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Formáli 

Þegar ég hóf störf í Ungbarnaleikskólanum Ársól haustið 2015 varð ég strax hugfangin af 
starfi með yngstu börnum í leikskóla og með því breyttust framtíðarplönin mín. Ég fann hve 

fjölbreytt og skemmtilegt leikskólastarfið er. Ég upplifði hve gefandi það er og fannst ég 

blómstra þar. Námið hefur veitt mér möguleika á að skilja starfið betur og aukið þekkingu 
mína á sviðinu. Börn eru sífellt yngri þegar þau hefja leikskólagöngu sína, hvort sem það er í 

ungbarnaleikskólum eða svokölluðum ungbarnadeildum innan leikskóla. Í gegnum námið hef 

ég velt fyrir mér hvaða áhrif ungur aldur barnanna hefur á sýn leikskólakennara á störf 

þeirra. Slíkar hugleiðingar urðu því kveikjan að þessu lokaverkefni sem ég vonast til að muni 

efla þekkingu á sviði leikskólastarfs með yngstu börnunum. 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinandanum mínum, Dr. Hrönn Pálmadóttur, dósent í 

leikskólafræði og námi og kennslu ungra barna við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, fyrir 
alla þá aðstoð og hvatningu sem hún veitti mér sem og uppbyggilega gagnrýni og góða 

leiðsögn. Sérfræðingur verkefnisins var Dr. Arna Hólmfríður Jónsdóttir, dósent í 

leikskólafræðum og menntastjórnun við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, og vil ég þakka 
henni 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 Berglindi, leikskólastjóra í 
Ungbarnaleikskólanum Ársól, fyrir ómetanlegan stuðning, skilning, hvatningu í starfi og námi 
á meðan á því stóð, auk allrar aðstoðar og ráðgjafar við ritgerðarskrifin. Einnig vil ég þakka 

öðrum stjórnendum og samstarfsfólki mínu fyrir allar samræðurnar og hvatningu í gegnum 
námið.  

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir að hvetja mig áfram, hughreystingu þegar 
vonleysið heilsaði upp á og fyrir að vera til staðar fyrir mig á allan hátt þegar ég þurfti á því 
að halda. Sambýlismanni mínum, Einari, þakka ég fyrir að hafa endalausan skilning og 

ótalmörg hvatningarorð í gegnum námið og starf, ásamt þeirrar þolinmæði og 
umburðarlyndi sem hann sýndi í samlífi með þreyttum háskólanema. Án þeirra allra hefði ég 
ekki haft þol í að klára verkið. 

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, sem 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 
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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.  7. janúar 2020 

 

Inga Dóra Magnúsdóttir 
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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvað leikskólakennarar, sem starfa með 
börnum á aldrinum níu mánaða til þriggja ára, leggja til grundvallar starfsháttum sínum. 

Einnig er horft til upplifunar leikskólakennara á starfsumhverfi sínu og fagmennsku í starfi 

með börnum í ungbarnaleikskólum og ungbarnadeildum almennra leikskóla. 

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar fjallar um starfshætti leikskóla og rannsóknir 
sem gerðar hafa verið á því sviði. Fjallað er um umhyggju í skólastarfi og tengsl hennar við 

fagmennsku leikskólakennara ásamt því að helstu skilgreiningar á hugtökunum eru settar 

fram. Einnig er starfsaðstæðum leikskólakennara gerð skil og greint frá rannsóknum á 
upplifun þeirra á sviðinu.  

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð við gerð rannsóknarinnar og um tilviksrannsókn 
var að ræða. Gagnaöflun fór fram á tímabilinu september til október 2019 og tekin voru 

hálfstöðluð viðtöl við sex leikskólakennara, þar af einn karlkyns, sem starfa á fimm 
mismunandi leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Áhersla var lögð á að úrtakið speglaði 

mismunandi hlutverk leikskólakennara og tengdust yngstu börnum leikskólastigsins, það er 

að segja í þessu tilviki leikskólastjórar, deildarstjórar og leikskólakennarar. Leitast var við að 
svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Á hverju byggja leikskólakennarar starfshætti sína 

með yngstu börnum leikskóla? Hvernig upplifa leikskólakennarar starfsaðstæður sínar? 

Helstu niðurstöður benda til þess að leikskólakennararnir hafi nokkuð áþekkar hugmyndir 
um hvað liggur að baki starfsháttum þeirra og eru að ýmsu leyti samhljóma fyrri rannsóknum 

um starfshætti leikskólakennara. Starfshættir leikskólakennaranna einkennast af ígrundun 
um starfið og umhyggju gagnvart börnunum, foreldrum og samstarfsfólki. 

Leikskólakennararnir lögðu svipaða merkingu í hvað felst í starfsháttum þeirra, þar á meðal 
nánd í samskiptum, hreinskilni og að setja skýr mörk um hvað telst æskilegt og óæskilegt. 
Samstarf við foreldra og samstarfsfélaga var leikskólakennurunum hugleikið auk þess sem 

meirihluti viðmælendanna ígrunduðu hlutverk sitt sem stjórnendur í leikskólum, annars 
vegar sem deildarstjórar og hins vegar sem stjórnendur leikskóla. Leikskólakennararnir voru 
á einu máli um að umhyggja í starfi gagnvart börnum, foreldrum og samstarfsfólki, væri einn 

mikilvægasti þáttur fagmennsku þeirra og því væri umhyggja og fagmennska óaðskiljanlegir 
þættir í leikskólastarfi. Leikskólakennararnir töldu að fagmennska fæli í sér viðamikinn 
þekkingargrunn, samskipta- og leiðtogahæfni. Sérstaka athygli vakti að allir 

leikskólakennararnir töluðu um mikilvægi hlutverks síns í ráðgjafarhlutverki við foreldra og 
leiðbeinendur. Leikskólakennarar töldu það eftirsóknarvert að efla menntun 

leikskólakennaranema með því að fjalla sérstaklega um yngstu börnin ásamt því að bjóða 

upp á endurmenntunarnámskeið til handa útskrifuðum leikskólakennurum. Þannig mætti 
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koma til móts við faglegt starf með yngstu börnunum og auka við sérhæfingu á sviðinu. Í 

starfi með ungum börnum virðist gott starfsumhverfi, fagmenntun, starfsþróun, fagleg 

umræða og ígrundun með samstarfsfélögum, sér í lagi með þeim sem hafa fagmenntun, og 
gleði í starfi með börnum einnig hafa jákvæð áhrif á upplifun leikskólakennara í starfi. 

Álagstímar, þar sem takmarkaður tími gefst til skipulagningar faglegs starfs, mannekla og fá 

tækifæri til ígrundunar hafa neikvæð áhrif á fagmennsku leikskólakennara.  

Niðurstöður rannsóknarinnar bæta við fyrri þekkingu á sviðinu á þann hátt að lítið hefur 

verið fjallað um faglegt starf með yngstu börnum leikskólastigsins en aukinn fjöldi yngri 

barna í leikskólum á síðustu árum kallar á fleiri rannsóknir og að meira sé fjallað um 
leikskólastarf með þessum aldurshópi barna. 
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Abstract 

Working with the under 3s: Practices and professionalism Amongst Early Childhood 
Educators. 

The objective of this research was to explore what early childhood educators base their 

practices on. Also considered are the experiences of early childhood educators on their work 
environment and professionalism in their work with children in early childhood preschools 

and early childhood classrooms in public preschools. 

The theoretical background of this study addresses preschool practices and research 

conducted in that specific field. Care in preschools and it‘s relations to preschool teacher 
professionalism are discussed, and main definitions of these concepts presented. Preschool 

teachers‘ working conditions are analyzed and research about their experiences in the field 

are accounted for. 

Qualitative method was used in this research and it is a case study. Data gathering was 
conducted in September to October 2019 and semi-structured interviews were conducted 

with six preschool teachers, one of which was male, who work in five different preschools in 

the Reykjavik area. Special emphasis was placed on having the study reflect different roles of 
preschool teachers around the youngest children in preschools, that is to say headmasters, 

classroom head teachers and preschool teachers. The following questions were to be 
answered: On what do preschool teachers build their practices with the youngest children in 
preschool?  How do preschool teachers experience their working conditions? 

The main findings indicate that the preschool teachers have similar ideas about what 
they form their practices on. Moreover, these ideas appear to be similar to what previous 

research findings about preschool teacher practices have shown. The preschool teachers‘ 
practices were characterized by a great deal of thought and contemplation about their work 
and care for the children, parents and co-workers. Collaboration with parents and co-

workers was a prerequisite for preschool teachers, and the majority of participants reflected 
on their role as preschool administrators. The preschool teachers all felt that care in early 
childhood education, towards children, parents and coworkers, was one of the most 

important factors of their professionalism and that care and professionalism were 
inseparable and integral factors in preschools practices. Furthermore, they felt that 
professionalism is based on an extensive knowledge base, communication and leadership 

skills. It was interesting that the preschool teachers talked about the importance of their 
advisory roles towards parents and teacher‘s assistant. Early childhood educators believe 

that it is desirable to empower preschool teacher‘s education by teaching and discussing 

specifically about the youngest children in preschools as well as offering retraining courses 
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for graduated preschool teachers. Thus, professional work with the youngest children can be 

met by offering courses that enhance specialization in the field. Working with the under 3s, 

it seems that good work environment, professional development, reflective conversations 
with coworkers, especially other professionals, and enjoyment in your work with children 

have a positive effect on preschool teachers‘ work perspective. Stressful periods where 

limited time is given for planning professional work, staff shortages and few opportunities 
for reflections have a negative impact on preschool teachers‘ professionalism. 

Main findings of this research add to prior knowledge of the field in the way that little 

has been discussed and researched about professional work with the under 3s in Icelandic 
preschools although an increasing number of younger children in preschools in recent years 

requires more discussion of preschool work with this age group of children. 
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1 Inngangur 

Á undanförnum árum hefur nokkuð verið litið til yngstu barna leikskóla og má segja að 
fræðimenn beini sjónum sínum í auknum mæli að daglegu lífi þeirra í leikskólum. Þar sem 

fjölgun ungbarnaleikskóla og ungbarnadeilda er tiltölulega ný af nálinni á Íslandi þá er enn 

ekki orðin nægileg mettun í fræðilegri umræðu um viðfangsefnið. Samkvæmt tölum frá 

Hagstofu Íslands (e.d.a) voru alls 35 börn á fyrsta aldursári í leikskólum árið 2017 en þeim 

fjölgaði í 44 börn árið 2018. Þá voru ársgömul börn samtals 1.938 árið 2017 en 1.998 börn á 

sama aldri árið 2018. Því vantar í raun meiri umfjöllun sem tengist slíku leikskólastarfi og 

þess vegna mikilvægt að fjalla um starfshætti leikskólakennara sem starfa með yngstu 

börnunum, auk þess að skoða upplifanir þeirra á starfsaðstæðum sínum og hvernig þessir 

þættir móta sýn þeirra á fagmennsku. 

Menntamál í íslensku samfélagi hafa verið mikið í brennidepli seinustu ár og er þar einna 
helst fjallað um launakjör kennara og starfsaðstæður þeirra. Þetta á ekki síður en svo erindi 

við leikskólakennarastéttina þar sem að erfiðlega gengur að manna leikskólana, fagfólk er 

alls ekki á hverju strái og starfsumhverfið þarfnast umbóta. Þar má nefna fjölda barna á 
kennara, rými barna, vinnuaðstöðu starfsmanna og fleira. Starfshópur um nýliðun og bætt 

starfsumhverfi leikskólakennara í Reykjavík setti saman skýrslu þar sem komu fram tillögur 

um þessa þætti og færður rökstuðningur fyrir þeim, þar sem þær eru settar í samhengi við 
raunverulega stöðu leikskólanna (Skóla- og frístundaráð Reykjavíkur, 2018). Rannsóknir hafa 

sýnt fram að það sé mikilvægt fyrir fagmennsku leikskólakennara að vinna með öðru fagfólki, 

fagstéttum og öðrum sem tengjast leikskólasamfélaginu (Jónsdóttir og Coleman, 2014; Arna 
H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). Nýliðun stéttarinnar á undir högg að sækja 

vegna ónógrar eftirspurnar í leikskólakennaranámið og fáir einstaklingar útskrifast. Þetta 
leiðir til þess að leikskólinn getur ekki uppfyllt kröfur laga um ráðningu kennara (Lög um 
menntun og ráðningu kennara og skólastjórnendur við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla nr. 87/2008) en þar segir að 2/3 hlutar starfsmanna leikskóla skuli vera 
leikskólakennarar. Enn fremur má telja að viðhorf leikskólakennara til sýnileika fagmennsku 
sinnar í leikskólastarfi hafi áhrif leikskólasamfélagið í heild sinni (Jóhanna Einarsdóttir, Arna 

H. Jónsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2013). 

Í aðalnámskrá (2011) kemur fram að uppeldi, umhyggja og menntun séu órjúfanleg heild í 
leikskólastarfi. Fagmennska leikskólakennara og starfshættir þeirra eigi í raun að einkennast 

af umhyggju sem síðan bæti við aðferðir kennarans til að miðla af sér þekkingu sinni til 

barnanna. Það sem einkennir lýðræðislega fagmennsku er að hún er síbreytileg þar sem 

sífellt er verið að komast að nýju samkomulagi um það hvað telst vera viðeigandi fagleg 
vinnubrögð, menntun og hæfni í starfi með ungum börnum (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna 
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Einarsdóttir, 2017) og má því álykta að starfshættir leikskólakennara mótist af því sem telst 

fagmennska leikskólakennara hverju sinni. Líkt og kemur fram í aðalnámskrá leikskóla (2011) 

eru sterk tengsl á milli fagmennsku, starfshátta leikskólakennara og umhyggju en rauði 
þráðurinn í öllu leikskólastarfi er uppeldi, umhyggja og menntun. Umhyggja í leikskólastarfi 

er gríðarlega mikilvæg og í raun ekki einungis fyrir yngstu börnin. Rannsóknir sýna að 

umhyggja sé mikilvæg forsenda fyrir tilfinninga-, félagslegan og vitrænan þroska barna sem 
ýti undir nám þeirra (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2009). Hlýja og virðing gagnvart börnunum er 

afgerandi þáttur í leikskólastarfi þar sem vellíðan barna og hæfni þeirra til að læra af 

umhverfi sínu tengjast nánum böndum. Starfsaðstæður leikskólakennara eru ekki 

fullnægjandi en vegna skorts á fagmenntuðu starfsliði innan leikskóla verður til óljós 

verkaskipting á milli fagmenntaðra og ófagmenntaðra. Það getur dregið úr gildi 

sérfræðiþekkingar ef samfélagið krefst ekki sýnileika fagmennsku leikskólakennara innan 

leikskóla. Erfiðleikar við að manna leikskóla með fagmenntuðu fólki, og í raun einnig með 

leiðbeinendum, veldur því að enn meiri ábyrgð hvílir á herðum leikskólakennara gagnvart 

samstarfi við foreldra, en það er helsti munurinn á verkaskiptingu þessara tveggja hópa 

starfsmanna leikskóla (Jóhanna Einarsdóttir, o.fl., 2013). 

1.1 Markmið rannsóknarinnar 
Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvað leikskólakennarar, sem vinna með börnum 

á aldrinum níu mánaða til þriggja ára í sérhæfðum ungbarnaleikskólum og ungbarnadeildum 

innan almenns leikskóla, leggja til grundvallar starfshátta sinna. Leitast verður við að skoða 
hvaða þættir leikskólakennarar telja að móti starfshætti sína, viðhorf þeirra til umhyggju, 

samstarfs, stjórnunar og fagmennsku í leikskólastarfi og upplifun þeirra af starfsaðstæðum 
sínum í tengslum við ungan aldur barnanna og áherslur aðalnámskrár leikskóla.  

