 

ekkert viss um að það séu allir sem að vita það. Þannig það er líka partur af 

fagmennskunni, myndi ég segja, að koma orðinu út, gera þetta aðgengilegt, gera 

þetta sýnilegt … þannig að já, að við fáum bara þá virðingu sem við eigum skilið. 

Að lokum voru flestallir leikskólakennararnir sammála því að í allri þessari neikvæðu 

umræðu mætti það alls ekki gleymast hve margir leikskólar og leikskólakennarar væru að 

vinna virkilega flott starf.  

4.4 Samantekt 

Samkvæmt niðurstöðunum hefur faglegur leikskólakennari leikskólakennaramenntun sem 

byggist á fræðilegri þekkingu, hæfni til að notfæra sér þá sérþekkingu í daglegu starfi og getu 

til að miðla henni áfram. Við ólíkar aðstæður veitir menntunin leikskólakennurunum ákveðið 

öryggi til að fást við krefjandi og oft á tíðum erfið verkefni. 

Faglegt leikskólastarf gerir leikskólakennarann að fagmanni og endurspeglast faglegt starf 

í menntun, þekkingu og reynslu starfsmanna. Möguleiki á samræðum við aðra fagmenn 

skipar stóran sess í faglegu leikskólastarfi og því er mikilvægt að skapa tíma og tækifæri og 

vettvang í þeim tilgangi. Gott skipulag, sem tekur mið af Aðalnámskrá leikskóla og námskrá 

hvers leikskóla, skiptir máli sem og að allir þeir sem að leikskólastarfinu koma séu meðvitaðir 

um mikilvægi þeirra leiðarvísara og taki mið af þeim í daglegu starfi. 

Fagleg samskipti eru eitt af því sem einkennir faglegan leikskólakennara en hann þarf 

einnig að vera heiðarlegur, nærgætinn og koma fram af virðingu. Í leikskólastarfinu eru ekki 

allir alltaf sammála og því er mikilvægt að geta rætt þau mál sem upp koma á 

jafningjagrundvelli.  

Í niðurstöðunum kemur fram að reynsla, fyrirmyndir, staðfesting á færni ásamt líkamlegu 

og tilfinningalegu ástandi eru allt þættir sem hafa áhrif á starfshætti leikskólakennara og 

öryggi þeirra í starfi. Augljóst er af svörum viðmælenda að reynsla hefur mikil áhrif á 

starfshætti þeirra og veitir þeim ákveðið sjálfstraust og öryggi í starfi. Áhugavert er að öll 

reynsla, bæði góð og slæm, virðist hafa áhrif. Fyrirmyndir virðast helst vera aðrir 

leikskólakennarar, fræðimenn og einstaklingar sem hafa komið að uppeldi barna. Var 

eftirtektarvert að samstarfsfólk leikskólakennaranna hafði í mörgum tilvikum haft áhrif á þá, 

til dæmis með framkomu sinni og faglegu viðmóti.  
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Þátttakendur eru sammála því að hrós og/eða hvatning í starfinu komi þeim langt og sé 

viss staðfesting á að það sem þeir eru að gera í starfinu hafi áhrif. Á það ekki síst við þá sem 

eru nýlegir í starfi og reynslulitlir. Af viðmælendum að dæma virðast ekki margir þættir valda 

þeim óöryggi í starfi eða kvíða. Helst er að sjá að þar sé um að ræða erfið samskipti við 

foreldra eða flókin barnaverndarmál, einnig í einhverjum tilfellum starfsmannavandamál og 

mannekla á deildum. Það sem vekur ánægju viðmælenda eru fyrst og fremst börnin sjálf, 

samvinna við þau og það að verða vitni að auknum þroska og viðfangsefnum barna á 

hverjum degi.  

Allir leikskólakennararnir eru sammála því að starfsumhverfið hafi og geti haft áhrif á 

faglegt leikskólastarf. Það geti bæði skapað og ýtt undir fagmennsku en á sama tíma sé sá 

möguleiki til staðar að það hafi neikvæð áhrif og dragi þá úr eða hindri eðlilega framþróun 

skólastarfsins. Þeir álagsþættir sem oftast eru nefndir eru veikindi starfsmanna og almenn 

mannekla, hávaði, of mörg börn, bæði í einstaka hópum og á hvern starfsmann, sem og of 

lítið rými. Þá kemur fram að hegðunarvandi nemenda er stundum til staðar. Ekki nefna 

margir launakjör. Helstu áskoranirnar sem leikskólakennararnir nefna í niðurstöðunum 

tengjast meðal annars því að finna viðeigandi verkefni fyrir hvert barn og skila frá sér 

börnum sem eru vel undirbúin fyrir það sem tekur við að leikskóla loknum.  

Gott samstarf við foreldra hefur mikið að segja í leikskólastarfinu og mikilvægt er að 

samskipti við foreldra einkennist af gagnkvæmri virðingu og að leikskólakennarar sýni 

skilning ásamt því að vera sveigjanlegir. Þegar þátttakendur eru spurðir um það á hvaða hátt 

leikskólakennarar geti stuðlað að eigin fagmennsku má sjá nokkurn samhljóm í svörum 

þeirra. Þeir eru sammála um að starfsþróun sé mikilvægur hluti fagmennskunnar ásamt því 

að fylgjast með nýjum rannsóknum, greinum eða bókum, og því sem er að gerast í 

leikskólastarfi almennt. Fram kemur í niðurstöðunum að leikskólakennarar geti meðal annars 

stuðlað að eigin fagmennsku með því að tala um starfið við aðra kennara og fara á námskeið 

og fyrirlestra.  

Svo er að sjá sem samfélagsumræðan sé enn fremur óhliðholl leikskólakennurum, svo 

virðist sem enn skorti skilning, þekkingu og virðingu fyrir starfinu og þeim sem það vinna. 

Enn í dag má heyra þá skoðun að leikskólar séu gæslustaður fyrir foreldra en ekki skóli. 

Mikilvægt er að kynna betur það starf sem fram fer í leikskólunum, gera starfið sýnilegra og 

miðla á markvissari hátt bæði markmiðum og starfsháttum leikskólans til samfélagsins. 
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5 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvað felist í því að vera faglegur leikskólakennari og á 

hvaða hátt innri og ytri þættir í leikskólastarfinu hafi áhrif á faglegt sjálfstraust og 

fagmennsku leikskólakennara. Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar og þær settar í samhengi við fræðilega umfjöllun og fyrri rannsóknir sem 

fjallað er um í öðrum kafla verkefnisins. 

5.1 Faglegur leikskólakennari 

Þessi rannsókn leiðir í ljós að það er margt sem felst í fagmennsku í leikskólastarfinu. Í 

þessum kafla verður lagt upp með að fagleg samskipti og faglegt leikskólastarf séu hluti af því 

sem geri leikskólakennara að fagmanni. Eins og fram kemur í niðurstöðukaflanum eru 

hugmyndir leikskólakennaranna um hvað einkenni fagmennsku í leikskólum, hvað felist í því 

að vera faglegur leikskólakennari og hvað einkenni faglegt leikskólastarf og fagleg samskipti, 

nokkuð mismunandi. Hér verða því helstu niðurstöður dregnar saman í þeim tilgangi að svara 

fyrri rannsóknarspurningu þessarar rannsóknar: Hvað telja leikskólakennarar að einkenni 

faglegan leikskólakennara?  