Á meðan kennarastéttin tekur sífelldum breytingum, einna helst hvað varðar áherslur í 

kennaranáminu, og leikskólum er gert að taka inn sífellt fleiri yngri börn, og þar með bjóða 
upp á sérhæfðara nám barna, er mikilvægt að skoða starfshætti og fagmennsku 

leikskólakennara. Fagmennska leikskólakennara og starfsumhverfi þeirra eru einstaklega 

afgerandi þættir fyrir framþróun leikskólasviðsins. Álykta má að yngri leikskólabörn krefjist 
aukinnar sérhæfingar á leikskólastigi en lítið hefur verið fjallað um starfshætti 

leikskólakennara í starfi með ungum börnum. Því var lagt upp með eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

• Á hverju byggja leikskólakennarar starfshætti sína með yngstu börnum leikskóla? 
• Hvernig upplifa leikskólakennararnir starfsaðstæður sínar? 
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1.2 Uppbygging ritgerðar 
Ritgerðin skiptist í sex kafla: Inngang, fræðilegan bakgrunn, aðferðafræði, niðurstöður, 
umræður og lokaorð. Í inngangi er gerð grein fyrir hugmyndinni að baki rannsóknarinnar 

ásamt mikilvægi hennar fyrir aukna þekkingu innan sviðsins. Einnig er sagt frá markmiðum 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar eru settar fram. 

Í öðrum kafla er fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar kynntur. Þar er fjallað um 

áherslur aðalnámskrár leikskóla (2011) um hlutverk leikskólans og leikskólakennara gagnvart 

börnum og samfélagi þar sem útlistað er hvað eigi að liggja að baki starfsháttum leikskóla. 

Gert er grein fyrir fyrri rannsóknum um starfshætti leikskólakennara með yngstu börnum 

leikskóla. Þá eru sett fram skilgreiningar á hugtökum sem snúa að umhyggju og námi barna í 

leikskóla og tengsl umhyggju og starfshátta leikskólakennara. Einnig eru hugtök fagmennsku, 

bæði hefðbundinnar og lýðræðislegrar fagmennsku, skilgreind og stiklað á stóru um þróun 

leikskólakennarastéttarinnar með tilliti til þess að kröfur hafa aukist hvað varðar menntun 

leikskólakennara. Þar er gerð grein fyrir tengsl fagmennsku og umhyggju í leikskólastarfi og 

farið yfir fyrri rannsóknir á  því sviði. Í lokin er fjallað um starfsaðstæður í leikskólum og farið 
yfir fyrri rannsóknir sem byggja á þessum þáttum leikskólastarfs. Að lokum er rætt um áhrif 

starfsaðstæðna í leikskólum á fagmennsku og starfshætti. 

Í þriðja kafla er gert grein fyrir rannsóknarsniði en rannsóknin er unnin eftir eigindlegum 
rannsóknaraðferðum og að stuðst er við tilviksrannsókn sem framkvæmd er með 

hálfstöðluðum viðtölum. Fjallað er um val á þátttakendum og hvernig gagnaöflun og 
gagnagreining fór fram. Því næst er greint frá atriðum er varða siðferði rannsóknarinnar og 

að lokum rætt um takmarkanir og gildi hennar. 

Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og hvað viðmælendur höfðu að 
segja um starfshætti sína og viðhorf gagnvart umhyggju í leikskólastarfi, fagmennsku og 

starfsaðstæðum. 

Í fimmta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar og fræðilegur bakgrunnur hennar eru 
tengdar saman. Með umræðunum er leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem 

varpað var fram í upphafi. 

Í sjötta kafla er farið yfir helstu niðurstöður og umræður eru dregnar saman í lokaorðum 

ásamt hugleiðingum höfundar um gildi rannsóknarinnar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um starfshætti leikskóla og rannsóknir sem gerðar hafa verið á því 
sviði. Í aðalnámskrá er gert grein fyrir starfsháttum leikskóla auk umhyggju í skólastarfi þar 

sem uppeldi, umhyggja og menntun eru sett fram sem órjúfanleg heild sem síðan eigi að 

endurspeglast í starfsháttum leikskólakennarans. Helstu skilgreiningar á umhyggju í 

leikskólastarfi og tengsl þess við fagmennsku leikskólakennara eru settar fram. Þar verður 

sérstaklega fjallað um hugtakið mennta-umhyggja (e. educare) sem samtvinnar í raun 

menntun og umhyggju og er tilkomið til að lýsa sérstöðu leikskólakennara sem vinna með 

börnum á leikskólaaldri. Mikilvægi þessa hugtaks verður sérstaklega tengt við yngstu börn 

leikskóla og aðalnámskrá leikskóla. Einnig verður fjallað um helstu skilgreiningar á 

fagmennskuhugtakinu ásamt því að rýna í ytri þætti sem hafa áhrif á mótun fagmennsku 

leikskólakennara á Íslandi, sbr. lagasetningar og þróun leikskólakennarastéttarinnar hvað 

varðar menntunarkröfur. 

Í lokin verða starfsaðstæðum leikskólakennara gerð skil, og greint frá rannsóknum á 

upplifun þeirra á þessu sviði ásamt því að fjalla um tillögur starfshóps á vegum Skóla- og 
frístundasviðs Reykjavíkurborgar um nýliðun og bætt vinnuumhverfi leikskólakennara. 

2.1 Starfshættir 
Þar sem þróun leikskólastarfs á Íslandi er sú að fjöldi ungbarnadeilda og ungbarnaleikskóla 
eykst þá er æskilegt að skoða til hlítar hvað felst í slíku leikskólastarfi, með tilliti til þroska 

barna, vellíðunar og náms, sem og starfslýsingar leikskólakennara og lagasetninga um 
leikskólastofnanir. 

Leikskólakennarar geta verið margvíslegir. Þeir hafa hver sína styrkleika og mikilvægt er 
að nýta þá í starfi með ungum börnum. Fjölbreytileiki leikskólakennara getur haft áhrif á það 
hvernig samskipti á milli einstaklinga byggjast og hvernig hægt sé að þróa samskipti og 

samstarf. Samskipti og samstarf innan leikskólasviðsins getur ennfremur haft mótandi áhrif á 
fagmennsku leikskólakennara og því mikilvægt að huga vel að uppbyggilegum samskiptum. 
Faglegur þekkingargrunnur leikskólakennarans getur einnig komið vel að notum í þeim 

efnum auk þess sem þekking leikskólakennara hefur mótandi áhrif á fagmennsku þeirra.  

Í aðalnámskrá eru nefndir nokkrir þættir sem leikskólum er gert að hafa að leiðarljósi í 
starfi sínu, og er þar á meðal fjallað um starfshætti þeirra. Fram kemur að starfshættir skuli 

„mótast af umburðarlyndi og jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11) og er einnig nánar útlistað hvað felst í starfsháttum 

leikskóla á eftirfarandi hátt: 
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Starfshættir leikskóla „eiga að hvetja til samvinnu og samstarfs milli barna, 

starfsfólks, foreldra og nærsamfélags, ... eiga að taka mið af umhverfi leikskólans 

og því samfélagi sem hann er í. Jafnframt á leikskólinn að vera virkur þátttakandi í 
samfélaginu og hafa áhrif á það, ... eigi að stuðla að því að börn læri að bera 

virðingu og umhyggju fyrir öðru fólki, þrói með sér samkennd, tillitssemi og 

vináttu, ... eiga að stuðla að virðingu barna fyrir náttúru og umhverfi sínu, ... eiga 
að hvetja til gagnrýninnar hugsunar og gefa börnum færi á að virkja 

sköpunarkraft sinn, ... eiga að hvetja börn til að tjá sig og hlusta á frásagnir, 

sögur, ljóð og ævintýri“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33-

34). 

Það gefur auga leið að aðalnámskrá leikskóla (2011) lýsir starfsháttum leikskóla á þann 

veg að þeir mótist af samskiptum, samstarfi, námi barna og ríkjandi viðhorf í samfélaginu. 

Þegar horft er til upphafs leikskólagöngu barns getur þetta nýja umhverfi verið bæði erfitt 
fyrir barn og foreldri. Þessi fyrstu skref barns á skólagöngu sinni eru ákaflega mikilvæg og 

verður leikskólakennari að vera mjög meðvitaður um alla þá þætti sem tengjast börnum til 
þess að stuðla að sem bestu námsumhverfi fyrir barnið, og veita því nauðsynlegar forsendur 
til þess að það geti fundið fyrir öryggi í þessu nýja umhverfi. Miklu máli skiptir að 

leikskólakennarinn geti átt samskipti við barnið sem einkennist af hlýju og gleði auk þess að 
hvetja barnið til sjálfstæðrar hugsunar og náms í gegnum leik. Í gegnum leik og hlýleg 
samskipti getur leikskólakennari byggt upp góð tengsl við barnið. Foreldrar eiga síður en svo 

að vera undanskildir uppbyggilegum samskiptum við leikskólakennara barns þeirra en það 
ber hag barnsins fyrir brjósti ef leikskólakennari á jákvætt samstarf með foreldrum. Til þess 

að eiga í jákvæðu og uppbyggilegu samstarfi við foreldra verður leikskólakennari að vanda 
vel til verka til að tryggja að samskipti við foreldra einkennist af uppbyggilegum samræðum. 
Báðir aðilar verða að geta deilt skoðunum sínum á málefnum barnsins og geta tekið 

sameiginlegar ákvarðanir um skólagöngu þess. Samkvæmt Carmen Dalli (2008) felst 
fagmennska leikskólakennara meðal annars í því að leikskólakennarar geti átt í samskiptum 
við börnin í samræmi við þroskastig þeirra og einkennist af því að hlusta á börnin, mæta 

þörfum þeirra og hvetja þau til að læra í gegnum leik. Dalli (2002) telur að viðhorf 
leikskólakennarans á þessum tímamótum hafi lítið verið skoðuð en þó hefur verið sett saman 

fræðiefni, líkt og handbók eða bæklingur, þar sem aðferðir eru útlistaðar. Þátttökuaðlögun er 

ein slík aðferð en markmið hennar er að auðvelda börnum, foreldrum og leikskólakennurum 
að mynda góð tengsl við upphaf leikskólagöngu og þannig ýta undir vellíðan barnsins í 

leikskólanum (LoCasale-Crouch, Mashburn, Downer, og Pianta, 2008). Niðurstöður Dalli 

sýndu fram á að aðgerðir leikskólakennarans gegni veigamiklu hlutverki í að vinna að góðum 
samskiptum við foreldrana og upplifun barnsins af þessum tíma (Dalli,  2002). Í rannsókn 
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Dalli kom einnig fram að leikskólakennarar hafi í raun tvö gagnstæð hlutverk; stuðning við 

barnið og stuðning við foreldrið. Leikskólakennarinn er milligönguliður barnsins á milli 

foreldris og leikskólans en á einnig að styðja og vera í samstarfi við foreldri. 
Leikskólakennarinn þarf einnig að taka mið af barninu sjálfu til að hægt sé að koma sem best 

til móts við það og styðja við það í gegnum aðlögun í leikskólanum (Dalli, 2002). Í þessu tilviki 

má tengja við aðalnámskrá þar sem segir að starfshættir leikskóla eigi að taka mið af 
umhverfi sínu, einkennast af samstarfi á milli allra aðila og þá sérstaklega stuðningi við 

barnið. 

Í rannsókn LoCasale-Crouch og félaga (2008) kom fram að leikskólakennarar styðjist við 
margvíslegar aðferðir við aðlögun barna í leikskóla og þau umskipti sem eiga sér stað við 

upphaf leikskólagöngu. Þær aðferðir sem hægt er að styðjast við í aðlögun barna eru meðal 

annars heimsóknir heim til barnsins og í leikskólann, samskipti við næsta skólastig, hvort sem 
það er leikskóli eða grunnskóli, og samstarf við foreldra. Þessar aðferðir stuðla að auknu 

upplýsingaflæði og tengslum sem stuðla í kjölfarið að auknum stöðugleika og öryggi í 

aðlögun barna í leikskóla. Leikskólakennarar töldu sig nota fjölbreyttar aðferðir til þess að 
stuðla að jákvæðri upplifun barna í leikskóla og að þessar aðferðir hefðu bætt áhrif á aðlögun 
barna. Aðferðirnar sem höfðu hvað mestu áhrifin á börnin voru þær aðferðir sem snerust 

beint að börnunum sjálfum og voru einstaklingsmiðaðar. Einstaklingsmiðaðar aðferðir voru 
til að mynda heimsóknir á heimili barnanna og foreldra þeirra til að ræða leikskólann og 
barnið. Aðferðir sem snerust óbeint að barninu voru til dæmis kynningarfundir í 

leikskólanum fyrir foreldra á starfsemi hans (LoCasale-Crouch, o.fl., 2008). Þessar aðferðir 
vísa til þátttökuaðlögunar sem miðast við, líkt og áður sagði, að skapa tengsl á milli 

leikskólans, leikskólakennarans, heimilis, foreldra og barna áður og á meðan aðlögun stendur 
yfir. Samkvæmt niðurstöðum LoCasale-Crouch og félaga (2008) skiptu aðferðir leikskóla í 
upphafi leikskólagöngu barna veigamiklu hlutverki í námsárangri þeirra þegar líða tók á 

skólagöngu þeirra. Álykta má að starfshættir leikskólakennara séu því mjög fjölbreyttir og án 
efa breytilegir eftir aðstæðum og leitast leikskólakennarar við að viðmót þeirra taki mið af 
einstaklingsþörfum hvers og eins barns svo best megi efla vellíðan og þroska þess. 

Starfshættir leikskóla hafa síðan áhrif á hve vel tekst til í námi barna. 

Rannsóknir (Jóhanna Einarsdóttir, o.fl., 2013) hafa sýnt fram á að leiðbeinendur í 

leikskóla gangi í mörgum tilvikum í sömu verkin og leikskólakennarar, svo sem umsjón með 

samverustund eða hópastarfi og að lesa fyrir börnin. Helsti munurinn á starfi 
leikskólakennara og leiðbeinanda virðist vera að kennararnir sjái að mestu eða öllu leyti um 

foreldraviðtöl, ræði krefjandi og viðkvæm mál við foreldra og beri ábyrgð á sérkennslu. Í 

grein Jóhönnu Einarsdóttur, Örnu H. Jónsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2013) er einnig 

fjallað um aðstæður sem finna má í leikskólum. Starfshættir leikskólakennara mótast án efa 
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af þeim aðstæðum sem finna má í starfsumhverfinu og því má ætla að óljós verkaskipting á 

milli faglærðra og ófaglærðra leiði til þess að leikskólakennarar verði í raun að deila 

leiðtogahlutverki sínu með ófaglærðum starfsmönnum. Samstarf við foreldra og ábyrgð á 
foreldrasamskiptum hvíli þó enn á herðum leikskólakennara og því má ætla að mikil 

ígrundun búi þar að baki, þar sem leitast sé við að vinna að jákvæðum og uppbyggilegum 

samskiptum sem einkennist af hlýju og virðingu. 

2.2  Umhyggja 
Umhyggja (e. care) er eitt þeirra lykilhugtaka sem tengjast fagmennsku og starfsháttum 
leikskólakennara. Umhyggja og umönnun eru nátengd hugtök sem lýsa andlegri og líkamlegri 

umhyggju. Þetta má lesa af skilgreiningum Íslenskrar orðabókar en þar kemur fram að á 

meðan umönnun vísar til umhirðu eða að annast um, þá vísar umhyggja til tilfinninga líkt og 
að láta sér annt um velferð einhvers (Mörður Árnason, 2002). Hér er því vissulega um tvö 

hugtök að ræða, sem má þó segja að horfi til mismunandi víddar á sama fyrirbærinu. Í 

aðalnámskrá (2011) er bent á að hugtökin uppeldi, umönnun og menntun megi skilgreina 
sem óaðskiljanlega heild en þar segir: 

„Í leikskólastarfi mynda hugtökin uppeldi, umönnun og menntun eina heild. 

Börnum er sýnd virðing og umhyggja og þau fá hvatningu og viðfangsefni við 
hæfi. Litið er á þau sem fullgilda þátttakendur í samfélagi leikskólans” (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32).  

Í námskránni birtist heildstæð sýn þar sem umhyggja er tengd tilfinningalegum þáttum 
samskipta milli barna og starfsmanna í leikskólum auk þess að tengjast viðhorfum til getu og 

hæfni barna. Horft er til barnsins í heild þar sem nám þess er háð umhyggju og líkamlegrar 
umönnunar í leikskólastarfi (Noddings, 2005b). 