Hugmyndir þátttakenda um hvað felist í því að vera faglegur leikskólakennari eru að 

mörgu leyti mismunandi og ekki er mikill samhljómur í þeim svörum sem fram koma. Þegar 

svör þeirra sex leikskólakennara sem tóku þátt í rannsókninni eru tekin saman mynda þau 

ákveðna heild sem fellur vel að niðurstöðum fyrri rannsókna á fagmennsku leikskólakennara.  

Þegar svör viðmælenda eru tekin saman kemur í ljós að faglegur leikskólakennari hefur 

faglegan grunn og getu til að miðla eigin þekkingu ásamt því að færa fagleg rök fyrir þeim 

ákvörðunum sem eru teknar í starfi. Hann getur deilt eigin hugmyndum og hefur getu til að 

leyfa þeim að breytast ásamt því að geta lagt eigin skoðanir og tilfinningar til hliðar og tekið 

ákvarðanir út frá því sem hann veit að er faglega rétt. Faglegur leikskólakennari sér til þess 

að faglegu starfi á deildinni sé sinnt, skipuleggur verkefni og fylgir því eftir að þau séu unnin. 

Hann á auðvelt með að finna leiðir og lausnir og horfir ekki aðeins á vandamálin. Hann er 

hugmyndaríkur, hlýr, getur gefið af sér, er góður í samskiptum og ber virðingu fyrir börnum, 

foreldrum og samstarfsfólki. Faglegur leikskólakennari mætir hverju barni þar sem það er 

statt, hlustar eftir því hvar áhugi barnanna liggur og hefur getu til að útfæra það á sem 

bestan hátt.  

Þessar niðurstöður eiga að mörgu leyti samhljóm við niðurstöður fyrri rannsókna um 

fagmennsku leikskólakennara. Samkvæmt niðurstöðum Dalli (2008) felst fagmennska í starfi 

með börnum meðal annars í því að kennarar eigi í samskiptum við börnin á þeirra getustigi, 

hlusti á börnin, mæti þörfum þeirra og hvetji þau áfram. Í niðurstöðum Urbans (2012) kemur 



58 

einnig fram að fagmaður er meðvitaður um áhuga og óskir barnanna og setur skipulag upp 

með það í huga. Þetta kemur heim og saman við það sem fram kemur í niðurstöðunum, að 

faglegur leikskólakennari þarf að geta unnið með börnum, hlustað á áhugasvið þeirra ásamt 

því að hafa getu til að útfæra það á sem bestan hátt. Í rannsókn Dalli (2008) kemur fram að 

almenn og fræðileg þekking ásamt hæfni og menntun sé miðpunktur fagmennsku og í 

niðurstöðum Brock (2012) kemur fram að þekking sé ein af sjö víddum fagmennsku 

leikskólakennara og felist meðal annars í þekkingu á rannsóknum sem byggjast á fræðum um 

þroska barna, hvernig þau hugsa og læra ásamt þekkingu á námskrá og kennslufræði. Önnur 

af þessum sjö víddum fagmennsku er geta sem felst meðal annars í því að leikskólakennarar 

búi yfir faglegri þekkingu og reynslu hvað varðar þroska og nám barna. Eiga niðurstöður 

þessara rannsókna samleið með hugmyndum nokkurra leikskólakennara sem tóku þátt í 

rannsókninni um mikilvægi menntunar og þekkingar á leikskólafræðum.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar, um hvað felist í því að vera faglegur leikskólakennari, 

falla einnig að mörgu leyti við skilgreiningu Aðalnámskrár um fagmennsku kennara. Í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur meðal annars fram að fagmennska kennara byggist á 

sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara 

snýst einnig um nemendur, menntun þeirra og velferð. Markviss samskipti og góð kennsla 

stuðla að námi og aukinni hæfni barna og ungmenna.  

Í fyrri rannsóknum um fagmennsku er margoft minnst á mikilvægi þess að kennarar 

ígrundi eigin starfshætti (Dalli, 2008; Brock, 2012; Woodrow, 2012; Ragnhildur Bjarnadóttir, 

2015; Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Kuisma og Sandberg, 2008). Leikskólakennararnir í þessari 

rannsókn minnast ekki beint á mikilvægi þess að ígrunda en flestir þeirra tala um að það hafi 

mikið að segja að hafa tækifæri til að tala við aðra leikskólakennara um starfið og starfshætti 

ásamt því að fá ráð frá öðrum ef þess gerist þörf en það fellur vissulega undir það að ígrunda 

eigin starfshætti. 

5.1.1 Faglegt leikskólastarf 

Skoðanir viðmælenda minna á því hvað einkenni faglegt leikskólastarf eru einnig nokkuð 

mismunandi. Í huga þeirra endurspeglast faglegt leikskólastarf meðal annars í þekkingu, 

reynslu og getu starfsmanna til að skipuleggja starfið í sameiningu. Einnig kemur fram 

mikilvægi þess að skapa bæði tíma og tækifæri fyrir samræður á faglegum grunni ásamt því 

að setja markið hátt og að allt starfsfólk stefni í sömu átt. Í niðurstöðum Dalli (2008) kemur 

fram að samstarf byggist á því að vinna saman sem teymi, hlusta á skoðanir annarra, skapa 

góðar starfsvenjur, sýna góða mannlega færni, deila vinnuálagi, skipuleggja saman og deila 

upplýsingum.  
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Flestir leikskólakennararnir í þessari rannsókn tala um að Aðalnámskrá og námskrá 

leikskólans hafi áhrif á þau verkefni sem unnin séu innan leikskólans sem og þeirra eigin 

starfshætti en samkvæmt Dalli (2008) og Kusima og Sandberg (2012) þurfa kennarar að 

þekkja og kunna að vinna eftir þeirri námskrá sem þeir starfa eftir. 

Einn leikskólakennarinn minnist á að reynsla og þekking starfsfólks hafi mikið að segja 

þegar kemur að faglegu starfi í leikskóla og samvinnu, en í niðurstöðum Urbans (2012) kemur 

fram að það krefst mikillar þekkingar að starfa á faglegan hátt og þá þekkingu þarf að nýta í 

öllum nýjum aðstæðum á nýjan hátt (Urban, 2012). Annar leikskólakennari telur að faglegt 

starf í leikskóla einkennist af því að öllum börnum væri mætt á þeirra forsendum; að þau 

fengju nám við sitt hæfi, að leikurinn fengi mikið rými og það skipti máli hvernig talað er við 

börn; á hvaða hátt dagsskipulag þeirra er sett upp og námskrá ákveðin. Þátttakendurnir í 

rannsókn Sheridan o.fl. (2011) telja það vera á eigin ábyrgð að skapa aðstæður í 

leikskólanum fyrir börn til að vaxa og þroskast og verða fullir þátttakendur í samfélaginu í 

framtíðinni. Nokkrir leikskólakennaranna í þessar rannsókn nefna að það hafi mikið að segja 

að bjóða upp á uppbyggilegt námsefni í faglegu leikskólastarfi, að efniviðurinn sem börnum 

sé boðið upp á skipti máli og hvernig unnið sé með hann. Í niðurstöðum Hönnu Rósar 

Jónasdóttur (2013) kemur fram að þátttakendur telja það skipta máli að umhverfi 

deildarinnar sé á þann veg að börn geti aflað sér þekkingar í leik og starfi og kennarar hafi 

tækifæri til að auka við þekkingu barnanna. Í rannsókn Kusima og Sandberg (2012) kemur 

fram að menntun leikskólakennara geri þeim kleift að byggja upp hágæðastarf út frá þáttum 

námskráa og virða lýðræðislegan rétt barna með því að taka mið af áhuga þeirra af opnum 

huga. 