Fræðimaðurinn Nel Noddings hefur fjallað mikið um tengsl umhyggju á milli barna og 

kennara í starfi með leikskólabörnum. Noddings skilgreinir umhyggju sem náin samskipti á 
milli tveggja einstaklinga sem felur í sér að annar aðilinn er sá sem veitir umhyggjuna en hinn 

þiggur hana (Noddings, 2003). Ætla má að ef leikskólakennarinn ætli sér að sýna umhyggju í 

verki og í orði þurfi hann að þekkja hvert einstakt barn. Því er nauðsynlegt að 
leikskólakennari hafi færni til að hlusta á börnin, greina þarfir þeirra og veita þeim athygli í 

hvert sinn til þess að stuðla að vellíðan barnanna yfir leikskóladaginn. Leikskólakennari 

verður að geta unnið starf sitt á þann hátt að þegar hann kemur að barni þá veiti hann 
andlegri og líkamlegri líðan barnsins eftirtekt. Börn tjá líðan sína í gegnum líkamstjáningu og 

með orðum og hljóðum. Noddings (1995) heldur því fram að námsárangur skipti litlu sem 

engu máli þegar öllu er á botninn hvolft nema að börn trúi því einlæglega að einhver annist 
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þau, bæði tilfinningalega og líkamlega. Með því að veita börnum tækifæri til að upplifa 

margvíslega þætti umhyggju og umönnunar er hægt að efla menningarlæsi, tengja á milli 

mismunandi þekkinga og tengja á milli nemenda, viðfangsefnis og lífsgilda. Noddings leggur 
einnig áherslu á að það sé ekki einungis tilfinning sem sé innifalin í hugtakinu umhyggja 

heldur einnig aðgerðir; að hugsa um einhvern. Að lokum heldur hún því fram að það ýti undir 

nám barna ef leikskólakennari leitast við að vera umhyggjusamur, sýna ástúð eða vera í 
umönnunarhlutverki (Noddings, 1995; 2002; 2005a;). Noddings telur því að umhyggja í 

leikskólastarfi sé ein grundvallarforsenda fyrir námi ungra barna (Noddings, 2003). 

Mennta-umhyggja  (e. educare) er hugtak sem vísar til þess að menntun, umönnun og 
umhyggja séu þættir sem eru óaðskiljanlegir þegar kemur að vinnu með ungum börnum 

(Abbott, 2002) og vísar meðal annars til þeirrar sérstöðu sem leikskólakennarar hafa í starfi 

sínu með ungum börnum. Ung börn eru sérstaklega háð því að tengjast umönnunaraðilum 
sínum en talið er að tengslamyndun barna á fyrstu tveimur æviárunum hafi áhrif á félags- og 

tilfinningaþroska þeirra á fullorðinsaldri (Berger, 2014). Þegar unnið er með ungum börnum, 

til dæmis undir þriggja ára aldri, getur verið nauðsynlegt fyrir kennarann að tengjast barni 
tilfinningaböndum, öðlast traust þess og sýna því væntumþykju í verki ásamt því að ýta undir 
nám og þroska þess með kennslufræðilegum aðferðum. Ung börn sem eru aðnjótandi 

umhyggju, bæði líkamlegrar umönnunar og andlegrar, eiga almennt auðveldara með að læra 
af umhverfi sínu og af fyrirmyndum. Mennta-umhyggja felst í því að leikskólakennari horfir 
heildstætt á þarfir barnsins og hugsar  um menntun, umhyggju og líkamlega umönnun 

barnsins sem órjúfanlega heild í leikskólastarfi (Noddings, 2005b). Umhyggja 
leikskólakennara getur skipt sköpum fyrir barn og nám þess, með öðrum orðum hvort og þá 

hvernig það tileinkar sér þekkingu og færni (Noddings, 2005a). Draga má þá ályktun að ef 
umhverfi barna hefur eingöngu þann tilgang að efla þroska, þekkingu og færni þeirra en 
einkennist ekki af umhyggju, sé ekki lagður grunnur að því að mæta þörfum barna. Þetta á 

ekki síður við um námsumhverfi barna en slíkt umhverfi sem einkennist af umhyggju er talið 
ýta undir og styðja við þroska, þekkingu og færni barna. 

2.2.1 Umhyggja í leikskólastarfi 

Eins og kemur fram í aðalnámskrá leikskóla (2011) mynda hugtökin uppeldi, umönnun og 

menntun eina heild og má telja að slík hugmyndafræði svipi mikið til hugtaksins mennta-

umhyggja. Í aðalnámskrá er auk þess fjallað nokkuð um samtvinnun umönnunar, umhyggju 
og menntunar leikskólabarna þar sem komið er inn á um hvað felst í uppeldi barna af hálfu 

leikskólans og menntun þeirra. Umhyggja er ekki skilgreind sem slík heldur einungis vísað til 
þess að hún sé höfð að leiðarljósi í leikskólastarfinu, þar sem gert er ráð fyrir því að 

starfshættir leikskóla miði að því að börn læri að bera virðingu og umhyggju fyrir öðru fólki 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 
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Í rannsókn Sigríðar Sítu Pétursdóttur (2009) var skoðað hvaða merkingu 

leikskólakennarar leggi í hugtakið umhyggju. Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 

leikskólakennarar telja að umhyggja sé mikilvæg forsenda fyrir tilfinninga-, og félagslegan og 
vitrænan þroska barna þannig að barn geti lært og þroskast. Leikskólakennararnir sem tóku 

þátt í rannsókninni töldu jafnframt að mikilvægt sé að börnum sé mætt af hlýju og virðingu 

þar sem vellíðan þeirra og hæfni til þess að læra af umhverfi sínu sé í húfi. 

Umhyggja sem hluti af fagmennsku í leikskólastarfi hefur ekki verið mikið rannsökuð á 

Íslandi og því líklegt að þessir þættir hafi ekki verið áður skoðaðir í tengslum við yngstu 

börnin í leikskóla. Leikskólakennurum er hugleikið hvað umhyggja felur í sér og að hvaða leyti 
þeir eigi að mynda tilfinningatengsl við börnin. Í rannsókn sem skoðaðar voru tilfinningar í 

leikskólastarfi í tengslum við fagmennsku leikskólakennara sýndi fram á að leikskólakennarar 

ræddu frekar erfið starfsmannamál heldur en krefjandi aðstæður með börnum (Elfer, 2012). 
Markmið rannsóknarinnar var að setja á laggirnar faglega umræðuhópa (e. work discussion) 

á meðal leikskólakennara þar sem rætt yrði um tilfinningar í tengslum við starfið og reynt að 

ígrunda slík málefni. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós fimm þemu sem fjölluðu helst 
um streituvaldandi aðstæður og þætti sem snerust að endanum óbeint að börnunum. Elfer 
setur fram hugleiðingar sínar um mikilvægi faglegra umræðuhópa og uppbyggingu þeirra til 

þess að ná fram umræðu um ákveðin viðfangsefni eða frjálsra og flæðandi umræðu um það 
sem helst brennur á leikskólakennurum. Faglegir umræðuhópar geti verið mjög gagnlegir til 
þess að hjálpa leikskólakennurum að skilja og endurmeta starfshætti sína í kringum 

tilfinningaþrungna þætti starfsins. Ennfremur telur Elfer að faglegir umræðuhópar séu 
sérstaklega gott verkfæri til þess að ræða tilfinningatengsl leikskólakennara við börn, 

foreldra og starfsmenn án ótta við gagnrýni eða dómhörku í þeim tilgangi að öðlast betri 
skilning og þekkingu á tilfinningatengslum og hvernig hægt sé að vinna með tengslin á 
uppbyggilegan hátt (Elfer, 2012).  

 Í starfi með ungum börnum er hægt að staðhæfa að leikskólakennari eigi að innleiða 
áherslu á að sýna umhyggju í verki og starfa eftir þeirri áherslu í hvívetna. Starfshættir og 

æskileg áhersla leikskólakennara á umhyggju í starfi hefur mikil áhrif á sýn 

leikskólakennarans á fagmennsku sína. 

2.3  Fagmennska 
Hugtakið fagmennska kann að hljóma bæði einfalt og flókið að útskýra eftir því hvaða 
merkingu einstaklingur leggur í það. Það má vera að í grunninn sé nauðsynlegt að stikla á 

stóru um hvað felst í fagmennsku og má þar nefna skilgreiningu á hefðbundinni fagmennsku 

(e. traditional professionalism). Sú skilgreining er tilkomin vegna þess að á árunum 1950-
1975 höfðu kennarar mun meira frelsi til að ákvarða sjálfir hvað skyldi kenna og hvernig. 
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Námskrá og nýbreytni í kennslu var alfarið á þeirra ábyrgð (Arna H. Jónsdóttir, 2012). Hins 

vegar getur verið gott að styðjast við fleiri skilgreiningar sem bjóða einnig upp á sveigjanleika 

og gera ráð fyrir að fagmennska geti tekið breytingum vegna þess að fagfólk sé sífellt að 
endurskoða, bæta og breyta eigin skoðunum á hvað felst í starfi þeirra eftir breytilegum 

tíðaranda samfélagsins. Þetta er hægt að gera með skilgreiningu á lýðræðislegri fagmennsku 

(e. democratic professionalism). Fagmennska leikskólakennara þarf jú fyrst að vera skilgreind 
sem formlegt fyrirbæri sem krefst lagasetningar til þess að festa það í sessi en síðan þarf 

eitthvað meira að taka við, eitthvað sem býður upp á svigrúm til þess að skoða fagmennsku 

út frá samfélagsandanum hverju sinni og kafar dýpra í merkingu fagmennsku. Oberhuemer 

heldur því fram að lýðræðisleg fagmennska hafi þróast sem valkostur við skilvirka 
fagmennsku (e. managerial professionalism). Lýðræðislegri fagmennsku væri ætlað að skoða 

hlutverk kennara með aukinni tæknivæðingu (Arna H. Jónsdóttir, 2012). Oberhuemer heldur 

jafnframt að þættir í samfélaginu, á borð við breytilegan efnahag, fólksflutninga, félagslegt 

samhengi og aukna þekkingu hafi mikil áhrif á leikskólasamfélagið (Oberhuemer, 2008). 

2.3.1 Hefðbundin fagmennska 

Með hefðbundinni fagmennsku er átt við háskólamenntun, hæfni sem byggð er á 

kenningarlegum grunni, siðareglur sem tryggja gæði gagnvart almenningi, sjálfræði í starfi, 

formlegt fagstéttarfélag og lögverndun á starfsheiti (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna 
Einarsdóttir, 2017, bls. 5). Ef sérfræðihópur býr yfir þessum þáttum telst hann fullgildur 

faglega. Þessi skilgreining er mjög nytsamleg til þess að hægt sé að fastmóta hugtakið 

fagmennska og hvað felst í því frá formlegu sjónarmiði en tekur þó ekki til þess sveigjanleika 
sem eflaust er þörf á fyrir þann síbreytileika sem innra starf leikskólanna snýst um. Líklega er 

einnig þörf á skilgreiningu sem getur lýst því viðmóti sem þörf er á til að takast á við breytileg 

hlutverk leikskólakennarans og má þar setja fram skilgreininguna um lýðræðislega 

fagmennsku. 

2.3.2 Lýðræðisleg fagmennska 

Lýðræðisleg fagmennska byggist á samstarfi þeirra sem tengjast leikskólanum eða á 

samstarfi fagmanna, fagstétta, við foreldra og við nærsamfélagið (Arna H. Jónsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2017; Jónsdóttir og Coleman, 2014; Oberhuemer, 2005). Það sem 

meðal annars einkennir lýðræðislega fagmennsku er að hún er síbreytileg og sífellt er verið 

að komast að nýju samkomulagi um hvað teljist vera viðeigandi fagleg vinnubrögð, menntun 

og hæfni í starfi með ungum börnum (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). 
Jafnvel má segja að lýðræðisleg fagmennska sé í raun þróunarstarf sem fram fer í 

samtímanum hverju sinni. Oberhuemer (2005) skilgreindi lýðræðislega fagmennsku sem 

lagskiptu hugtaki með fjórum samliggjandi lögum. Þessi fjögur samliggjandi lög eru: 
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samskipti við börn (e. interacting with children), samstarf við foreldra (e. partnership with 

parents), faglegur þekkingargrunnur (e. the professional knowledge base) og stjórnunar- og 

leiðtogahæfni (e. centre management and leadership) (Jónsdóttir og Coleman, 2014; 
Oberhuemer, 2005). Þessi fjögur lög eru mjög einkennandi fyrir starf leikskólakennarans. 

Samskipti á milli leikskólakennara og barna ættu að einkennast af hlýju, gleði og festu og 

hvetja til sjálfstæðrar hugsunar og náms í gegnum leik. Samstarf við foreldra er einkar 
mikilvægt fyrir umhyggju og velferð barns í gegnum skólagöngu þess og þarf að byggja á 

gagnkvæmri virðingu og skilningi leikskólakennara og foreldris. Þá er mikilvægt að foreldri og 

leikskólakennari geti átt uppbyggilegar samræður, deilt skoðunum sínum á málefnum er 

varða barnið og tekið sameiginlegar ákvarðanir sem snerta leikskólagöngu barnsins 

(Jónsdóttir og Coleman, 2014).  

Menntun leikskólakennara á Íslandi skiptist nú í þriggja ára grunnnám og tveggja ára 
framhaldsnám á námsbraut sem leiðir til réttinda til að öðlast leyfisbréf. Með tilkomu laga 

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

framhaldsskóla nr. 95/2019 sem taka gildi 1. janúar 2020 veitir kennaranám réttindi á 
leyfisbréfi og notkunar á starfsheitinu kennari. Því verður veitt eitt leyfisbréf þvert á 
skólastigin en gert er ráð fyrir að framtíðarkennarar haldi áfram að sérhæfa sig á 

mismunandi skólastigum og stjórnendur verða að hafa slíkt til grundvallar ráðningu (Lög nr. 
95/2019). Með nýju lögunum verður einnig fest í sessi breyting á kennaranáminu með 
tilkomu launaðs starfsárs á lokaári í framhaldsnámi, en sú breyting hefur nú þegar verið tekin 

í gildi (Lovísa Arnardóttir, 2019, 5. mars). Í námi sínu má ætla að leikskólakennari öðlist bæði 
grunn- og djúpstæða þekkingu á því sem felst í leikskólastarfi og málefnum ungra barna. 

Þessi þekking sem leikskólakennari viðar að sér í námi leiðir síðan til faglegrar þekkingar og 
sjálfskoðunar og er í raun sífellt í þróun. Samkvæmt Kuisma og Sandberg (2008) er þekking 
leikskólakennara breytileg og því má segja að fagleg starfsþróun felist í frekari menntun 

ásamt því að ígrunda um frekari starfsþróun og reynslu í starfi. Fagleg þekking 
leikskólakennara verður viðameiri því meira sem leikskólakennarinn menntar sig og með 
aukinni áherslu sem hann leggur á að móta og þróa starfskenningu sína. Starfskenning 

leikskólakennara byggir meðal annars á þeim gildum sem þeir hafa tileinkað sér sem miðast 
að því hvernig leikskólakennarinn vill vinna að samskiptum við aðra og hverju hann vill ná 

fram í námi barna í leikskólanum. Með því að hugleiða starfskenningu sína er 

leikskólakennarinn í raun að leggja grunn að starfsháttum sínum (Koshy, 2010). Með auknum 
kröfum um grunnmenntun leikskólakennara er hægt að útskrifa einstaklinga sem eiga að búa 

yfir meiri þekkingu þegar þau hefja störf sín sem leikskólakennarar. Þeir þurfa að auki að 

sinna skyldum sínum til símenntunar, líkt og kemur fram í kjarasamningum leikskólakennara, 
og þannig viða að sér nýrri þekkingu sem nýtist í starfi. Í kjarasamningum Sambands íslenskra 
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sveitarfélaga við Kennarasamband Íslands fyrir hönd Félags leikskólakennara stendur að 

leikskólakennarar beri „ábyrgð á að viðhalda þekkingu sinni og færni með þátttöku í 

ráðstefnum, sí- og endurmenntunarnámskeiðum, viðurkenndu framhaldsnámi og með eigin 
starfsþróunaráætlun“ (Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag leikskólakennara, 2015, bls. 