5.1.2 Fagleg samskipti 

Samkvæmt kenningu Brock (2012) felst færni, sem er ein af sjö víddum fagmennsku 

leikskólakennara, í því að eiga í samskiptum við fjölskyldur, fagmenn og samstarfsmenn. 

Hugmyndir leikskólakennaranna sem tóku þátt í rannsókninni eru á þann veg að fagleg 

samskipti felist í heiðarleika, hlustun, nærgætni, gagnkvæmri virðingu og því að deila eigin 

þekkingu og aðstoða fólk. Þetta samræmist að hluta til niðurstöðum Dalli (2008) þar sem 

fram kemur að fagleg samskipti eigi að vera opin og byggjast á virðingu og heiðarleika. 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur fram að mikilvægt sé að geta rætt þau mál 

sem koma upp á jafningjagrundvelli án þess að því sé tekið persónulega þar sem ekki eru 

alltaf allir sammála í leikskólastarfinu. Fagleg samskipti felast líka í því að geta rökstutt eigin 

skoðanir á faglegan hátt ásamt því að hlusta á raddir allra og að hugmyndir allra fái að njóta 

sín. Einnig kom fram að halda þurfi ákveðnu jafnvægi í samskiptum við foreldra þar sem 
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starfsmenn leikskóla eru fyrst og fremst kennarar og eiga að koma fram við foreldra á þeim 

grundvelli en línan þar á milli getur verið mjög fín.  

5.1.3 Samantekt 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar sem hér hefur verið greint frá hefur faglegur 

leikskólakennari faglegan grunn og getu til að miðla eigin þekkingu ásamt því færa fagleg rök 

fyrir þeim ákvörðunum sem eru teknar í starfi. Hann getur deilt eigin hugmyndum og hefur 

getu til að leyfa þeim að breytast ásamt því að geta lagt eigin skoðanir og tilfinningar til 

hliðar og tekið ákvarðanir út frá því sem hann veit að er faglega rétt. Hann er hugmyndaríkur, 

hlýr, getur gefið af sér og ber virðingu fyrir börnum, foreldrum og samstarfsfólki. Faglegur 

leikskólakennari sér til þess að faglegu starfi á deildinni sé sinnt, skipuleggur verkefni og fylgir 

því eftir að þau séu unnin. Hann á auðvelt með að finna leiðir og lausnir og horfir ekki aðeins 

á vandamálin. 

Til þess að leikskólakennari geti unnið faglegt starf þarf hann að búa yfir þekkingu og 

kunnáttu til að skipuleggja starfið út frá Aðalnámskrá leikskóla sem og námskrá þess 

leikskóla sem hann starfar í ásamt því að hafa getu til að skipuleggja daglegt starf í samstarfi 

við aðra. Í leikskólastarfinu mætir faglegur leikskólakennari hverju barni þar sem það er statt, 

er meðvitaður um að öll börn fái bæði nám og efnivið við hæfi, ásamt því að hann hlustar 

eftir því hvar áhugi barnanna liggur og hefur getu til að útfæra það á sem bestan hátt. Hann 

ber virðingu fyrir leik barna, veitir rými fyrir leik í daglegu skipulagi og hefur bæði skilning og 

þekkingu á eigin hlutverki í leiknum. 

Faglegur leikskólakennari hefur góða samskiptahæfni sem einkennist af heiðarleika, 

hlustun, nærgætni, gagnkvæmri virðingu ásamt því að geta deilt eigin þekkingu og aðstoða 

fólk. Hann getur rætt þau mál sem koma upp á jafningjagrundvelli án þess taka því 

persónulega og getur rökstutt eigin skoðanir á faglegan hátt og haldið ákveðnu jafnvægi í 

samskiptum við foreldra. Hann hefur þekkingu til að benda foreldrunum á leiðir sem þeir 

geta farið í ákveðnum málum ásamt því að hafa getu til að halda sér frá þegar það hentar en 

stíga inn í mál þegar það er það rétta í stöðunni.  

5.2 Ytri þættir leikskólaumhverfisins 

5.2.1 Starfsþróun 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar eru leikskólakennararnir sammála um að 

starfsþróun sé mikilvægur hluti af fagmennsku leikskólakennara. Þeir telja að 

leikskólakennarar geti stuðlað að eigin fagmennsku með því að tala um starfið við aðra 

leikskólakennara, aflað sér upplýsinga, lesið sér til, farið á námskeið og fyrirlestra ásamt því 

að vera óhræddir við að spyrja aðra um það sem tengist starfinu. Fram kemur að það hafi 
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mikið að segja að leikskólakennarar sofni ekki á verðinum þar sem fræðin breytist stöðugt og 

því sé mikilvægt að fylgjast með nýjum rannsóknum, greinum eða bókum og því sem er að 

gerast í leikskólastarfi almennt. Nokkrir leikskólakennaranna tala um að það geti haft mikil 

áhrif að til sé vettvangur þar sem fagfólk hafi möguleika á að hittast til að ræða saman. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kemur einnig fram að hluti af starfsþróun leikskólakennara 

felist meðal annars í því að samstarfsfólk hafi áhuga á starfinu, að það sé bæði gott að vinna 

með því og tala við það og möguleiki á faglegum samskiptum þarf að vera til staðar.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eiga margt sameiginlegt með niðurstöðum fyrri 

rannsókna um mikilvægi starfsþróunar í leikskólastarfinu. Í niðurstöðum Sheridan o.fl. (2011) 

kemur fram að það sé mikilvægt að fylgjast með nýjum rannsóknum þar sem það auki bæði 

þekkingu og skilning á mismunandi sviðum sem í kjölfarið hjálpi leikskólakennurum við að 

takast á við daglegar aðstæður á uppbyggilegan hátt. Í niðurstöðum Ólafíu Guðmundsdóttur 

(2011) kemur fram að ein af jákvæðari útkomu starfsþróunar sé aukið faglegt sjálfstraust en 

þátttakendur í þeirri rannsókn telja að þeir öðlist aukið faglegt sjálfstraust með því meðal 

annars að fara á námskeið. Samkvæmt niðurstöðum Kuisma og Sandberg (2008) felst 

kjarninn í faglegri starfsþróun í frekari menntun og sameiginlegri ígrundun um frekari þróun 

og reynslu. Kennarar þurfi að vera opnir fyrir nýjum hugmyndum, hafa vilja til að öðlast nýja 

þekkingu ásamt því að taka þátt í námskeiðum. Í niðurstöðum Múñez o.fl. (2017) kemur fram 

að það að hafa tækifæri til að halda áfram að læra á óformlegan hátt innan vinnustaðarins 

stuðli að aukinni getu leikskólakennara til að kenna nemendum á árangursríkan hátt og 

hvetja þá áfram. Í niðurstöðum Dalli (2008) kemur einnig fram að áframhaldandi starfsþróun 

sé rétta leiðin til þess að viðhalda almennri og fræðilegri þekkingu ásamt því að kennarar séu 

opnir fyrir nýrri þekkingu og fylgist með rannsóknum og þróunarstarfi. 

Ef horft er á niðurstöður þessarar rannsóknar sem og fyrri rannsókna um mikilvægi 

starfsþróunar í starfi leikskólakennara má draga þá ályktun að starfsþróun hafi jákvæð áhrif á 

faglegt sjálfstraust leikskólakennara. 