26). Með ígrundun hugleiðir leikskólakennari þekkingu sem hann býr yfir, endurspeglar hana 

markvisst og á gagnrýninn hátt og getur myndað kenningu út frá slíkri hugrænni hugsun og 
öðlist dýpri skilning (Koshy, 2010). Ígrundun leikskólakennara leiðir til faglegrar umræðu 

meðal starfsmannahópsins og ýtir þannig undir lærdómssamfélag. Lærdómssamfélag (e. 

professional learning community) má skilgreina sem ríkjandi menningu sem styður við 

áframhaldandi nám starfsfólks í skóla þar sem helsti tilgangur þess sé að styrkja nám 

nemenda. Lærdómssamfélag er því skólasamfélag þar sem kennarar og stjórnendur vinna 

saman að því að bæta við þekkingu sína og nýta aukna þekkingu til að leiðbeina nemendum í 

námi þeirra (Stoll, Bolam, McMahon, Wallace og Thomas, 2006). Leikskólakennari þarf að 

sýna af sér leiðtogahæfni þar sem hann leiðbeinir barni, foreldrum og samstarfsmönnum 

sínum og ber ábyrgð á samskiptum og námsþáttum. Leikskólakennari verður jafnframt að 

geta nýtt þekkingu og reynslu sína til þess að miðla til annarra starfsmanna og veita 
foreldrum ráðgjöf í samræmi við þarfir barnsins og fjölskyldu þess. Þá má tengja þessi fjögur 

lög lýðræðislegrar fagmennsku við niðurstöður Dalli (2002) þar sem fram kom að 

leikskólakennari gegnir því hlutverki að vera bæði stuðningsaðili foreldra og barns frá því að 
barn hefur leikskólagöngu sína. Draga má þá ályktun af niðurstöðum Dalli (2002) að 

leikskólakennari þurfi að búa yfir góðum þekkingargrunni til þess að geta komið á móts við 

fjölbreyttar þarfir hvers og eins barns. 

Líkt og kom fram hér að ofan byggir lýðræðisleg fagmennska á samstarfi þeirra sem 
tengjast leikskólanum. Þar má ekki einungis telja samstarf fagmanna, fagstétta, við foreldra 
og við nærsamfélagið heldur einnig samstarf við aðra leikskóla (Oberhuemer, 2005).  Með 

samstarfi við aðra leikskóla má stuðla að aukinni umræðu og ígrundun um leikskólastarfið 
þar sem margvíslegir þættir starfsins eru ræddir og hugleiðingar og reynsla leikskólakennara 
leiðir til aukinnar þekkingu á leikskólasviði. Hægt er að tengja lýðræðislega fagmennsku við 

hugmyndir Miller og Cable (2008) en þær telja að hún birtist í félagslegu, menningarlegu og 
sögulegu samhengi og mótist þannig af þeirri hefð sem ríkir meðal hvers og eins lands, 

og/eða menningarhóps, um nám og leik barna og hlutverk foreldra og menntastofnanna 

(Miller og Cable, 2008). Þær telja jafnframt að sex þættir liggi til grundvallar fagmennsku en 
þeir eru gæði, þekking, hugleiðingar, sjálfsmynd, kröfur og samfélagsstaða. Álykta má að 

þessir þættir liggi til grundvallar þeirra fjögurra samliggjandi laga lýðræðislegrar fagmennsku, 

sem fjallað var um hér að framan, hvað varðar faglegan þekkingargrunn, samstarf við 
foreldra og stjórnunar- og leiðtogahæfni. Þættir Cable og Miller samtvinnast að öllum 
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líkindum þessum þáttum lýðræðislegrar fagmennsku í þróun starfskenningar hvers og eins 

leikskólakennara. Samfélagsstaða leikskólakennara hefur mikla þýðingu fyrir lýðræðislega 

fagmennsku að mati Oberhuemer (2005). Hún telur að bakgrunnur barna, þjóðfélagshópur, 
þjóðerni og sérþarfir krefjist þess að víðari skilgreining sé tekin í gagnið þegar kemur að því 

að skoða faglega stöðu leikskólakennarans.  

Þessir þættir eru samofnir því starfi sem fram fer í leikskólum á Íslandi og er lagður rammi 
um starfið í aðalnámskrá leikskólanna hvað varðar nám og kennslu. Þar má meðal annars sjá 

umfjöllun um fagmennsku leikskólakennara, starfshætti leikskóla, samstarf með foreldrum 

og mikilvægi grunnþátta menntunar. 

2.3.3 Aðalnámskrá og lagasetningar 

Aðalnámskrá leikskóla er leiðarvísir fyrir leikskólastarf sem gefin er út af Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti Íslands þar sem fram koma, í grófum dráttum, viðmið og gildi sem 

allir starfandi leikskólar á Íslandi eiga að fylgja eftir. Á Íslandi fá leikskólar að móta sína eigin 
skólanámskrá sem skal miðast út frá viðmiðum og gildum aðalnámskrár en í takt við áherslur 

hvers og eins leikskóla fyrir sig. Þannig fá leikskólar örlítið frelsi til þess að vinna með eigin 

áherslur innan þessara viðmiða og gilda. 

Í aðalnámskrá leikskóla kemur einnig skýrt fram hvernig Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið kýs að skilgreina fagmennsku leikskólakennara og hvað felst í 
henni: 

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. 11). 

Þessa skilgreiningu aðalnámskrár má helst tengja við lýðræðislega fagmennsku þar sem 

með báðum skilgreiningum má gera ráð fyrir að kennararnir séu í samskiptum við börnin, 

hafi góðan þekkingargrunn og búi yfir hæfni til þess að vinna að fjölbreyttum aðferðum í 

námi barna ásamt því að hafa hæfni til að leiðbeina öðrum. Einnig mætti halda því fram að 

leikskólakennurum beri að halda á lofti sérfræðiþekkingu sinni þar sem hún á að vera 

leiðandi í leikskólastarfi til að miðla þekkingu til barnanna. Í aðalnámskrá segir að „gæði 
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menntunar og árangur skólakerfisins byggist fyrst og síðast á vel menntaðri og áhugasamri 

fagstétt kennara á öllum skólastigum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

11). Fagmennska leikskólakennara er grundvöllur menntunar og velferðar leikskólabarnanna 
eins og kemur fram í aðalnámskrá. Leikskólakennarar eiga ekki aðeins að leiðbeina hverju og 

einu barni í leikskólanum, heldur hvílir einnig á þeim skylda að starfa eftir stefnu skólans og 

vinna að faglegu starfi og samstarfi við foreldra (Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag 
leikskólakennara, 2019). 

Nokkuð hefur verið ritað um þróun leikskólakennarastéttarinnar, lagasetningar í kringum 

leikskólann sem stofnun, aðalnámskrá leikskóla, fagmennsku leikskólakennara og margt 
fleira ásamt því að leikskólakennarastéttin hefur barist hörðum höndum að því að öðlast 

viðurkenningu samfélagsins sem faghópur með sérfræðimenntun sér að baki (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2012; Lög um leikskóla nr. 90/2008; Lög um menntun og ráðningu kennara og 
skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008; Lög um menntun, 

hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 

nr. 95/2019; Björk Óttarsdóttir, 2017; Oberhuemer, 2008). Leikskólakennaramenntun og 
þróun starfsins á sér langa sögu á Íslandi en lög um leikskóla (Lög um leikskóla nr. 90/2008) 
og lög um menntun og ráðningu kennara við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (Lög um 

menntun og ráðningu kennara og skólastjórnendur við leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla nr. 87/2008) hafa meðal annars átt þátt í því að móta fagmennsku kennara. 
Með auknum menntunarkröfum sem gerðar eru til kennara er verið að reyna að færa lengd 

kennaranámsins nær því sem þekkist í öðrum sérfræðigreinum og auka við sérfræðiþekkingu 
fagfólksins sem starfar við kennslu. Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) kemur skýrt fram að 

leikskólastjórar eigi, í samstarfi við starfsfólk leikskólans,  að móta áætlun um símenntun 
starfsfólks í því skyni að auka við fyrri þekkingu og efla starfsþróun sína. Þá koma til með að 
taka gildi ný lög um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 

menntastofnanir þar sem fjallað er um hæfniviðmið, bæði hvað varðar almenna hæfni og 
sérhæfða, og ráðningu kennara og skólastjórnenda. Við gildistöku nýju lagana falla úr gildi 
lög nr. 87/2008 (Lög nr. 95/2019). 

Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands (e.d.b) störfuðu 6.176 manns í leikskólum á Íslandi 
árið 2018. Hlutfall fagmenntaðra var einungis 26,5% af heildarfjölda starfsmanna og því 

nokkuð augljóst að leikskólar landsins uppfylla ekki lagaskilyrði um að 2/3 hlutar starfsmanna 

leikskóla séu fagmenntaðir starfsmenn. Skortur á fagfólki lýsir sér væntanlega í því að annað 
starfslið þarf að taka á sig aukna ábyrgð í starfi og því verði verkaskipting á milli 

leikskólakennara og ófaglærðra óljós. 
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2.3.4 Verkaskipting í leikskólum 

Rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur, Örnu H. Jónsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2013) 

leiddi í ljós að óljós verkaskipting virðist vera á milli leikskólakennara og leiðbeinenda og því 
má ætla að dregið sé úr gildi sérfræðiþekkingar leikskólakennarans sem slíks. 

Leikskólakennarar eiga samkvæmt aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011) að bera ábyrgð á skipulagningu og framkvæmd leikskólastarfsins en þegar 
leiðbeinendur eru í raun farnir að sinna þessum verkefnum samhliða, og mögulega óháð, 

leikskólakennurum er ekki lengur hægt að segja að leiðbeinendur séu aðstoðarmenn 

leikskólakennara. Einnig er bent á að leikskólakennarar aðlagist fljótt þeirri menningu sem til 
staðar er í hverjum leikskóla. Getur þessi aðlögunarhæfni leitt til þess að leikskólakennarar 

ætli sér að styrkja faglegt hlutverk sitt í nýju starfi en eigi oft erfitt með að „öðlast 

viðurkenningu á grundvelli fagmennsku sinnar“ (Jóhanna Einarsdóttir, o.fl., 2013, bls. 6) og 

telji þekkingu sína fljótt vera lítið sýnilega í starfi. Þverrandi sýnileiki fagmennsku 

leikskólakennara og gildi sérfræðiþekkingar þeirra í alhliða starfi þeirra gerir það að öllum 

líkindum að verkum að dregið sé verulega úr einu af lögum lýðræðislegrar fagmennsku. Það 
á sérstaklega við um þann faglega þekkingargrunn sem leikskólakennarar hafa náð að viða að 

sér í gegnum háskólanám og í gegnum reynslu í starfi ásamt því stjórnunar- og 

leiðtogahlutverki sem leikskólakennarar eiga að búa yfir. Leiða má hugann að því að stórlega 
vanti fagmenntaða einstaklinga til starfa í leikskólum ef þessi faglegi þekkingargrunnur er 

ekki til staðar. 

Fagmennska ætti að vera leikskólakennurum mikilvæg til grundvallar faglegrar 
sjálfsímyndar (e. professional identity) þeirra í starfi og í menntun ungra barna (Rodd, 2013) . 

Samkvæmt Rodd (2013) er mikilvægt fyrir leikskólakennara að fá faglega stöðu sína 

viðurkennda í augum samfélagsins og  annarra hagsmunaaðila leikskólanna. Rodd telur að 

fagleg og hagnýt leiðtogahæfni sé grunnurinn að auknum gæðum menntunar og árangurs á 
leikskólastigi (Rodd, 2013) og má tengja þessa skoðun við það sem kemur fram í aðalnámskrá 

leikskóla um fagmennsku leikskólakennara þar sem fram kemur að gæði menntunar byggist 

á vel menntuðu fagfólki sem miðli þekkingu til nemenda sinna og leiðbeini þeim í námi. Enn 
fremur má tengja mikilvægi faglegrar og hagnýtrar leiðtogahæfni við lýðræðislega 

fagmennsku og þar má nefna að fjórða stig þeirrar skilgreiningar er einmitt um stjórnunar- 

og leiðtogahæfni þar sem að ætlast er til að leikskólakennari geti skipulagt gott skólastarf og 
leiðbeint öðrum einstaklingum til árangurs.  

2.4  Starfsaðstæður  
Starfsaðstæður leikskólakennara vísa ekki einungis á rýmið eða bygginguna sem 
leikskólakennarinn starfar í heldur einnig á síður áþreifanlega þætti, svo sem 
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starfsmannahald, þekkingu samstarfsfélaga á starfinu, fjölda barna á hvern starfsmann, tíma, 

launakjör og álag ásamt mörgum öðrum þáttum.  

Í rannsókn Hönnu Rósar Jónasdóttur (2013) skoðaði hún meðal annars viðhorf 
leikskólakennara til starfsaðstæðna eftir efnahagshrunið 2008. Þar kom fram að 

leikskólakennurum fyndist mannekla, tímaleysi og álag mest hamlandi í starfinu, ásamt því 

að starfsmannamálum leikskólanna væri ábótavant. Leikskólakennararnir töluðu líka um 
faghlutfall leikskólanna, hve mikilvægt væri að auka það sem og hvernig viðmót 

samstarfsfélaganna væri en það hefði áhrif ef neikvætt umtal og viðmót viðgengist. 

Í febrúar 2018 gaf Skóla- og frístundaráð Reykjavíkur út skýrslu sem tekin var saman af 
starfshópi sem falið var það verkefni að koma með tillögur um bætt vinnuumhverfi og 

hvernig mætti stuðla að fjölgun fagmenntaðra við störf í leikskólum borgarinnar. Tillögur 

starfshópsins voru fjórþættar; bætt starfsumhverfi leikskólakennara, stuðningur við 

leikskólakennara, fjölgun leikskólakennara og leikskólakennaranámið. Meðal tillaganna voru 

breytingar á stöðugildum og aukið rými barnanna, að vinnutími leikskólakennara yrði 

sambærilegur því sem þekkist á öðrum skólastigum, aukinn undirbúningstími deildarstjóra og 

leikskólakennara, móttaka nýliða efld, að laun leikskólakennara yrðu gerð samkeppnishæf á 
við aðra sérfræðinga, hugað að innri og ytri hvötum til náms í leikskólafræðum auk fleiri 

atriða. Tillögur þessar voru samþykktar samhljóða af Skóla- og frístundarráði Reykjavíkur 

(Skóla- og frístundaráð Reykjavíkur, 2018). 

Starfsaðstæður hafa gríðarleg áhrif á fagmennsku leikskólakennara en líkt og áður kom 

fram er mikill skortur á leikskólakennurum í leikskólum landsins. Það hefur í för með sér að 
manna þarf leikskólana með ófaglærðu starfsfólki, með og án annarskonar háskólamenntun. 

Allir starfsmenn leikskóla þurfa að vinna saman að því að láta daglegt starf leikskólans ganga 
og þar með talda faglega þætti leikskólans. Skortur á leikskólakennurum hefur þau áhrif að til 
verður óljós verkaskipting á milli faglærðra og ófaglærðra sem dregur úr gildi 

sérfræðiþekkingar og eykur þörfina fyrir að leiðbeinendur gangi að miklu leyti í sömu störf og 
leikskólakennarar. Það leiðir hugann að þeirri hringrás að foreldrar og hagsmunaaðilar 
leikskóla kalli ekki eftir fagmennsku leikskólakennara í því skyni að manna leikskólana og 

draga þannig úr gildi sérfræðiþekkingu og fagmennsku leikskólakennara (Jóhanna 
Einarsdóttir, o.fl., 2013). Leiða má hugann að því hvort slíkar starfsaðstæður geti haft áhrif á 

að lítil virðing sé borin fyrir sérþekkingu starfsstéttarinnar og í kjölfarið sé lítil ásókn í aukið 

nám og réttindi. 

2.5 Samantekt 
Hér að framan hefur komið fram að samkvæmt aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á að 

starfshættir leikskólakennara eigi ýmist að mótast af þeirra hugmyndum um eigin 
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fagmennsku og umhyggju í leikskólastarfi en einnig af markmiðum sem sett eru fram af 

leikskólunum sjálfum í samræmi við markmið aðalnámskrár leikskóla. Í aðalnámskrá er einnig 

fjallað um umhyggju í leikskólastarfi og mikilvægi þess fyrir nám og þroska ungra barna án 
þess þó að sett sé fram skilgreining um það hugtak. Aðalnámskrá setur í raun fram tengingu 

á milli fagmennsku leikskólakennara og umhyggju í leikskólastarfi þar sem umhyggja í 

samskiptum við börn og um nám þeirra  eru höfð að leiðarljósi. Hér að framan kom einnig 
fram að aðalnámskrá leikskóla leggur í raun áherslu á lýðræðislega fagmennsku þar sem 

fagmennska leikskólakennara skuli mótast af fyrirfram ákveðnum þáttum sem kveðið er um 

en leikskólakennurum sett sú ábyrgð að túlka og móta sínar leiðir til þess að ná settum 

markmiðum. Starfsaðstæður leikskólakennaranna geta síðan haft mótandi áhrif á hugmyndir 

og viðhorf leikskólakennaranna um fagmennsku sína auk þess að ýta undir óljósa 

verkaskiptingu í leikskólum. Má þar nefna þætti á borð við vinnuálag, starfsmannahald, 

faghlutfall, barngildi og rými byggingar sem hafa áhrif á viðhorf leikskólakennara til 

fagmennsku. 
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og gerð grein fyrir þeim 
rannsóknarspurningum sem settar voru fram og þeirri rannsóknaraðferð sem stuðst var við. 

Fjallað verður um hverjir þátttakendur voru og hvernig rannsóknin var unnin. Því næst 

verður fjallað um gagnasöfnun og greiningu gagna. Að lokum verður vikið að siðferði 

rannsóknarinnar og takmörkunum hennar. Viðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða hvað 

leikskólakennarar leggja til grundvallar starfsháttum sínum. Þá var einnig horft til upplifunar 

leikskólakennara á starfsumhverfi sínu og fagmennsku í starfi með börnum í 

ungbarnaleikskólum og ungbarnadeildum almennra leikskóla. 

Rannsóknarspurningarnar voru tvær: 

• Á hverju byggja leikskólakennarar starfshætti sína með yngstu börnum leikskóla? 
• Hvernig upplifa leikskólakennarar starfsaðstæður sínar? 

3.1 Rannsóknaraðferð 
Í rannsókn þessari er stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Hentugast er að nota 
eigindlegar rannsóknaraðferðir þegar kemur að því að öðlast innsýn og skilning í hugarheim 

einstaklinga eða upplifanir, reynslu, viðhorf og tilfinningar þeirra (Lichtman, 2013). 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvað leikskólakennarar leggja til grundvallar 
starfsháttum sínum og þannig skoða hvernig þeir upplifa starfsaðstæður sínar í starfi með 
yngstu börnunum. Þykir því nokkuð augljóst að rannsóknarspurningarnar eru settar fram 

með það fyrir augum að öðlast innsýn og skilning á hugarheimi leikskólakennaranna. Því 

liggur beinast við að framkvæma túlkandi viðtalsrannsókn þar sem stuðst er við hálfstöðluð 
viðtöl en með þeim hætti er hægt að rannsaka fá tilvik í smáatriðum og þróa þannig ítarlegan 

skilning á ákveðnum hópi með ákveðið efni í huga (Lichtman, 2013). Í slíkum viðtölum leggur 

rannsakandi upp með ákveðinn viðtalsramma í öllum viðtölum en hefur þó frelsi til þess að 
breyta eða bæta við spurningum eftir aðstæðum. Þessi sveigjanleiki býður upp á að kafa 

dýpra í viðfangsefnið eftir því hvert viðmælandinn leiðir viðtalið. 

3.2 Þátttakendur 
Við val á þátttakendum rannsóknarinnar var notað markmiðsúrtak (e. purposeful sampling) 

en þá eru þátttakendur markvisst valdir út frá þeim þáttum sem henta tilgangi 
rannsóknarinnar (Lichtman, 2013). Lögð var áhersla á að þátttakendur væru 

leikskólakennarar og hefðu unnið með börnum á aldrinum níu mánaða til þriggja ára 

síðastliðin tvö ár, í sérhæfðum ungbarnaleikskólum eða á ungbarnadeildum almennra 
leikskóla. Einnig var áhersla lögð á að fá sem fjölbreyttastan hóp viðmælenda hvað varðar 
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starfsreynslu og að viðmælendur töldu sig hafa mikilvægar upplýsingar upp á að bjóða með 

tilliti til viðfangsefnis rannsóknarinnar. 

Ekki var þörf á að senda tilkynningu til Persónuverndar samkvæmt lögum um 
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Við upphaf rannsóknar var haft 

samband við fulltrúa Skóla- og frístundarráðs Reykjavíkurborgar og fulltrúa skólasviðs 

Garðabæjar og sjálfstætt starfandi leikskóla, sem valdir voru út frá því hvort þeir starfræktu 
ungbarnadeildir eða ungbarnaleikskóla, í þeim tilgangi að afla tilskilinna leyfa fyrir 

rannsókninni. Í kjölfarið var sendur tölvupóstur til 12 leikskólastjóra í Reykjavík og Garðabæ 

og í sjálfstætt starfandi leikskólum þar sem óskað var eftir samþykki leikskólastjóra á 
framkvæmd rannsóknarinnar, auk þess sem óskað var eftir sjálfboðalium í rannsóknina. 

Leikskólastjórarnir voru ennfremur beðnir um að áframsenda tölvupóstinn til þeirra 

leikskólakennara sem starfa með ungum börnum. Í tölvupóstinumkomu fram upplýsingar um 
viðfangsefni rannsóknarinnar, tilgang hennar og markmið (Sjá Viðauka B). Einnig komu fram 

upplýsingar um gagnaöflun og greiningu gagna, nafnleynd, trúnað og eyðingu gagna við lok 

rannsóknar. Í kjölfarið voru fjórir leikskólakennarar sem buðu fram þátttöku sína í 
rannsókninni. Eftir að þau höfðu veitt samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni, var þeim gerð 
grein fyrir viðfangsefni, tilgangi og markmiði rannsóknarinnar. Áður en gagnaöflun fór fram 

voru viðmælendur fengnir til að undirrita samning um upplýst samþykki eftir að hafa lesið 
yfir kynningu á rannsókninni (Sjá Viðauka Á) en allir þátttakendur undirrituðu .  

Alls urðu sex leikskólakennarar fyrir valinu. Þar af voru fimm konur og einn karl og var 

aldur þeirra frá 38 til 57 ára. Þátttakendur störfuðu á leikskólum innan 

höfuðborgarsvæðisins, ýmist starfræktum af sveitarfélögum Reykjavíkur og Garðabæjar og á 

sjálfstætt starfandi leikskólum. Öll höfðu þau reynslu af deildarstjórnun, hvort sem þau voru 
nú þegar starfandi sem slíkir eða með reynslu af því starfi áður til lengri eða skemmri tíma. 

Þrír viðmælendur sinntu deildarstjórnun á ungbarnadeildum og tveir stöðu leikskólastjóra 

þegar rannsóknin fór fram. Erfiðlega gekk að fá aðra leikskólakennara til þátttöku og því var 
tekin sú ákvörðun að fá þessa tvo leikskólastjóra til þátttöku. Sú ákvörðun var einnig tekin til 

þess að endurspegla sem flesta fleti fagmennsku, en mögulega reynast svör viðmælenda ólík 

eftir því hvaða stöðu þau sinna innan leikskólans. Einn deildarstjóranna sem rætt var við 
hafði áður sinnt stöðu leikskólastjóra. Reynsla þeirra frá útskrift sem leikskólakennarar 

spannaði frá 10 árum og upp í 22 ár, öll þeirra höfðu lengri starfsreynslu í leikskóla þar sem 

að þau störfuðu við leikskóla fyrir útskrift. Öll höfðu þau útskrifast með B.Ed. gráðu í 
leikskólakennarafræðum en einn viðmælandinn hafði að auki öðlast viðbótardiplómu í 

Stjórnun menntastofnana, sjá töflu 1. 
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3.3 Gagnaöflun 
Eins og áður kom fram var stuðst við viðtalsaðferð í þessari rannsókn, nánar tiltekið 
hálfstöðluð viðtöl (e. semistructured interview). Slík viðtöl eru óformleg þar sem rannsakandi 

styðst við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma (Sjá Viðauka A) sem ætlaður er til að ná fram 

helstu meginatriðum sem hann ætlar sér að leita svara við. Tækifæri gefst þó til að víkja frá 
þeim spurningum eða bæta við eftir því sem við á og tilefnið krefst. Þannig gefst 

rannsakanda færi á að kafa dýpra í viðfangsefnið ef samtal við viðmælanda býður upp á það 

(Lichtman, 2013). 

Viðtalsramminn var forprófaður þar sem reyndur leikskólakennari var fenginn í viðtal og í 

kjölfarið beðinn um að láta í ljós hvort spurningarnar væru skiljanlegar eða hvort þurft hefði 

að koma betur inn á ákveðna þætti eða bæta við mikilvægum spurningum sem 

viðmælandinn gæti bent á. Í kjölfar forprófunar var einni spurningu sleppt, uppröðun 

spurninga var lítillega breytt ásamt orðalagi. Gagnaöflun fór fram eftir að viðtalsramminn var 

forprófaður í undirbúningsviðtali. 

Öll viðtöl voru hljóðrituð með samþykki þátttakenda. Staðsetning viðtala var ákveðin í 
samráði við hvern og einn viðmælenda og var tímalengd þeirra nokkuð breytileg. Flest 

viðtalanna tóku frá 35 til 80 mínútur en eitt viðtalið varði í rúmar 120 mínútur. Mörg 
viðtalanna fóru fram í leikskólum og á vinnutíma viðmælendanna í næði og fjarri öðrum 

starfsmönnum. Einungis eitt viðtal fór fram á kaffihúsi og var þá reynt að sitja í sem mestu 

einrúmi. Persónugreinanlegar upplýsingar um viðmælendur hafa verið teknar út eða þeim 
verið breytt og í því skyni hefur viðmælendunum verið gefin dulnefni Viðmælendur fengu 

tilbúin nöfn til þess að tryggja nafnleynd en þau eru: Álfey, Bríet, Emilía, Fannar, Ísey og 
Salka. Gagnaöflun fór fram í október 2019. 

Tafla 1 

Nöfn Starfsstaða Reynsla Menntun 

Álfey Leikskólastjóri 11 ár sem leikskólastjóri, útskrifaðist sem 
leikskólakennari árið 2001 og hefur unnið í 
leikskólum með hléum í 28 ár 

B.Ed. gráða í 
Leikskólakennarafræðum 

Bríet Deildarstjóri Útskrifaðist sem leikskólakennari árið 1999, 
hefur unnið í leikskólum í 16 ár. 

B.Ed. gráða í 
Leikskólakennarafræðum 

Emilía Deildarstjóri Útskrifaðist sem leikskólakennari árið 2004, 
hefur unnið í leikskólum í 19 ár. Starfaði áður 
sem leikskólastjóri. 

B.Ed. gráða í 
Leikskólakennarafræðum og 
Stjórnun menntastofnana, 
Viðbótardiplóma 

Fannar Leikskólakennari Útskrifaðist sem leikskólakennari árið 2011, 
hefur unnið í leikskólum í 20 ár. 

B.Ed. gráða í 
Leikskólakennarafræðum 

Ísey Deildarstjóri Útskrifaðist sem leikskólakennari árið 1997. 
Hefur unnið í leikskólum í 20 ár. 

B.Ed. gráða í 
Leikskólakennarafræðum 
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Salka Leikskólastjóri Leikskólastjóri í 3 ár, útskrifaðist sem 
leikskólakennari árið 1997 og hefur unnið í 
leikskólum með hléum í 30 ár. 

B.Ed. gráða í 
Leikskólakennarafræðum 

 

3.4 Gagnagreining 
Við lok hvers og eins viðtals skráði rannsakandi niður athugasemdir og hugmyndir sínar í 

þeim tilgangi að hafa sem dýpstan skilning á viðhorfi leikskólakennarans og hvort mætti finna 

sameiginlega þætti á milli allra leikskólakennaranna. Úrvinnsla gagna fór þannig fram að eftir 
að viðtölum lauk voru þau afrituð, endurlesin og síðan þemagreind (e. thematic analysis) þar 

sem viðtölin voru flokkuð í efnisþætti eða þemu sem talin voru mikilvæg fyrir niðurstöður 

rannsóknarinnar. Þetta þýðir að stuðst var við aðleiðslu (e. inductive) þar sem gagnagreining 
fór fram samhliða gagnasöfnuninni en rannsakandi taldi að það væri besta leiðin til þess að 

hafa viðtölin enn í fersku minni og geta þar af leiðandi túlkað gögnin og dregið af þeim 

ályktanir út frá þeim rannsóknarspurningum sem lágu til grundvallar (Braun og Clarke, 2013). 
Þannig var gott að skipuleggja gögnin vel og vinna að því að öðlast skilning á þeim (Lichtman, 

2013). Eftir að afritun allra viðtalanna var lokið voru tvö meginþemu dregin fram ásamt 

undirþemum.  

3.5 Siðferði rannsóknar 
Siðferðileg álitamál rannsóknarinnar varða einna helst hlutleysi rannsakandans, en hans eigin 
bakgrunnur getur haft áhrif á skoðun hans og túlkun niðurstaðna. Hvernig rannsakandi spyr 

spurninga í viðtali er einnig mikilvægt en gott er að gæta orðalags í spurningum og að 

spurningar séu ekki að leiða eða þvinga samtalið í eina átt og þannig skekkja niðurstöður 

rannsóknarinnar. Þá þarf rannsakandi einnig að hafa í huga að skaða ekki þátttakendur, hvað 
varðar nafnleynd, trúnað og upplýst samþykki (Lichtman, 2013). Í kjölfar samþykkis 

leiðbeinanda á viðtalsramma rannsóknarinnar þurfti að afla leyfa fyrir rannsókninni hjá 

sveitarfélögum og/eða hjá rekstraraðilum sjálfstætt starfandi leikskóla þátttakenda 
rannsóknarinnar (sjá Viðauka B). Eins og áður kom fram var ekki nauðsynlegt að tilkynna 

rannsóknina til Persónuverndar. 

Farið var yfir hvað felst í upplýstu samþykki með viðmælendunum fyrir viðtölin og að 
samþykki þeirra til þátttöku væri ekki bindandi; viðmælendur gætu hætt þátttöku á hvaða 

stigi sem er. Eins og áður kom fram var þátttakendum gefið tækifæri til að fara yfir skriflega 

kynningu rannsóknarinnar, þar sem kom fram tilgangur og markmið rannsóknarinnar. Að svo 

loknu var tekið fram að algjörum trúnaði væri heitið og að öll persónugreinanleg gögn yrðu 
varðveitt, meðhöndluð og þeim eytt samkvæmt lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga um nafnleynd, trúnaðar og „rétti til að gleymast“. 
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3.6 Takmarkanir og gildi rannsóknar 
Kostir þessa rannsóknarsniðs eru tvíþættir; val á þátttakendum og aðferðafræðin. Kosturinn 
við val á þátttakendum er sá að með því að óska eftir þátttakendum sem falla undir ákveðin 

viðmið þýðir að rannsakandi getur fullvissað sig um að fá glögga mynd af sýn ákveðins hóps 

leikskólakennara á hverju þeir byggja starfshætti sína og upplifun þeirra á starfsaðstæðum 
sínum. Með því að velja eigindlega rannsóknaraðferð á borð við viðtalsaðferð er hægt að 

veita viðmælendum eigin rödd undir handleiðslu rannsakanda sem leitar svara við fyrirfram 

ákveðnum þáttum. Einnig er hægt að dýpka skilning rannsakandans með því að spyrja nánar 
út í einstök efnisatriði sem geta komið upp í viðtalinu (Lichtman, 2013). 

Ókostirnir eru þeir að rannsóknarsniðið veitir aðeins innsýn inn í hugmyndir og reynslu 

þátttakendanna sjálfra og er ekki hægt að nýta niðurstöður rannsóknarinnar sem algildan 

sannleik allra leikskólakennara sem starfa í ungbarnaleikskólum eða á ungbarnadeildum 

almennra leikskóla. Ekki er fullvíst að nákvæmlega sömu niðurstöður kæmu fram ef rannsókn 

þessi yrði endurtekin þar sem að viðhorf einstaklinga eru breytileg frá einum einstaklingi til 

annars og eru einnig breytileg eftir tímabilum (Lichtman, 2013). Að skoða á hverju 
leikskólakennarar byggja starfshætti sína og upplifun þeirra af starfsaðstæðum sínum auk 

hvaða merkingu leikskólakennarar leggja í fagmennsku sína, er algjörlega einstaklingsbundið 

viðhorf, sem mótast af reynslu hvers og eins í gegnum lífsleiðina og á hvaða tímabili sem er. 
Slík viðhorf eru ávallt í mótun og geta þess vegna verið breytileg dag frá degi. Með því að 

skoða upplifun nokkurra leikskólakennara á starfsaðstæðum sínum er hægt að fá innsýn inn í 

kosti og annmarka starfs þeirra með ungum börnum sem gæti leitt til aukinnar þekkingu á 
leikskólastarfi.  