5.2.2 Staðfesting á færni og samfélagslegar umræður 

Staðfesting á færni er einn af þeim þáttum sem hefur áhrif á faglegt sjálfstraust einstaklinga 

samkvæmt Bandura. Allir leikskólakennararnir í þessari rannsókn eru sammála því að það 

skipti miklu máli að fá hrós og/eða hvatningu í starfi og telja að hrós sé staðfesting á því að 

það sem þeir séu að gera í leikskólastarfinu sé rétt. Einn leikskólakennaranna nefnir að 

hrósið þurfi þó að vera efnislegt en það samræmist kenningu Banduras (1997) sem heldur 

því fram að brýnt sé að hrós og hvatning sé sett fram af einlægni og með rökstuðningi svo 

viðkomandi eigi auðveldara með að trúa því sem sagt er við hann. Í rannsókn Valgerðar 

Magnúsardóttur og Önnu Þóru Baldursdóttur (2008) kemur fram að því meiri hvatningu, 
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stuðning og hrós sem kennarar fá frá skólastjórnendum, samkennurum og foreldrum því 

meira faglegt sjálfstraust hafi þeir. 

Leikskólakennararnir í þessari rannsókn eru sammála því að umræður í samfélaginu um 

stöðu leikskólans, þá kreppu sem leikskólinn er í sem og aðbúnað og kjör, hafi áhrif á þá sem 

leikskólakennara og fagmennsku þeirra í starfi. Samkvæmt Rodd (2013) kunna 

leikskólakennarar að meta það að fá faglega stöðu viðurkennda og njóta trúverðugleika í 

augum samfélagsins og eru meðvitaðir um að því fylgi siðferðisleg skylda og ábyrgð. Nokkrir 

leikskólakennarar í rannsókninn tala um að neikvæðar umræður í fjölmiðlum, meðal annars 

um skort á starfsfólki og lélega aðsókn í leikskólakennaranámið, séu skaðlegar fyrir stéttina 

og telja þörf á að gefa jákvæðu hlutunum meira rými í umfjölluninni og koma því til skila út í 

samfélagið hvað leikskólakennarar séu að gera flotta hluti innan leikskólans. Þeir nefna í því 

samhengi að enn í dag séu margir, bæði fjölmiðlafólk og foreldrar, sem hafi ekki þekkingu á 

því starfi sem fram fer á fyrsta skólastigi landsins. Allir vilji koma börnunum sínum inn í 

leikskóla en á sama tíma virðast margir ekki bera virðingu fyrir því starfi sem þar fer fram og 

líta á leikskólann sem gæslu fyrir börnin. Þetta samræmist niðurstöðum Mahmood (2013) að 

ýmsu leyti en þar kemur fram að þeir sem þekkja ekki til menntunar ungra barna í leikskólum 

hafi ekki skilning á því hversu flókið starfið er eða á þeim kröfum sem því fylgir. Meirihluti 

þátttakenda í rannsókn Mahmood telur að almenningur líti svo á að leikskólakennarar séu 

dýrmætar barnapíur, störf þeirra felist í því að leika við börnin og mála með þeim og í raun 

geti hver sem er gert það. Í niðurstöðum Mahmood kemur einnig fram að nýútskrifaðir 

leikskólakennarar upplifa pirring þegar skilningur á flóknu hlutverki þeirra er ekki til staðar, 

þegar ekki er litið á störf þeirra sem kennslu og þegar álit foreldra á þeim er lítið. Að lokum 

kemur fram að þörf sé á að upplýsa foreldra og samfélagið um fjölþætt hlutverk kennarans. 

Nokkrir leikskólakennaranna í þessari rannsókn nefna að það hafi neikvæð áhrif á þá sem 

fagmenn að þurfa alltaf að vera að tala starfið upp eða sanna sig og segja öðrum hvað það sé 

skemmtilegt. Þetta samræmist að nokkru leyti niðurstöðum rannsóknar Örnu H. Jónsdóttur 

og Marianne Coleman (2014) en þar kemur fram að leikskólakennarar hafa aðra sýn á starf 

sitt borið saman við álit annarra hagsmunaaðila, sérstaklega foreldra og stjórnmálamanna. 

Fram kemur að skoðanir þessara aðila hafi áhrif á faglegt hlutverk leikskólakennara, 

forystuhæfni þeirra og sjálfsmynd og sýn þeirra á hlutverk sitt. Þrátt fyrir miklar kröfur hvað 

varðar menntun leikskólakennara er frekar horft á leikskólakennara sem umönnunaraðila en 

sérfræðinga í menntun ungra barna. 

Áhugavert er að leikskólakennararnir sem tóku þátt í þessari rannsókn eru allir sammála 

því að ábyrgðin sé að vissu leyti hjá leikskólakennarastéttinni sjálfri þar sem það sé hluti af 

faglegri ábyrgð þeirra að tala um leikskólastarfið á jákvæðan og uppbyggilegan hátt þar sem 

engir aðrir geri það fyrir þá. Flestir þátttakendur telja að leikskólakennarar hafi að vissu leyti 
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skapað þessa neikvæðu sýn sjálfir með því að tala starfið niður á neikvæðan hátt og minntust 

á að því sé mikilvægt að breyta. 

Þrátt fyrir að leikskólakennararnir séu sammála því að það sé á ábyrgð stéttarinnar að 

tala upp leikskólastarfið á jákvæðan og uppbyggilegan hátt eru þeir einnig sammála um að 

neikvæðar samfélagslegar umræður og skortur á viðurkenningu hafi neikvæð áhrif á 

starfshætti þeirra og fagmennsku. Því má draga þá ályktun út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar, sem og niðurstöðum fyrri rannsókna, að staða og hlutverk leikskólans 

ásamt skorti á skilningi og viðurkenningu hafi neikvæð áhrif á faglegt sjálfstraust 

leikskólakennara og fagmennsku í starfi.  

5.2.3 Foreldrasamskipti og óöryggi 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að allir leikskólakennararnir eru sammála um 

mikilvægi þess að eiga í góðum samskiptum við foreldra. Nokkrir þeirra minnast á að það sé 

hlutverk leikskólakennara sem fagaðila að setja ákveðin mörk í samskiptum og hlaupa ekki 

eftir öllu því sem foreldrar vilja eða segja; en foreldrar eigi samt sem áður að geta leitað til 

leikskólakennaranna, hvort sem viðfangsefni þeirra er jákvætt eða neikvætt. Mikilvægt sé að 

hafa í huga að samskiptin einkennist af gagnkvæmri virðingu allra aðila ásamt því að vera góð 

og eðlileg. Það hefur einnig mikið að segja að leikskólakennarar setji ekki alla foreldra í sama 

kassa, sýni skilning og séu sveigjanlegir í samskiptum. Þessar niðurstöður eiga að mörgu leyti 

samhljóm með niðurstöðum Mahmood (2013) í þá átt að þar sem sambönd kennara og 

foreldra eru ekki valfjráls séu líkur á að skoðanir og væntingar séu ólíkar. Því eigi samband á 

milli kennara og foreldra að vera myndað á sameiginlegum grundvelli og það þurfi að vera 

mögulegt að ræða saman um ólíkar áherslur og skoðanir. Þeir foreldrar sem tóku þátt í 

rannsókn Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2017) telja að samstarf á milli 

heimilis og leikskóla sé mikilvægt og vilja þeir leggja sig fram um að halda því góðu meðal 

annars í þeim tilgangi að efla traust þar sem það geti haft áhrif á öryggi barnanna. 

Niðurstöðurnar í þessari rannsókn falla einnig að mörgu leyti að því sem kemur fram í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) um að mikilvægt sé að foreldar og leikskóli leggi grunn að 

samstarfi þar sem umhyggja og velferð barnsins sé höfð að leiðarljós. Samstarfið þurfi að 

vera byggt á gagnkvæmum skilningi og virðingu fyrir viðhorfum og þekkingu hvers og eins og 

traust þurfi að vera ríkjandi svo að allir aðilar geti deilt sjónarmiðum sínum og tekið 

sameiginlegar ákvarðanir. 

Líkt og í rannsókn Jónu Bjargar Jónsdóttur (2012) eru það einkum erfið samskipti og 

samtöl við foreldra og barnaverndarmál sem leikskólakennararnir í þessari rannsókn telja að 

skapi óöryggi. Í niðurstöðum Jónu Bjargar (2012) kemur fram að það eigi sérstaklega við 

þegar deildarstjórarnir þurfi að koma upplýsingum til foreldra sem þeir telja sig vita að taki 
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þeim ekki vel. Í niðurstöðum Mahmood (2013) kemur fram að þegar leikskólakennarar eiga í 

erfiðleikum með foreldra eiga þeir til að skynja það á þann hátt að foreldrarnir efist um 

fagmennsku þeirra. Samkvæmt Bandura (1997) byggist faglegt sjálfstraust einstaklingsins 

meðal annars á líkamlegu og tilfinningalegu ástandi hans. Ef kvíði og áhyggjur komi í veg fyrir 

getu einstaklings til að takast á við ögrandi verkefni minnki faglegt sjálfstraust en samkvæmt 

niðurstöðum Skaalviks og Skaalvik (2010) hefur faglegt sjálfstraust kennara sterk tengsl við 

samskipti við foreldra. Í rannsókn Mahmood (2013) kemur fram að nánast allir 

þátttakendurnir upplifðu það þegar þeir voru að koma sér fyrir í nýju starfi að samskipti við 

foreldra gætu verið erfið en allir höfðu þeir reynslu af foreldrum sem þeim reyndist erfitt að 

vinna með. Fram kemur að það geti verið streituvaldandi fyrir hvaða kennara sem er að 

takast á við reiða foreldra og þá sérstaklega fyrir nýútskrifaða kennara.  

Allir þátttakendur í þessari rannsókn eru sammála um að góð samskipti við foreldra hafi 

mikið að segja í leikskólastarfinu en margir þeirra halda því fram að þeir láti skoðanir foreldra 

ekki stjórna starfinu. Á sama tíma eru þeir einnig sammála um að erfið foreldrasamskipti geti 

valdið þeim óöryggi í starfi en samkvæmt kenningu Bandura (1997) geta kvíði og áhyggjur 

komið í veg fyrir getu einstaklings til að takast á við ögrandi verkefni og minnkað faglegt 

sjálfstraust. Því má gera ráð fyrir að erfið samskipti við foreldra hafi neikvæð áhrif á faglegt 

sjálfstraust leikskólakennara. 

5.3 Innri þættir leikskólaumhverfisins 

5.3.1 Fagmenntun starfsmanna 

Samkvæmt niðurstöðunum hefur hlutfall fagmenntaðra mikið að segja þegar horft er til 

starfsumhverfis leikskólakennara. Fram kemur að möguleikinn á að eiga fagleg samtöl við 

aðra fagaðila er hluti af fagmennskunni og það að ræða við samstarfsmenn um það sem 

verið er að gera, hvers vegna það sé gert og hvert eigi að stefna, skiptir miklu máli. Því getur 

það skipt miklu máli að þekkja og treysta eigin samstarfsfólki ásamt því að geta leitað til þess, 

spurt ráða, fengið hugmyndir og deilt reynslu. Hætta er á að fagmennskan í hópnum verði 

ekki jafn öflug ef kennarahópurinn starfar ekki saman. Leikskólakennararnir í þessari 

rannsókn telja að munur sé á að vinna í leikskóla þar sem margir faglærðir einstaklingar starfi 

og að það sé betra að vinna með öðrum leikskólakennurum. Fagmenn leiti eftir því að starfa 

með öðrum einstaklingi eða fleira fólki sem hafi sömu fagmenntun en það valdi því að öll 

framþróun verði mikið auðveldari. Einnig geti það reynst erfiðara að fá leikskólakennara til 

starfa þar sem fáir leikskólakennarar séu fyrir í leikskólanum. Þessar niðurstöður samræmast 

að mörgu leyti niðurstöðum Ásdísar Olgu (2013) en í meistararannsókn hennar tala 

deildarstjórarnir um það sem mikinn vanda að leikskólakennarar séu í minnihluta í 

starfsmannahópnum; til þess að viðhalda fagmennsku í starfi sé mikilvægt að fjölga 
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leikskólakennurum. Deildarstjórarnir í rannsókn Ásdísar Olgu vilja vinna með öðrum 

leikskólakennurum og telja að það hafi í för með sér að auðveldara verði að einblína á faglegt 

starf ásamt því að það myndi þjóna hagsmunum barnanna að fá fleiri leikskólakennara til 

starfa. Í rannsókn Kim og Kim (2010) kemur fram að stjórnendur þurfi að hafa í huga hvaða 

þættir hindri og hvaða þættir ýti undir vellíðan og samvinnu starfsmanna. Í niðurstöðum 

rannsóknar Guo o.fl. (2011) kemur fram að hæfni kennara til að taka ákvarðanir ásamt því 

hvernig samskiptum þeirra við aðra kennara og samstarfsfólk er háttað hefur áhrif á faglegt 

sjálfstraust. Samvinna er mjög mikilvæg fyrir leikskólakennara, veitir þeim aukinn styrk og 

staðfestingu ásamt því að auka þekkingu þeirra sem hefur áhrif á faglegt sjálfstraust. 

Skortur á leikskólakennurum hefur mikil áhrif á faglegt starf innan leikskólans og tala 

þátttakendurnir í þessari rannsókn um mikilvægi þess að starfa með og geta átt fagleg 

samtöl við aðra leikskólakennara. Má túlka niðurstöðurnar á þann hátt að skortur á 

leikskólakennurum hafi neikvæð áhrif á faglegt sjálfstraust þeirra en ef margir 

leikskólakennarar starfa í sama leikskólanum og möguleiki á faglegri umræðu er til staðar 

getur það haft jákvæð áhrif á faglegt sjálfstraust leikskólakennara. 

5.3.2 Starfsumhverfi og helstu álagsþættir 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur fram að starfsumhverfi geti bæði skapað og ýtt 

undir fagmennsku leikskólakennara en á sama tíma getur starfsumhverfið dregið 

fagmennsku þeirra niður og jafnvel eyðilagt faglegt umhverfi. Einnig benda niðurstöður 

þessarar rannsóknar til þess að margt í starfsumhverfi leikskólans valdi leikskólakennurum 

álagi og má þar helst nefna veikindi starfsmanna, manneklu, starfsmannaveltu, hávaða, of 

stóra barnahópa, of mörg börn á hvern starfsmann og of lítið rými. Urban o.fl. (2012) nefna 

að barngildi á hvern starfsmann, stærð barnahópanna, vinnuaðstæður, starfsmannavelta og 

hærra hlutfall útskrifaðra séu lykilatriði þegar kemur að því að auka gæði í menntun ungra 

barna en gott leikskólastarf hafi jákvæð áhrif á börn, fjölskyldur og samfélagið í heild. Í 

niðurstöðum Ólafíu Guðmundsdóttur (2011) kemur fram að viðvarandi álag í leikskólum geti 

haft áhrif á faglegt sjálfstraust leikskólakennara og geti því hrakað ef upplifun þeirra er sú að 

þeir geti ekki haft áhrif á ástandið.  