 Áreiðanleiki rannsóknar á því í raun ekki við í þessu skyni enda er rannsóknin gerð til þess 
að lýsa einstökum tilvikum og öðlast dýpri þekkingu á afmörkuðu efni, en er ekki ætluð til 

þess að komast að almennum reglum eða staðreyndum og því er frekar fjallað um 
trúverðugleika. Trúverðugleika rannsóknarinnar var reynt að gæta að eins vel og unnt er 
með því að fylgja eftir þeim aðferðum sem lýst er hér í aðferðakafla (Braun og Clarke, 2013). 

Gildi rannsóknarinnar felst í því hvernig niðurstöður rannsóknarinnar bæta við og efla 
þekkingu á viðfangsefni rannsóknarinnar. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Orð viðmælenda 
eru notuð til þess að betur sé hægt að átta sig á upplifun, reynslu og almennum viðhorfum 

leikskólakennaranna. Þannig má fá betri og skýrari mynd af viðfangsefninu. 

Með rannsóknarspurningarnar að leiðarljósi voru tvö meginþemu dregin fram. Þau voru 

starfshættir leikskólakennara og aðstæður í leikskóla, en að auki komu nokkur undirþemu í 
ljós. Niðurstöðurnar gáfu til kynna hvað leikskólakennarar byggðu starfshætti sína á og bar 

þar helst á mikilvægi ígrundunar, áherslur og skipulag í starfi með börnunum, umhyggju í 

leikskólastarfi, samvinna og samstarf og fagmennska. Jafnframt gáfu niðurstöðurnar til kynna 
upplifun leikskólakennaranna á starfsaðstæðum sínum og bar þar helst á umræðum sem 

sneru að umhverfi, álagsþáttum og starfsþróun. 

4.1 Starfshættir leikskólakennaranna 
Leikskólakennararnir töluðu um umhyggju sem mikilvægan snertiflöt leikskólastarfsins og 

mátti marka að þau ynnu störf sín með umhyggju að leiðarljósi. Þá töluðu 

leikskólakennararnir um samstarf við samstarfsfólk sitt, þá sérstaklega með öðru fagfólki, og 
foreldra auk þess að ræða um stjórnunarþætti leikskólastarfsins og mikilvægi þess í starfi 

með ungum börnum. Leikskólakennararnir töluðu um hvaða merkingu þeir lögðu í 
fagmennsku sína og tengdu við þekkingargrunn sinn sem þeir höfðu viðað að sér með 
menntun og reynslu. 

Leikskólakennararnir áttu í örlitlum erfiðleikum með að setja í orð starfshætti sína.  Að 
vissu leyti þótti þeim erfitt að skoða hlutverk sitt á hlutlausan máta en töluðu þó um 

mikilvægi sveigjanleika í starfi og á eigin hugarfari með tilliti til þeirra verkefna sem þeim er 
gert að takast á við hverju sinni. 

Leikskólakennararnir töluðu allir um að jákvæð viðhorf væru grunnurinn að góðum 

starfsháttum. Bríet rifjaði upp þegar hún hóf störf í nýjum leikskóla og talaði um 

aðlögunarhæfni leikskólakennara. Á slíkum tímamótum væri gott að rýna í störf sín og skoða 
hvernig hugmyndir hennar samræmdust nýju starfsumhverfi og að mikilvægt væri að koma 

með opinn huga. Bríet telur að það að hefja störf í öðrum leikskóla, þar sem ef til vill eru 

aðrar áherslur heldur en hún er vön, sé ávallt krefjandi tími fyrir leikskólakennara en gæti 
verið mjög gott námstækifæri. Það gæfi tækifæri til þess að rýna í eigin barm, skoða hvað 

viðkomandi hafi upp á að bjóða og hvernig nýjar áherslur gætu víkkað fyrri þekkingu 

leikskólakennarans. 

Leikskólakennararnir töluðu um að mikilvægt væri að ákveða hvaða viðhorf þeir tömdu 

sér í upphafi hvers dags. Þeir töldu að það skipti máli að velja sér það að dagurinn í dag verði 
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góður og tileinka sér þannig jákvætt hugarfar. Ef mætt væri til vinnu með þungan huga yrði 

dagurinn erfiðari því að hugarfarið væri ekki á réttu róli. Leikskólakennararnir töluðu um að 

þeir lögðu áherslu á að mæta til vinnu með jákvætt hugarfar en til þess að það tækist væri 
mikilvægt að huga að eigin grunnþörfum, til dæmis að hvílast vel fyrir vinnudaginn. Ef 

eitthvað í lífi þeirra var að hafa áhrif á eigin líðan þótti þeim gott að ræða það við 

samstarfsfélaga. Leikskólakennararnir töluðu um að leggja áherslu á að smita frá sér gleði og 
hamingju, vera góð fyrirmynd og vinna að góðum skólabrag. Þeir töldu að með því að leggja 

áherslu á jákvæðni og gleði í starfi væri auðveldara að vinna að góðum skólabrag og bættu 

námsumhverfi barna. 

4.1.1 Mikilvægi ígrundunar 

Leikskólakennararnir töluðu almennt um að ígrundun væri mikilvæg fyrir fagmennsku þeirra í 

starfi þar sem þeir fengju tækifæri til þess að ræða um starfið og lært hver af öðrum. Einnig 

töldu þeir mikilvægt að fá tækifæri til þess að ræða stefnumótun starfsins innan leikskólans 

sem heild og innan deilda sinna sem bæri hag barnanna fyrir brjósti. Leikskólakennararnir 

töldu að það væru ekki til óyfirstíganleg vandamál sem hömluðu fagmennsku þeirra, til 
dæmis með tilliti til faglegrar umræðu innan leikskólans, heldur að leita ætti lausna í hverjum 

aðstæðum. Því töldu fæstir að það væri eitthvað í innra starfi þeirra sem hamlaði 

fagmennsku þar sem leikskólakennararnir gætu ávallt leitað til annars fagfólks, sem til dæmis 
sinnti sérkennslu eða stjórnunarstöðu í leikskólanum, til þess að ræða ýmis krefjandi málefni 

sem upp koma. Leikskólakennararnir töluðu um að í leikskólastarfi þyrfti að vera til svigrúm 

fyrir málamiðlanir þar sem ekki allir starfsmenn hefðu sömu skoðanir á málefnunum og því 
væri mikilvægt að ræða mismunandi skoðanir og túlkanir einstaklinganna og komast að 

sanngjarnri niðurstöðu. Salka útskýrir á eftirfarandi hátt: 

Það er svona að ígrunda frá degi til dags. Að það sé ekki einhver færibandavinna. 

Þetta sé eitthvað sem þú skoðir. ... Að ræða saman, fólk er ekki alltaf sammála. 

En svona að þú áttir þig á fyrir hvað þú stendur, hvað skiptir þig máli og svona 

þetta að taka þetta samtal á milli og ná einhverri málamiðlun um það sem verið 

er að gera. Setjast niður á fundum og fara í gegnum starfið sitt. Því ágreiningur 

kemur alltaf upp, fólk hefur misjafna sýn á það sem verið er að gera. En þessi 

samræða, að virða skoðanir annarra og reyna ná einhverri málamiðlun. 

Bríet talaði um að hún óskaði þess að fleiri tækifæri gæfust í daglegu starfi til að ræða 

saman innan starfsmannahópsins á deildinni um starfið og málefni barnanna. Þegar 

leikskólakennararnir voru spurðir um hvað það væri sem einkenndi faglegt starf með börnum 

nefndu þeir einna helst ígrundun sem forsendu vel skipulagðs og vel heppnaðs 

leikskólastarfs. Álfey talaði um að sér þætti tækifæri til starfsmannafunda og símenntunar 
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innan leikskólans ónóg vegna þess hve bundnir starfsmenn leikskólans væru með börnunum. 

Hún taldi að skipulagsdagar og/eða möguleikar á fundartímum utan hefðbundins 

opnunartíma leikskólans ekki vera nægilega margir og að skipulagsdagar væru þéttsetnir fyrir 
námskeiðahöld og hagnýt atriði og því væri erfitt að ná fram faglegum umræðum um einstök 

atriði svo vel og skipulega mætti ræða. 

Bríeti finnst mikilvægt í faglegu starfi með börnunum að hafa í huga hvað það er sem 
stendur börnunum til boða, til dæmis leikefni, og hugleiða hvað á að gera með börnunum. Í 

leikskóla Bríetar er leitast við að efla ígrundun starfsmanna með því að rýna í leik barnanna, 

þar sem skoðað er hvernig leiknum er hagað, til að mynda hvað varðar fljölda barna í 
hverjum hóp, samskipti þeirra á milli, hvaða efniviður er í boði og hvert markmiðið eigi að 

vera. Salka var á sama máli en hún taldi að það væri mikilvægt fyrir alla starfsmenn 

leikskólans að vera meðvitaðir um leikinn og hvernig hann fer fram. Í raun skipti litlu máli 
hver útkoman væri þar sem að nám barnanna væri misjafnt eftir einstaklingnum en það 

skipti máli hvernig ferlið þar á bak við færi fram. Hún taldi að það skipti máli fyrir starfsmenn 

að setja sér markmið með leikefni og vanda vel til vals á leikefni í stað þess að bjóða fram 
leikföng í hugsunarleysi. Leikföng ættu einnig að vera sýnileg börnunum til að auðvelda 
aðgengi þeirra að þeim og þau gætu þá frekar fengið tækifæri til þess að velja sjálf hvað þau 

langaði til að gera þá stundina. Þetta taldi hún að myndi leiða til lýðræðislegra vinnubragða 
hjá börnunum. Í faglegu starfi með yngstu börnunum er sérstaklega mikilvægt að hafa það 
hugfast að það sem skiptir máli er ferlið á bak við nám barnanna en ekki árangur. 

Helmingur þátttakenda nefndi að þegar full mæting sé í starfsmannahópnum væri 
mikilvægt að nýta þá daga vel, staldra við, ígrunda starfið í líðandi stundu og njóta þess að 

verja tíma með bæði börnum og starfsmönnum. Upplifun leikskólakennaranna var sú að þeir 
fengju sjaldnar tækifæri til þess en þau óskuðu, því þau þyrftu iðulega að nýta tímann til að 

sinna undirbúningi af ýmsu tagi, svo sem tölvuvinnu í tengslum við uppeldi og menntun 

barnanna, þegar deildir leikskólans væru nógu vel mannaðar og því ekki þörf á frekari 
mannafla í umönnun. Af og til væri einnig mikilvægt að njóta þess að sinna börnunum í stað 

þess að þjóta rakleiðis í undirbúningsvinnu, enda felist hún einnig í því að eiga gæðastundir 

með börnunum þar sem hægt sé að sinna einstaklingsþörfum þeirra enn betur en ella, meðal 
annars með því að vinna að skráningum um þroskaferil þeirra. 

Leikskólakennararnir töluðu um að það væri gott að rýna reglulega í starfshætti og leitast 

við að allir þættir leikskólastarfsins væru framkvæmdir í samræmi við þarfir og stöðu hvers 
og eins barns. Því væri mikilvægt að rýna í eigið starf og annarra og halda uppi umræðum um 

hvernig unnið er með börnunum og það ætti einnig við um daglega umönnun eins og að 

snýta börnunum, skipta um bleiu og fleira. 
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4.1.2 Áherslur og skipulag í starfi með börnunum 

Leikskólakennararnir lögðu áherslu á góða málörvun og að mikilvægt væri að tala góða 

íslensku við börnin, ásamt því að lesa og syngja reglulega með börnunum. Einn 
leikskólakennarinn talaði um að hún læsi að minnsta kosti tvisvar á dag fyrir börnin og mátti 

heyra svipaða sögu af hinum leikskólakennurunum. Emilía talaði um að helstu áherslur 

hennar fyrir starfið á deildinni sinni væru þær að lesa ætti reglulega fyrir börnin, starfsmenn 
ættu að sitja á gólfinu með börnunum og að spilað og sungið væru íslensk lög og töluð skýr 

íslenska. Hún telur að þannig sé góðri íslenskunotkun haldið til haga á deildinni ásamt því að 

stuðlað sé að málörvun barnanna. 

Leikskólakennararnir störfuðu í leikskólum sem höfðu ólíkar stefnur í starfi sínu, til dæmis 

Heilsustefnuna, Reggio Emilia og fleiri slíkar, en þegar öllu er á botninn hvolft þá unnu allir að 

svipuðum markmiðum hvað varðar nám og þroska barna í leikskólunum. Markmiðin voru 

einna helst að efla málþroska og félagsfærni og vinna að námsumhverfi sem stuðli að því að 
börnin vaxi og dafni sem heilbrigðir einstaklingar sem hafi getu til að eiga í jákvæðum 

samskiptum, leika og skapa ásamt því að fá tækifæri til að hreyfa sig og hvíla. 

Salka, Bríet og Ísey höfðu skoðað hvernig matartímanum væri háttað í þeirra leikskóla. 
Bríet hafði tekið þátt í að skoða hvernig leikskólakennarar aðstoðuðu börnin við matarborðið 

og hvort slík aðstoð miðaðist við að efla sjálfræði barnanna á meðan þau mötuðust. Í því 
samhengi rifjaði hún upp atvik af vinnustað sínum, þar sem starfsfólk prófaði að mata hvort 

annað með skeið í tilraunaskyni, og nálgast hvort annað með ólíkum hætti á meðan á því 

stóð. Þar komst hún að því að það skipti hana miklu máli hvernig það væri gert og hvernig 
börnin væru aðstoðuð við að þrífa sig eftir að matartíma var lokið. Salka talaði um áherslur 

um næringu barna en henni þótti ekki skipta öllu máli ef barn vildi ekki borða eitthvað 
ákveðið sem var í boði í hvert skipti. Það skipti hana öllu heldur meira máli að matartíminn 

einkenndist af sjálfræði þar sem börnunum væri treyst fyrir því að vita hvað þeim þætti gott 

og hvað ekki innan skynsamlegra marka. Mikilvægt væri að bjóða börnum tækifæri á að 

smakka mismunandi mat, þá sérstaklega ávexti og grænmeti, en að þau væru ekki pínd til 

þess að borða meira en þau vildu því annars væri hætt á því að börnin færu í baklás og 

neituðu að borða. Ísey var með svipaðar hugleiðingar og Salka leikskólastjóri en hún talaði 

um að það væri mikilvægt að börnin fengju að upplifa að þau hefðu rödd um hvað þeim 

fyndist gott að borða og hve mikið þau vildu borða hverju sinni. Salka útskýrir á eftirfarandi 

hátt: 

Það hafa allir svakalega miklar og sterkar skoðanir á því hvað börnum er hollt, 

hvernig börn eigi að borða. Af hverju þurfa börnin að klára brauðið til þess að fá 

ávexti? Er brauð eitthvað hollara heldur en ávextir? Virðing þín sem manneskja á 
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ekki að meta í því hversu mikið þú borðaðir eða hvernig þú borðaðir. ... Ég reyni 

að vera fyrirmynd þar, þegar ég kem inn á deild þá geri ég svona. Barn sem vill 

ekki borða þá tek ég grænmetisskálina og veiði uppúr gúrku, tómata og svona „er 
eitthvað sem þú vilt borða þarna?“ Ef þú vilt bara pasta, getum við þá samið um 

að þú borðir bara pasta í dag. Er ekki betra að barn borði bara pasta í dag og fari 

ekki svangt að sofa? 