5.3.2.1 Rými og aðbúnaður 

Niðurstöðurnar í þessari rannsókn benda til þess að starfsumhverfi geti ýtt undir fagmennsku 

leikskólakennara. Í niðurstöðunum kemur fram að til þess að hægt sé að stuðla að því að 

leikskólakennarar geti sinnt starfsþróun, spáð í nýjustu rannsóknum og því sem er að gerast í 

leikskólaumhverfinu, sé mikilvægt að skapa þannig umhverfi. Í rannsókn Valgerðar 

Magnúsardóttur og Önnu Þóru Baldursdóttur (2008) kemur fram að margir þættir í 

starfsumhverfi grunnskólakennara hafi áhrif á hvernig þeim líður í starfi. Einnig koma fram 
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greinilegar vísbendingar um að faglegt sjálfstraust hafi mikil áhrif á tilfinningu kennara fyrir 

eigin líðan og árangri í starfi. Því sé mikilvægt að stuðla að því að kennarar hafi möguleika í 

starfsumhverfi sínu til að byggja upp sterkt faglegt sjálfstraust. Í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar kemur fram að rými eða skortur á því er einn af þeim þáttum sem hefur áhrif á 

faglegt starf í leikskóla ásamt því að vera einn af helstu álagsþáttunum í leikskólastarfinu. 

Rýmið innanhús hafi mikið að segja og geti það reynst bæði erfitt og valdið álagi ef ekki er 

mögulegt að skipta stórum barnahópum niður. Einnig geti það komið niður á faglegu starfi 

þar sem mikill tími fari í að fá börnin til að sitja kyrr, hafa hljóð og vera ekki að pota í næsta 

mann. 

Skortur á rými hefur kannski ekki beint áhrif á faglegt sjálfstraust leikskólakennara en ef 

upplifun þeirra er sú að þeir hafi ekki stjórn á barnahópnum og nái ekki að sinna faglegu 

starfi á fullnægjandi hátt, vegna þess að þeir geti ekki skipt börnunum niður í hópa, má gera 

ráð fyrir að það hafi neikvæð áhrif á faglegt sjálfstraust þeirra. 

5.3.2.2 Viðvera á deild, hávaði og laun 

Vinnutíminn er hluti af starfsumhverfi leikskólakennara og er viðvera leikskólakennara inni á 

deild oft á tíðum löng. Ef vinnudagurinn er langur getur það valdið þreytu sem getur komið 

niður á einbeitingu leikskólakennara en til þess að vera í faglegu starfi þarf leikskólakennari 

að vera hundrað prósent. Það getur því dregið úr fagmennskunni ef hann er þreyttur, 

pirraður, uppgefinn og úrillur. Þátttakendur í þessari rannsókn tala margir hverjir um að oft á 

tíðum sé mikill hávaði í leikskólanum sem geti einnig komið niður á einbeitingu 

leikskólakennara. Í niðurstöðum þessarar rannsóknar er ekki minnst mörgum orðum á 

launakjör leikskólakennara. Einn leikskólakennaranna sem tók þátt í rannsókninni nefnir að 

umræðan snúist að mörgu leyti um laun leikskólakennara en telur að hærri laun 

leikskólakennara leiði ekki til þess að þeir verði minna þreyttir í starfi. Fyrst og fremst sé það 

vinnuumhverfið sem ekki sé nægilega gott og sé frekar að gera út af við leikskólakennara en 

launin. Hærri laun geti þó jafnvel orðið til þess að fleiri sækist í starfið og geti þar af leiðandi 

haft áhrif á fagmennsku leikskólakennara. Í rannsókn Clipa og Boghean (2014) kemur fram að 

áhrifaríkasta leiðin til að draga úr streitu leikskólakennara sé að hækka launin hjá þeim þar 

sem helstu álagsþættir í leikskólastarfi séu lág laun og mikið vinnuálag. 

Löng viðvera leikskólakennara inni á deild getur haft áhrif á fagmennsku og starfshætti 

leikskólakennara. Ef leikskólakennari er þreyttur, pirraður, uppgefinn og úrillur getur það 

komið niður á starfinu. Hávaði á deildum getur einnig haft mikið að segja. Í þessari rannsókn 

er talað um að mikilvægt sé að hækka launin en á sama tíma kemur fram að hækkun launa 

hafi ekki áhrif á líðan leikskólakennara og þreytu þeirra í starfi en geti haft áhrif á tilfinningu 

þeirra fyrir eigin fagmennsku. Þar af leiðandi má gera ráð fyrir að löng viðvera á deildum og 
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hávaði hafi neikvæð áhrif á faglegt sjálfstraust leikskólakennara en samkvæmt niðurstöðum 

þessarar rannsóknar virðast laun ekki hafa áhrif á faglegt sjálfstraust. 

5.3.2.3 Of stórir barnahópar 

Flestir leikskólakennararnir í þessari rannsókn eru sammála um að barnahóparnir séu of 

stórir og að of mörg börn séu á hvern starfsmann. Í niðurstöðum Kim og Kim kemur fram að 

mikið álag vegna fjölda barna geti verið hindrun í kennslu leikskólakennara og takmarkað 

árangursríka reynslu þeirra. Þátttakendur í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur og Coleman (2014) 

og í rannsókn Ásdísar Olgu (2013) telja að barnahóparnir séu of stórir og að vistunartími 

barna sé of langur. Í niðurstöðum Clipa og Boghean (2014) kemur fram að ein af leiðunum til 

að draga úr streitu leikskólakennara sé að fækka börnum í barnahópunum. Fram kemur að 

aukið álag fylgi því að hafa of mörg börn á hverri deild og því sé mikilvægt að fækka þeim 

ásamt því að stytta vistunartíma barna en mikið álag og áreiti myndist vegna of margra barna 

á deild. Í niðurstöðum Ugaste og Niikko (2015) kemur fram að börnum hafi sífellt fjölgað í 

hópunum og það hafi haft áhrif á faglegt starf leikskólakennara, megi þar nefna erfiðleika við 

að uppfylla námsmarkmið ásamt því að erfitt sé að undirbúa börnin fyrir skóla vegna þess 

hve hópurinn sé umfangsmikill. Einnig kemur fram að með fjölgun barna í hverjum hópi hafi 

kennararnir minni tíma til að einbeita sér að og hafa yfirsýn yfir persónulegar þarfir þeirra og 

þroska. Einn leikskólakennari í þessari rannsókn nefndi að álag geti valdið því að hún upplifi 

það að hún hafi hvorki stjórn á aðstæðunum né að hún sé að standa sig gagnvart börnunum. 

Hún telur að ef færri börn séu á hverri deild sé hægt að veita hverju barni meiri og betri 

athygli. 

Of stórir barnahópar hafa neikvæð áhrif á faglegt sjálfstraust leikskólakennara. Fyrri 

rannsóknir benda einnig til að of stórir barnahópar séu álagsvaldandi og hafi neikvæð áhrif á 

líðan í starfi og eru flestir leikskólakennararnir í þessari rannsókn sammála því. 

5.3.2.4 Skortur á starfsfólki 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að mannekla geti bæði valdið álagi og haft áhrif 

á starfsumhverfi leikskólakennara. Ef mannekla er langvarandi getur það leitt til tuðs, pirrings 

og/eða þreytu meðal annarra starfsmanna sem getur haft neikvæð áhrif á þá menningu sem 

ríkir innan leikskólans. Afleiðingarnar geta meðal annars verið þær að fólk verði ósátt við að 

það vanti alltaf fólk eða að aldrei komi afleysingarfólk inn á deildina og það getur haft áhrif á 

faglegt starf sem og gert leikskólastarfið erfitt. Mannekla getur einnig komið niður á faglegu 

starfi í leikskólanum. Ef mikið er um að deildin sé undirmönnuð, miklar breytingar, nýtt 

starfsfólk og kannski einn fagmaður á deildinni, er mikil hætt á því að fagmennskan víki. 

Mikill tími fer þá í að slökkva elda, redda og græja ásamt því að benda fólki á hvað það eigi 

að gera og þar af leiðandi gefst ekki mikill tími í faglegt starf. Þeir leikskólakennarar sem tóku 
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þátt í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2017) telja að starfsmannavelta 

sé erfið og einnig sé erfitt ef of margt ungt fólk starfi á deildunum. Leikskólakennararnir í 

þeirri rannsókn telja að þannig staða valdi álagi og hafi neikvæð áhrif á fagmennsku þeirra og 

neikvæð áhrif á bæði börn og foreldra. 

Skortur á starfsmönnum og tíðar mannabreytingar valda miklu álagi og hafa mikil áhrif á 

faglegt starf í leikskólum. Leikskólakennarar í þessari rannsókn nefna að þeir upplifi sig oft 

eina í faglegu starfi og séu orðnir þreyttir á því að þurfa að þjálfa upp nýtt starfsfólk. Þeir 

telja að faglegt starf sitji oft á hakanum þar sem þekking annarra starfsmanna á starfinu sé 

ekki alltaf til staðar. Má því gera ráð fyrir að skortur á starfsmönnum geti þar af leiðandi haft 

neikvæð áhrif á faglegt sjálfstraust leikskólakennara.  

5.3.3 Starfshættir leikskólakennara 

Leikskólakennararnir eru sammála um að reynsla þeirra í starfi hafi áhrif á starfshætti þeirra 

og öryggi í starfi en samkvæmt kenningu Banduras (1997) er reynsla áhrifamesta uppspretta 

faglegs sjálfstrausts þar sem reynsla getur gefið vísbendingar um hvort einstaklingurinn hafi 

það sem þarf til þess að ná árangri. Nokkrir leikskólakennaranna í þessari rannsókn telja að 

reynsla hafi áhrif á öryggi í samskiptum við foreldra og skili sér einnig í erfiðum 

foreldraviðtölum. Nokkrir þeirra nefna að mikilvægt sé að geta leitað til reynslumeiri kennara 

og samstarfsfélaga en í rannsókn Guo o.fl. (2011) kemur fram að kennarar sem vinna í 

skólum þar sem hvatt er til samvinnu hafi frekar tækifæri til að tala við samstarfsfólk, deila 

og leita ráðlegginga varðandi kennslu sem leiði til þess að faglegt sjálfstraust eykst. Einnig 

nefndu nokkrir leikskólakennaranna að sjálfstraust þeirra hefði aukist með reynslunni.  

Flestir leikskólakennaranna tala um að hægt sé að læra eitthvað af allri reynslu, hvort 

sem hún sé góð eða slæm. Einn segir að fagmaður hafi getu til að nýta alla reynslu á faglegan 

hátt og dæmi ekki fyrir fram hvort eitthvað sem ekki hafi virkað áður geti virkað þar sem 

áhrifavaldar geti verið aðrir. Annar nefnir að þegar hann hafi verið að byrja í starfi hafi hann 

átt erfitt með að gera mistök en í dag telji hann að það skipti máli að horfa á sjálfan sig á 

gagnrýninn hátt og læra af því. Samkvæmt kenningu Banduras (1997) byggir góður árangur 

upp sterka tilfinningu fyrir því að geta unnið verkefni vel en mistök geta grafið undan þeirri 

tilfinningu, sérstaklega í byrjun þegar tilfinningarnar fyrir eigin getu hafa ekki fest sig í sessi. 

Ef reynsla einstaklinga feli aðeins í sér auðvelda sigra geri þeir frekar ráð fyrir skjótum 

niðurstöðum og dragi sig frekar í hlé við mistök. Erfiðleikar veiti tækifæri til að læra hvernig 

breyta eigi mistökum í sigra með því að meta eigin getu í þeim tilgangi að öðlast meiri stjórn 

á aðstæðum. Þegar einstaklingar séu sannfærðir um að þeir hafi það sem þarf til að ná 

árangri takist þeir á við hindranir og séu fljótir að ná sér eftir bakslag. Með því að takast á við 

erfiðleika af seiglu verði einstaklingar bæði sterkari og getumeiri.  
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Leikskólakennarar í þessari rannsókn nefna einnig að reynslan hafi kennt þeim að lesa 

börnin betur, meðal annars í leik, grípa inn í og setja þeim mörk. Í niðurstöðum Hönnu Rósar 

Jónasdóttur (2013) kemur fram að fagmennska felist meðal annars í kunnáttu 

leikskólakennara í að lesa í aðstæður og grípa inn í ásamt því að geta mætt ólíkum aðstæðum 

á faglegan hátt (Hanna Rós Jónasdóttir, 2013). Þær áskoranir sem leikskólakennararnir verða 

helst varir við í daglegu starfi tengjast að mörgu leyti því að finna viðeigandi verkefni fyrir 

hvert barn ásamt því að skila frá sér vel undirbúnum börnum. Þegar leikskólakennararnir eru 

spurðir að því hvað veiti þeim ánægju í starfi svara þeir allir að það séu börnin eða starfið 

sjálft en í rannsókn Brock (2012) kemur fram að umbun felist meðal annars í ánægjunni og 

gleðinni sem verði til þegar unnið sé með ungum börnum ásamt því að fá viðurkenningu sem 

fagaðilar og að eiga í góðum samskiptum við börn og fjölskyldur þeirra (Brock, 2012). Flestir 

leikskólakennararnir tala um að það veiti þeim ánægju þegar börnunum tekst að yfirstíga 

hindranir eða þegar þau öðlast nýja færni og þekkingu.  

Samkvæmt kenningu Banduras (1997) öðlast einstaklingur faglegt sjálfstraust með því að 

hafa góðar fyrirmyndir en því betur sem einstaklingur getur samsamað sig við fyrirmyndirnar 

þeim mun sterkari verða áhrifin. Ekki svara allir leikskólakennararnir í þessari rannsókn því 

játandi þegar þeir eru spurðir hvort þeir eigi fyrirmyndir í starfinu. Einn segist ekki eiga 

neinar fyrirmyndir en annar nefnir að helstu fyrirmyndirnar tengist ekki beint 

leikskólastarfinu heldur frekar ákveðnum fræðimönnum og kenningum tengdum uppeldi 

barna. Þriðji þátttakandinn segist ekki eiga neina eina sérstaka fyrirmynd heldur horfi til 

samstarfsmanna, þeirra sem hafi meiri reynslu, ásamt því að læra af því hvernig aðrir geri 

hlutina. Allir leikskólakennarar sem svara því játandi að eiga einhverskonar fyrirmyndir í 

starfinu eru sammála því að þær fyrirmyndir hafi áhrif á þeirra eigin starfshætti og öryggi í 

starfi. 