Nokkur munur var á áherslum leikskólakennaranna þegar kom að skipulögðum stundum, 

en flestir leikskólakennararnir lögðu upp með að skipuleggja starfið og reyna að hafa 

skipulagðar stundir í gegnum daginn. Einn leikskólakennarinn talaði um að hún vildi frekar 

hafa flæði þar sem mismunandi svæði væru í boði á deildinni og fengju börnin að leika sér 

eins frjálst og hægt væri. Starfsmenn þar ættu að eltast við áhuga barnanna og koma þannig 

með námstækifæri í umhverfi þeirra. Allir leikskólakennararnir voru hins vegar sammála því 

að hægt væri að skipuleggja stundir en alltaf þyrfti að vera viðbúinn því að þeir þyrftu að 

bregða frá áætlunum sínum. Besta leiðin til að ná að framfylgja áætlunum sínum væri að 

framkvæma þegar tækifæri gæfist. Þetta átti til dæmis við um gönguferðir. Ísey lýsir því 

þannig: 

Ég kem bara inn og horfi, og sé hvernig hópurinn er. ... Ég get alveg sent 

foreldrum það að við ætlum að fara í göngu en ég set ekki göngu á 

miðvikudaginn eftir viku. Af því það er svona 95% líkur á að það verði ekki hægt 
að fara á miðvikudaginn eftir viku þannig að við förum í göngu þegar það er 

akkúrat þannig. Og vera bara pínu spontant. .. Og að þú hafir bara pínu Okei 

þetta gengur ekki núna, þannig að, við getum gert þetta bara á morgun. Vera 

sveigjanlegur. Ekki halda að maður geti verið eins og excel skjal. 

4.1.2.1 Frjáls leikur eða skipulagt starf? 
Viðmælendurnir töluðu um frjálsan leik barna sem góða leið fyrir börnin að læra en þá 

þyrfti að gefa slíkum leik svigrúm í daglegu starfi leikskólans. Bríet telur að börnum hætti til 

að letjast í leik ef sífellt væri verið að eltast við fastmótaðar og mikið skipulagðar stundir þar 

sem barnahópurinn fengi stuttan tíma í leik. Bríet útskýrir: 

Ég held að ef maður er með fasta rútínu þar sem að það er fyrst valstund, og svo 

er leiktími og svo er ávaxtatími og svo erum við að fara út. Þá er ekki tími fyrir 

leikinn, þau eru kannski að byrja að leika þegar þau þurfa að fara að ganga frá því 
við þurfum að fara gera eitthvað annað. Og þá hætta börn bara að leika sér, „af 

hverju ætti ég að fara setja mig inní einhvern leik, það tekur alveg tíma að 
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skipuleggja leikinn og hver er hvað og eftir smá stund er ég látin taka til?“ Svo 

tilgangslaust að byrja að leika sér þá.  

 Ísey taldi að það væri gott og blessað að setja markmið fyrir skipulagðar stundir en þegar 
uppi er staðið þarf ferlið að vera í forgrunni. Til dæmis væri hægt að skrásetja hvernig ferlið 

þróaðist á bak við það að mála mynd, hvaða efniviður var notaður og hvaða svipbrigði barnið 

notaði. Með því að nýta sér skráningar væri hægt að fylgjast enn betur með þróun leiks og 
færni barna og þannig geta mótað áframhaldandi starf með hverju og einu barni. Ísey og 

Álfey töluðu um að það væri mikilvægt að mæta börnunum á þeirra forsendum, skoða hvar 

þau væru stödd í þroska og hafa skilning á þeirri stöðu hverju sinni og bera virðingu fyrir 

þeim sem einstaklingi. Í því skyni talaði Álfey leikskólastjóri sérstaklega um að skoða þroska 

og getu barnanna út frá kenningu Vygotsky um vinnupalla (e. scaffolding) og þroskasvæði (e. 

zone of proximal development). 

Líkt og hefur komið fram hér að ofan telja leikskólakennararnir að það þurfi að skoða 
starf sitt vel, allt niður í minnstu atriðin. Það skipti því máli hvaða leikefni væru valin og 

hvernig þau væru sett fram. Svo virðist sem að það skipti leikskólakennarana miklu máli að 
skoða hvers vegna eitt leikfang er valið fram yfir annað í kennarastýrðum leikjum og í flæði 
og þá sérstaklega með það í huga hvort það sé vegna þess að leikskólakennarinn sjálfur 

upplifir ákveðin þægindi að vinna með leikefnið eða hvort það sé gert með hag barna fyrir 
brjósti. Emilía talaði um að gott væri að hafa í huga að leikskólakennarar eru að leggja 
grunninn að námi barna með því að kveikja áhuga þeirra á mismunandi viðfangsefnum í 

gegnum leik og í því skyni væri mikilvægt að bjóða upp á mismunandi leikföng og tækifæri til 
náms. Þá væri gott að fylgjast vel með hvar áhugasvið barnanna liggur og bæta efnivið inn í 

leikinn til þess að efla þroska þeirra með mismunandi aðferðum. Emilía útskýrir á eftirfarandi 
hátt: 

Við tökum alltaf einn hóp inn í könnunarleik á morgnana og svo fara hin í flæði. 

Fjögur til fimm í könnunarleik og restin í flæði, það þýðir það að við setjum upp 
ákveðnar stöðvar og börnin, þau mega rúlla eins og þau vilja á milli. En við höfum 
alltaf reglulega hreyfistund og við höfum einingakubba og svo listasmiðju þar 

sem að það er í boði að leira, mála eða lita. Börnin bara fara á milli. 

Leikskólakennararnir töluðu jafnframt mikið um mikilvægi þess að veita leiknum mikið 
vægi í daglegu starfi en faglegt starf með ungum börnum ætti einmitt að einkennast af leik 

barnanna því að helsta námsleið barna er í gegnum leikinn. Í því skyni töluðu 
leikskólakennararnir um hvernig börn læri með því að gera eða herma eftir eða eins og 

fræðimaðurinn John Dewey kallaði það learning by doing. Emilía talaði um að þegar börnum 
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væru veitt tækifæri til að spreyta sig sjálf, ýmist með því að borða eða klæða sig sjálf, þá 

lærðu þau frekar hvernig best væri að bera sig að. Álfey telur að það sé nauðsynlegt fyrir 

þroska og sjálfsmynd barna að efla sjálfstæði þeirra í daglegum venjum, líkt og Emilía talaði 
um, með því að þau fái að æfa sig í að klæða sig sjálf og matast. Því má draga þá ályktun að 

leikskólakennurunum sé mjög hugleikið að ýta undir þroska barnanna þannig að þau hafi 

þroska og getu til þess að takast á við það sem framtíðin hefur í för með sér og þau verði að 
sjálfstæðum einstaklingum sem geti bjargað sér sjálf.  

Í faglegu starfi með ungum börnum virtust leikskólakennararnir sammála um að það 

væru ekki einungis skipulagðar stundir sem skiptu máli. Allir viðmælendurnir töluðu um að 
þau reyndu til hins ýtrasta til að nýta litlu stundirnar. Með litlu stundunum var meðal annars 

átt við bleiuskipti og matartíma sem væru nýttir til að ýta undir þroska barnanna. Einnig 

nefndu leikskólakennararnir málörvun þar sem stanslaust væru hlutir orðaðir og hvað væri 
verið að gera hverju sinni. 

Leikskólakennararnir töldu allir að reynsla þeirra í starfi hafi áhrif á starfshætti þeirra. 

Með aukinni reynslu í starfi væri leikskólakennarinn búinn að viða að sér aukinni þekkingu 

ásamt því að hafa haft tækifæri til þess að ígrunda hvað það væri sem virkaði og hvað ekki. 
Þau töldu að þeim mun lengur sem þau hefðu starfað í faginu, því fleiri einstaklingum og 

ólíkum aðstæðum hefðu þau kynnst. Jafnframt töldu leikskólakennararnir að þessa þætti 

væri hægt að nýta sem námstækifæri til þess að efla sig í starfi. 

4.1.3 Umhyggja í leikskólastarfi 

Leikskólakennararnir skilgreindu allir umhyggju sem svo að hugsa um þarfir barnanna, bæði 
líkamlega og andlega. Að hugsa um líkamlegar þarfir barnanna væri sem sagt öll umönnun, 

þar sem tryggt væri að barnið fengi holla og góða fæðu, hvíld í sambland við leik og 

hreyfingu, og að gætt væri að hreinlæti þeirra. Til dæmis voru bleiuskipti sérstaklega nefnd 

sem partur af þessum litlu stundum þar sem gott væri að leggja rækt við málörvun og að eiga 

gæðastund með barninu. Fannar lýsir þessu á eftirfarandi hátt: 

Þau eru ennþá með bleiur og þurfa því bleiur, og þurfa þessa einstaklingsathygli. 

... Bleiuskiptin er hægt að nota til þess að spjalla við börnin og taka þessa stund 

rólega þannig að þau finni fyrir þessari umhyggju, að hugsa um þarfir hvers og 

eins. Það er svona mikilvægt. Svo þarf að hjálpa þeim með það, það þarf að 

svæfa þau og gefa þeim að borða, hjálpa þeim við það og hjálpa þeim að klæða 

sig í. Kenna þeim alla þessa grundvallarhluti. 
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Umhyggja var leikskólakennurunum mjög hugleikin þar sem að þeir töluðu um mikilvægi 

þess að skoða og ígrunda hvernig þeir ynnu með umhyggju í starfi og hvað það væri sem 

fælist í umhyggju í leikskólastarfi. 

Leikskólakennararnir gáfu til kynna að umhyggja í leikskólastarfi væri í grunninn sú sama 

og umhyggja fyrir barni heima fyrir. Það þyrfti að hugsa um líkamlegar og andlegar þarfir 

barnsins, sýna því blíðlegt viðmót sem einkenndist af virðingu og hlýju, setja barninu mörk og 
efla þroska barnsins með því að veita því viðeigandi áskoranir og hvatningu. 

Leikskólakennararnir töluðu allir um að umhyggja í leikskólastarfi yrði að vera til staðar 

fyrir börnin, bæði á gólfinu í starfi og andlega. Álfey setti tengsl á milli þess að hafa þarfir 

barnanna í forgangi og umhyggju, að börnunum væri mætt þar sem þau væru stödd í þroska 

og byggt að því að veita þeim áskoranir og hvatningu sem væri við þeirra hæfi. Hún tengdi 

þessi tengsl einna helst við kenningu Vygotsky um svæði mögulegs þroska þar sem barn lærir 

sjálft með aðstoð annarra en leikskólakennarinn setur upp eins konar „vinnupalla“ með því 

að aðlaga stuðning að getu barnsins. 

Leikskólakennararnir töldu að fagmennska og umhyggja væru algjörlega samofin hugtök þar 

sem þeir töldu að leikskólakennari gæti ekki verið faglegur ef hann væri ekki 
umhyggjusamur. Bríet lýsir þessu á eftirfarandi hátt: 

Þú getur ekki verið fagleg ef þú ert ekki umhyggjusöm, það bara getur ekki verið 

því starfið okkar gengur út á það að við sýnum umhyggju við börnin. 

Leikskólakennararnir voru flestir sammála því að umhyggja væri ekki einungis mikilvægur 

þáttur fagmennsku í leikskólastarfi heldur einnig í gegnum allan skólaferil barna. Umhyggja 

eigi að vera rauði þráðurinn í leikskólastarfi og því sé mikilvægt að hafa í huga að umhyggja 

sé fagleg. Ísey segir: 

Umhyggja er fagleg. ... Alls staðar þar sem þú vinnur með krökkum þá hlýtur 

umhyggjan að vera rauði þráðurinn. Það ef barn finnur það að kennaranum er 

annt um það og honum er umhugað um það að barninu gangi vel ... og þá líður 
barninu vel. Og þetta er faglegt. 

Fannar talaði um að umhyggja væri mikilvæg fyrir áframhaldandi þroska barna og framtíð 

þeirra og mikilvægt væri að huga að tilfinningatengslum þeirra. Hann telur að vegna þess að 
börn komi til með að kynnast mörgum einstaklingum á ævi sinni sé mikilvægt að 

tilfinningatengsl þeirra séu ávallt í mótun og félagsfærni þeirra einnig. Leikskólastarf með 
yngstu börnunum sé því einungis byrjunin á stóru og áframhaldandi verkefni og mikilvægt er 

að vinna vel að fyrstu skrefunum. 
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Enginn af viðmælendunum hafði markvisst ígrundað tengsl fagmennsku og umhyggju í 

sínu eigin starfi þó þau höfðu ágæta hugmynd um hvernig þau unnu með umhyggju sem 

leiðandi afl í starfinu og töldu sig almennt standa sig vel þar. Leikskólakennararnir töluðu 
frekar um að þeir væru með slíkar hugleiðingar á bak við eyrað, þeir væru að skoða samskipti 

sín við börnin og ígrunda innra með sér hvernig þeir hefðu getað brugðist við betur í hverjum 

aðstæðum. Þá töldu allir viðmælendurnir að þau sýndu almennt umhyggju í starfi með 
börnunum þar sem þau væru mjög meðvituð um að fylgjast með líðan barnanna og lesa í 

hegðun þeirra ásamt því að ígrunda mikið hvernig þau gætu tekist á við ólíkar aðstæður og 

persónuleika til þess að vinna að aukinni vellíðan hvers og eins. Einnig töldu þau sig leggja 

mikinn metnað í að lesa til dæmis í grátur og pirring barnanna, setja hegðunina í samhengi 

við aðstæðurnar og túlka til þess að meta hver þörf barnsins væri hverju sinni. Mikilvægt 

væri að lesa í þessi óyrtu samskipti hjá börnunum. 

4.1.3.1 Fagleg umhyggja er að setja mörk 

Leikskólakennararnir töluðu um umhyggju í víðu samhengi og að hana mætti finna alls staðar 

í starfinu. Þeim var mjög umhugað um að talað væri um umhyggju sem faglegt einkenni 
leikskólakennarans og að í því fælust ekki einungis kossar og knús. Börnum væri einnig sýnd 

umhyggja með því að setja þeim skýr mörk um hvað mætti og hvað mætti ekki. Þá skipti máli 

að leikskólakennarinn væri ávallt samkvæmur sjálfum sér því ekki væri hægt að setja mörk ef 
þau væru síbreytileg ásamt því að mikilvægt væri að gæta þess að í grunninn væru öllum 

börnum sett sömu mörk til að koma í veg fyrir mismunun þeirra á milli. Þá væri ekki einungis 

mikilvægt að hver og einn leikskólakennari væri samkvæmur sjálfum sér heldur að 
leikskólinn í heild sinni þyrfti að samræma reglur. Leikskólinn væri að sjálfsögðu með eigin 

skólanámskrá sem leikskólakennarar og aðrir í starfsmannahópnum ættu að upplagi að koma 

að í einhverjum mæli og þannig væri hægt að tryggja að stefna leikskólans væri skýr og að 

allir hefðu sama skilning á henni. Emilía talaði um að í leikskólanum hennar væri lögð áhersla 

á félagsfærni og fjölmenningu þar sem starfsmenn hefðu tækifæri til þess að ræða hvað 

fælist í stefnu leikskólans ásamt því að finna mætti ákveðinn sveigjanleika og samvinnu í 

mótun starfs á deildinni. Með því að halda uppi faglegum umræðum um starfið væri hægt að 

samræma vinnubrögð auk þess að komast að sameiginlegri niðurstöðu um hvernig eigi að 

túlka skólanámskrá leikskólans. Líkt og kemur fram í aðalnámskrá skal virða rétt allra sem 

dvelja í leikskóla ásamt því að stuðla að því að börnin læri að bera virðingu og umhyggju fyrir 

öðrum. Með því að samræma vinnubrögð megi komast hjá misskilningi meðal barnanna um 

hvað má og hvað ekki. Ef vinnubrögð eru ekki samræmd innan starfsmannahópsins er hætt 

við að börnin viti ekki og skilji ekki til fulls til hvers sé ætlast af þeim. Það leiði til óöryggis og 

vanlíðan hjá börnunum. Bríet útskýrir þetta á eftirfarandi hátt: 
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Og ég sest niður með barninu og spyr hvað gerðist. Og barnið veit það ekki. Ef þú 

tekur eitthvað barn úr aðstæðum að það viti af hverju það er gert. Það þarf að 

skilja. Það skilur ekki þú ert óþekkt. Þau skilja það ekki því þau eru svo lítil. Þannig 
að mér finnst það umhyggja. Ef þú skammar barn eða talar hátt við barn, þá fer 

það í svona varnarstöðu. Bara eins og frummaður, það bara heilastarfsemin er 

þannig að hún lokar fyrir og þau heyra ekki neitt og sjá bara munninn á þér 
hreyfast og verða hrædd. Hvað ætlar þú að fá með því? Ég hef bara haft það 

þannig að við höfum bara fund með krökkunum, og ég veit ekkert hver þeirra 

hefur rétt fyrir sér en við reynum að finna útúr því í sameiningu. Þetta finnst mér 

flokkast undir umhyggju, að þú berir virðingu fyrir þeim og þú skiljir líka að börn 

þurfi að læra hvað má og hvað má ekki. Þessi rammi þarf að vera skýr og þau 

þurfa að skilja hann. 