Leikskólakennararnir eru sammála um að reynsla í starfi hafi áhrif á starfshætti þeirra og 

öryggi í starfi. Hluti þeirra talar um að hægt sé að læra eitthvað af allri reynslu, hvort sem 

hún sé góð eða slæm en það sem skipti hvað mestu máli sé að horfa á sjálfan sig á 

gagnrýninn hátt og læra af því. Því má gera ráð fyrir að niðurstöður þessarar rannsóknar 

samræmist kenningu Banduras um að reynsla hafi jákvæð áhrif á faglegt sjálfstraust 

leikskólakennara. Þrátt fyrir að ekki hafi allir svarað því játandi, þegar þeir voru spurðir, hvort 

þeir eigi fyrirmyndir í starfi má gera ráð fyrir að slíkar fyrirmyndir hafi jákvæð áhrif á faglegt 

sjálfstraust leikskólakennara. Þeir þátttakendur sem svara því játandi að eiga einhverskonar 

fyrirmyndir í starfinu eru sammála því að þær fyrirmyndir hafi áhrif á þeirra eigin starfshætti 

og öryggi í starfi.  
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5.4 Samantekt á ytri og innri þáttum leikskólastarfsins 

Það er margt í innra og ytra umhverfi leikskólans sem hefur áhrif á faglegt sjálfstraust 

leikskólakennara. Þeir þættir sem hafa jákvæð áhrif á faglegt sjálfstraust leikskólakennara 

virðast vera gott starfsumhverfi, starfsreynsla, samræður við aðra fagaðila, starfsþróun, 

fyrirmyndir og ánægjan sem fæst í starfi með börnunum en erfið samskipti við foreldra, 

skortur á skilningi og viðurkenningu frá samfélaginu, álag, skortur á fagmenntuðum 

leikskólakennurum, slæmt starfsumhverfi, of stórir barnahópar og lítið rými ásamt manneklu 

og tíðum starfsmannabreytingum virðast hafa neikvæð áhrif á faglegt sjálfstraust þeirra. 
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6 Lokaorð 

Á síðustu vikum og mánuðum hafa umræður um leikskólamál verið nokkuð áberandi í 

fjölmiðlum landsins og skort á leikskólakennurum hefur talsvert borið á góma. Ýmsar tillögur 

hafa verið settar fram í þeim tilgangi að fjölga leikskólakennurum og auka aðsókn í 

leikskólakennaranámið en sé tekið mið af niðurstöðum þessarar rannsóknar liggur einnig 

mikið á að bæta starfsumhverfi þeirra leikskólakennara sem nú þegar eru við störf í 

leikskólum. Það er margt í starfsumhverfi leikskóla sem hefur neikvæð áhrif og dregur úr 

tilfinningu leikskólakennara fyrir eigin fagmennsku og faglegu sjálfstrausti þeirra og því þarf 

að breyta. Það er mjög bagalegt að leikskólakennarar eigi í erfiðleikum með að halda uppi 

faglegu starfi, eins og þeir eiga að gera samkvæmt lögum, vegna of mikils álags. Margt af því 

sem hefur áhrif á faglegt sjálfstraust leikskólakennara virðist einnig hafa áhrif á fagmennsku 

þeirra og starfshætti í daglegu starfi sé tekið mið af niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

Fagmennska leikskólakennara og faglegt sjálfstraust þeirra virðist að mörgu leyti haldast í 

hendur. 

Það sem kemur hvað mest á óvart í niðurstöðunum er hve leikskólakennararnir eru 

meðvitaðar um eigin ábyrgð og hlutverk leikskólakennarastéttarinnar í samfélagslegri 

umræðu en ekki var þó spurt sérstaklega út í það í þessari rannsókn. Samt sem áður nefna 

allir leikskólakennararnir að það sé bæði ábyrgð og hlutverk leikskólakennara að tala um 

leikskólastarfið á faglegan og uppbyggilegan hátt í þeim tilgangi að upplýsa samfélagið um 

það faglega og vel unna starf sem fer fram í leikskólum landsins. Þrátt fyrir neikvæðar 

umræður um stöðu leikskólans og þrátt fyrir að skortur á nýliðun í stétt leikskólakennara hafi 

verið í brennidepli á síðustu misserum lofar það góðu hve margir leikskólakennarar brenna 

fyrir starfinu sínu, eru stoltir af því og hafa vilja til að upplýsa aðra um það mikilvæga starf 

sem fer fram á fyrsta skólastiginu. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

• Hvað telur þú að einkenni faglegan leikskólakennara? 

• Hvað telur þú að einkenni fagleg samskipti? 

• Á hvaða hátt hefur starfsumhverfi áhrif á faglegt starf í leikskólum? 

• Hvað finnst þér einkenna faglegt starf í leikskóla? 

• Hvaða faglegu áherslur hafið þið í starfi? 

• Á hvaða hátt geta leikskólakennarar stuðlað að eigin fagmennsku? 

• Á hvaða hátt telur þú að reynsla þín hafi áhrif á starfshætti þína? 

• Á hvaða hátt telur þú að reynsla þín hafi áhrif á þitt eigið öryggi í starfi? 

• Er eitthvað í þínu starfi sem gerir þig óörugga/óöruggan? 

• Eru einhverjar aðstæður í þínu starfi sem valda þér kvíða? 

• Hverjir eru helstu álagsþættir í þínu starfi? 

• Á hvaða hátt tekst þú við álag í starfi? 

• Hverjar eru helstu áskoranir þínar í starfi? 

• Hvað veitir þér ánægju í starfi? 

• Á hvaða hátt hafa samfélagslegar umræður um störf leikskólakennara áhrif á þig? 

• Á hvaða hátt hafa samskipti við foreldra áhrif á öryggi þitt í starfi? 

• Hvaða áhrif hefur það á þína eigin líðan í starfi að fá hrós/hvatningu frá yfirmanni eða 

samstarfsfélögum? 

• Átt þú fyrirmyndir í þínu starfi? 

• Á hvaða hátt hafa þessar fyrirmyndir áhrif á þína starfshætti?  
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Viðauki Á: Upplýst samþykki 

 

Kynning á rannsókn -  

Samningur um upplýst samþykki 

Erla Brynjólfsdóttir heiti ég og er nemandi í menntunarfræði leikskóla í Háskóla Íslands. 

Síðustu mánuði hef ég verið að vinna að lokaverkefninu mínu sem er eigindleg rannsókn og 

er viðfangsefnið fagmennska og faglegt sjálfstraust leikskólakennara. Leiðbeinandi minn er 

Arna H. Jónsdóttir. 

 Ég mun taka viðtöl við sex leikskólakennara sem búa yfir mislangri reynslu í starfi og 

starfa á mismunandi leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Með þessum tölvupósti langar mig 

að kanna hvort að leikskólakennari á þínum leikskóla sjái sér fært um að taka þátt. Búið er að 

fá leyfi frá sveitafélaginu ásamt því að send hefur verið tilkynning um rannsóknina til 

persónuverndar.  

 Eitt viðtal verður tekið við hvern viðmælanda og getur það tekið frá þrjátíu til sextíu 

mínútur. Viðmælanda er frjálst stöðva viðtalið hvenær sem er og er ekki skyldugur til að 

svara öllum spurningum. 

 Viðtölin verða hljóðrituð og í kjölfarið afrituð orðrétt. Við vinnslu gagnanna verður 

nöfnum viðmælenda breytt svo ekki verður hægt að rekja niðurstöður til einstakra 

þátttakanda. Allar upplýsingar þátttakenda verða meðhöndlaðar samkvæmt reglum um 

nafnleynd og trúnað. Þegar rannsókninni er lokið verður öllum viðtölum eytt. 

Með fyrir fram þökkum, Erla Brynjólfsdóttir (xxxx@hi.is) 

 

Upplýst samþykki 

Ég undirrituð/aður hef lesið kynningarblað um ofangreinda rannsókn og samþykki að taka 

þátt í rannsókninni eins og henni er lýst.  

 

Dagsetning og nafn þátttakanda 

      ........…………………………………………………………………… 

 