Bríet telur að það sé mikilvægur liður í umhyggju í leikskólastarfi að setja börnum skýr 

mörk svo að þau hafi skilning á hvers væri ætlast til af þeim og þau viti hvers vegna þeim sé 

hrósað eða þau siðuð til. Hún lagði einnig áherslu á að allir starfsmennirnir ynnu eins að því 

að kenna börnunum samskiptareglur. Leikskólakennararnir töluðu um mikilvægi skýrra 
marka í leik barna og mátti þar merkja umfjöllun um félagsfærni barna. Í barnahóp geti oft 

komið til árekstra þar sem rifist er um leikföng sem þykja áhugaverð og þar þyki 

leikskólakennurunum gott að nýta aðstæður til þess að kenna börnum mörk í leik. Dæmi 
voru tekin um börn að leik þar sem barn virðist vera komið á gott ról í leik sínum með 

ákveðið leikfang og annað barn tekur eftir áhugaverðum leik fyrrnefnds barns. Síðara barnið 

vill að sjálfsögðu fá að leika á sama hátt og í stað þess að leita að öðru svipuðu leikfangi 

reynir það að taka leikfangið af hinu barninu. Leikskólakennararnir telja að í slíkum 
aðstæðum sé mikilvægt að leyfa börnunum fyrst að kljást við vandann sjálf en aðstoða þegar 

þörfin kallar á. Leikskólakennararnir telja að í slíkum aðstæðum sé mikilvægt að kenna 

börnum að setja sig í spor annarra og virða mörk þeirra. Einnig nefndu kennararnir dæmi um 
að kenna börnum samkennd og nýta tækifærið ef einhverjum liði illa eða hafi meitt sig.  

4.1.3.2 Umhyggja og tilfinningatengsl 

Spurt var um þátttöku leikskólakennaranna í faglegri umræðu um umhyggju og 

tilfinningatengsl innan leikskóla sinna, auk þátttöku þeirra í sambærilegum umræðum á milli 

leikskóla. 

Leikskólakennararnir höfðu allir tekið þátt í faglegri umræðu um umhyggju og 

tilfinningatengsl að einhverju leyti á starfsferli sínum með samstarfsfólki, þá sér í lagi við aðra 
fagmenntaða. Leikskólakennararnir töluðu um að helstu umræður innan leikskólanna sinna 

fælu í sér hvernig þeir töldu að börnunum liði og hvað starfsfólkið gæti gert til þess að auka 
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vellíðan barnanna í leikskólanum. Tveir leikskólakennaranna ræddu að þeir hefðu tekið þátt í 

samræðum um umhyggju og tilfinningatengsl á fagfundum á eigin vinnustað. Þar hefði gefist 

tækifæri til að fjalla um hvernig hægt væri að vinna að tengslum við börnin auk þess að ræða 
hvernig betur væri hægt að koma á móts við þarfir þeirra sem virtust upplifa vanlíðan í 

vissum aðstæðum. Álfey, Fannar og Salka töluðu um vináttuverkefnið Blæ sem væri 

hugmyndafræði til þess að kenna börnum umhyggju, en verkefninu er meðal annars ætlað 
að efla félagsfærni barna með gildin virðingu, hugrekki, umhyggju og umburðarlyndi í 

farteskinu. Fannar telur að verkefnið geti verið skemmtileg aðferð til að kenna börnum 

samkennd, umhyggju og sérstaklega sem aðferð við að efla félagsfærni þeirra. Hann útskýrir: 

Við erum að taka inn Blæ og það er svona bangsi fyrir þau og ef þeim líður illa 

geta þau komið og fengið þennan bangsa og knúsað hann. Fengið að vera smá 

svona útaf fyrir sig. Og inn í því eru svona nuddæfingar sem við erum ekki byrjuð 

á og núvitund og já það svona hjálpar þeim að læra að róa sig niður. Og vera góð 

við hvort annað. Náungakærleikur. Já þau læra að skiptast á og svona, í leiknum. 

Álfey hafði áður farið á ráðstefnur bæði hér heima innan stéttarinnar og erlendis þar sem 

fjallað var um umhyggju í leikskólastarfi, sem og tilfinningaþroska ungra barna og hvernig 
hægt sé að vinna með tilfinningatengsl í leikskólastarfi. Þar vísaði hún í tilfinningatengsl á 

milli barna, foreldra og kennara. Hún talaði jafnframt um að tilfinningaþroski barna og 

geðtengsl væru henni ávallt ofarlega í huga og að hún stefndi að því að viða að sér eins mikilli 
þekkingu þar að lútandi og hún kæmist yfir. Hún taldi að í leikskólanum sem hún starfar í 

væri slík umræða reglulega, bæði á skipulögðum fundum og örfundum þar sem starfsmenn 

hefðu tækifæri til að kasta sín á milli hugleiðingum um málefni barnanna og leita leiða til að 

vinna að aukinni vellíðan þeirra. 

Einungis tveir leikskólakennaranna höfðu tekið þátt í faglegri umræðu um umhyggju og 
tilfinningatengsl í leikskólastarfi á milli leikskóla. Leikskólakennararnir telja allir að það væri 

mjög áhugavert að fá tækifæri til þess að taka þátt í slíkri umræðu í hvaða formi sem er á 
milli leikskóla. Salka sagðist vera mjög áhugasöm um að fara í samstarf með öðrum 
leikskólum þar sem tekin væru fyrir málefni yngstu barnanna og þá skipti hana engu hvort 

samstarfið byggðist á faghópi um yngstu börnin eða þá að leikskólarnir myndu halda saman 
einskonar námskeið eða fyrirlestur um leikskólastarf með yngstu börnunum. Þá telja allir 
leikskólakennararnir að slík umræða myndi án efa efla þekkingu innan leikskólastéttarinnar 

þar sem að hægt væri að læra af öðrum sem væru að vinna með svipaðan aldur. Með því að 
ræða umhyggju og tilfinningatengsl sérstaklega væri hægt að miðla reynslu leikskólakennara 

til annars fagfólks og þannig stuðla að lærdómsamfélagi. 
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4.1.4 Samvinna og samstarf 

Leikskólakennararnir töluðu um að fagleg samskipti bæru sömu einkenni í grunninn, þar sem 

að virðing og traust væru grunnstoðir í samskiptum. Í raun skipti ekki máli hvort einstaklingur 
ætti í samskiptum við börnin, foreldra og samstarfsfélaga þar sem að ekki væri hægt að eiga í 

góðum og uppbyggilegum samskiptum við aðra án þess að bera virðingu fyrir reynslu og 

skoðunum annarra og að samskiptin byggðust á gagnkvæmu trausti. 

Bríet, Emilía, Ísey og Salka töluðu um að með reynslunni læri maður að taka uppbyggilegri 

gagnrýni frá samstarfsfélögum. Bríet vildi helst nota orðið ábendingar vegna þess að henni 

þótti neikvæð merking á bak við hugtakið gagnrýni. Mikilvægt er að gagnrýni væri 

málefnaleg þar sem leitast væri við að læra af reynslunni og miðlað þekkingu um hvers vegna 

var unnið á einn hátt fremur en annan. 

Þegar kemur að skipulagi starfsins er mikilvægt að starfsmenn deildarinnar séu samtaka 

og sammála um dagskipulag, að halda faglegri umræðu um hvað sé að virka og hvað ekki og 

hvað eigi að gera yfir daginn. Mjög mikilvægt sé að gagnkvæm virðing á milli samstarfsfélaga 

sé til staðar og að allir fái að leggja eitthvað fram. Að ræða við samstarfsfélaga um störf 
þeirra leiði til þess að þeir læra hvort af öðrum og ýtir undir aukinn skilning á starfinu. Þegar 

slík ígrunduð samræða fær að eiga sér stað og allir fá að leggja til málanna ýtir það undir 

jafnræði því allir hafi fengið að tjá skoðun sína. Leikskólakennararnir sem gegndu 
deildarstjórastöðu töluðu jafnframt um mikilvægi þess að stýra starfsmannahópnum á þann 

hátt að allir vissu hvaða verkefnum ætti að sinna og hvenær. Emilía ræddi að það færi 

allnokkur tími í að skipuleggja verkaskiptingu og ræða reglulega við starfsmenn um áherslur á 
deildinni. 

Leikskólakennararnir ræddu allir hvaða þættir í samskiptum þeim þótti mikilvægir til þess 

að geta átt í farsælum samskiptum við börnin, foreldra og samstarfsfólk. Fannar segir að 

virðing sé mikilvæg en einnig sé jafnræði og hreinskilni nauðsynleg fyrir hópinn: 

Fyrsta lagi virðing, í öllum samskiptum, og bara að allir séu jafnir. Sama hve 

menntaðir þeir eru. Gleði og tala um hvernig manni líði svo það sé ekki óþarfa 

gremja í loftinu. 

Virðing fyrir öllum þeim einstaklingum sem koma að leikskólanum er mikilvægur þáttur í 

samskiptum að mati leikskólakennaranna. Þeir telja að ef þeir beri ekki virðingu fyrir þeim 

sem þeir væru að tala við þá gætu samskiptin ekki orðið farsæl. Leikskólakennararnir voru 
einnig á einu máli um að hreinskilni væri nauðsynleg þar sem að opin samskipti leiði frekar til 

þess að hægt sé að fyrirbyggja misskilning. Bríet ræddi um hreinskilni á þann hátt að til þess 
að samskipti gætu verið sem farsælust og trúverðug verði að byggja á gagnkvæmri hreinskilni 

og hreinskiptni. 
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4.1.4.1 Samstarf við foreldra 
Fagleg samskipti við foreldrana verða að einkennast af trausti því foreldrarnir þurfa að 

afhenda barnið sitt til leikskólakennara og treysta því að hugsað verði vel um barnið í 

leikskólanum. Þegar barn mætir í leikskólann á morgnana eiga foreldrar að upplifa 

kveðjustundina sem hlýja og upplifa eigið öryggi og ánægju með að skilja barnið eftir í 

leikskólanum, með þá vitneskju að því líði vel og að vel verði hugsað um barnið yfir daginn á 

meðan foreldrar halda til vinnu. Foreldrar þurfi jafnframt að upplifa að þau ásamt 

leikskólakennurunum myndi eina heild í kringum barnið. Leikskólakennararnir töluðu um að 

mikilvægt væri að hlusta á foreldrana því þeir væru þekkja börnin sín best þó að 

leikskólakennarinn hafi fræðin og reynslu af leikskólastarfi á bak við sig. Samskiptin verða að 

vera hrein og bein en gæta þarf nærgætni þegar rætt er um viðkvæm málefni. Álfey talaði 

um að það væri mikilvægt að standa ekki frammi á gangi eða í fataherbergi þegar um 

viðkvæm mál væri að ræða. Slíkt væri ekki uppbyggjandi fyrir samskipti við foreldra þar sem 
um trúnaðarmál er að ræða. Bæði foreldrar og börn eiga rétt á því að slík málefni séu rædd í 

einrúmi. Hún telur að þegar slík málefni eru rædd í einrúmi megi frekar byggja upp traust við 

foreldra þar sem að þannig væri sýnt í verki að virðing væri borin fyrir þeim og barni þeirra. 
Álfey leikskólakennari útskýrir: 

Þarna skiptir ofboðslega miklu máli að vanda sig vel. Að vera í miklum 

samskiptum dagsdaglega, geta sagt frá einhverju skemmtilegu sem gerðist yfir 
daginn og ef að það þarf að ræða eitthvað viðkvæmt varðandi barnið að þá á alls 

ekki að gera það fyrir framan aðra. Nálgast foreldra á jafningjagrundvelli, að þau 
finni ekki að við séum eitthvað yfir þau hafin þó svo að við höfum þessa menntun 
á bak við okkur. Mjög mikilvægt þegar við erum að taka viðtöl ef það er eitthvað 

sem þarf að koma inn á áhyggjur af þroska barnsins að það er þessi 

samlokuaðferðin. Byrja á að segja eitthvað jákvætt um barnið, koma inn á 
eitthvað sem við höfum áhyggjur af og loka svo samtalinu með jákvæða um 

barnið að það þarf að hugsa út frá þeim. Að foreldrarnir fari frá okkur sátt og 

mæta þeim með hlýju. 

Leikskólakennararnir töluðu öll um mikilvægi þess að koma á góðum og uppbyggjandi 

samskiptum við foreldra þar sem helstu einkenni samskiptana væru skilningur, virðing og 

gott upplýsingaflæði. Flestir leikskólakennaranna töluðu um hvernig þeir sjálfir reyna að 
koma upplýsingum til foreldra bæði í gegnum tölvupósta, tilkynninga á töflum, til dæmis í 

fataherbergi barnanna, og einnig með því að tala reglulega við foreldrana. Slíkar upplýsingar 
eru meðal annars hvernig dagurinn gekk, hvernig barninu leið, hvað var gert yfir 

leikskóladaginn og síðan praktísk atriði sem meðal annars snúast um atburði framundan og 
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fatnað barnanna fyrir útiveru eða aukafatnað. Bríet talaði um reynslu sína af slíkum 

samskiptum og einnig eftir að leikskólaforrit var innleitt í leikskólanum hennar. 

Leikskólaforrit eiga að vera handhægt tæki til að efla foreldrasamskiptin og auka 
upplýsingaflæði. Bríet telur að slík forrit leiði til aukinnar ánægju og sjálfsöryggi foreldra þar 

sem það auðveldi aðgengi að upplýsingum um svo sem viðveruskráningu, svefntíma og 

hvernig barnið borðaði yfir daginn ásamt því að foreldrar geti fengið að sjá myndir frá 
leikskólanum jafnóðum. Hún telur að það hjálpi foreldrum mikið þegar barn er eitt í 

leikskólanum fyrstu dagana eftir aðlögun. Bríet deildarstjóri útskýrir á eftirfarandi hátt: 

Mér finnst það, að þetta auðveldi. Samræður á milli, svona að þakka fyrir 

myndirnar og gaman að sjá hvað þið voruð að gera í dag og eitthvað svona. 

Þannig að það tengist umræðugrundvelli þegar maður hittist síðan í lok dag. ... Ég 

er búin að segja við foreldrana hjá mér „bara taktu upp símann, aldrei halda að 

þú sért eitthvað að trufla“, að þau finni það að ég sé nánast bara þarna fyrir 

þeirra barn þó ég sé þarna fyrir öll börnin auðvitað. En svona að þau fari róleg, 

kveðji barnið og þau viti að þetta er allt í góðu. Ef barnið fer að gráta þegar 

foreldri fer, þá reyni ég að taka mynd og senda bara um leið bara svo þau sjái að 
þetta er búið. ... Rosa mikilvægt að foreldrar séu öruggir og þá skilar það sér í 

barni sem er líka öruggt. 

Salka talaði jafnframt um mikilvægi þess að foreldrar treystu sér til þess að koma í 
leikskólann og ræða um viðfangsefni sem væru að angra þau, hvort sem það væri um 

eitthvað sem þeim þætti athugavert eða vildu spyrja út í en henni finnst mikilvægt að það ríki 

traust og heiðarleiki á milli foreldranna og leikskólans í heild. Þessir þættir væru mikilvægir 

að því leytinu til að foreldrar væru ekki að byrgja inn í sér spurningar og leyfa þeim að brenna 
inni í sér heldur frekar að þau upplifðu ákveðið öryggi gagnvart leikskólanum og að vel væri 

tekið í spurningar og vangaveltur. Að hennar mati væri því traust og heiðarleiki grunnurinn 

að farsælu samstarfi með foreldrum. 

4.1.5 Fagmennska 

Leikskólakennararnir töluðu um tengsl umhyggju við fagmennsku sína en töluðu líka um 

fjölbreytileika faglegs starfs, mikilvægi þekkingarleitar í starfi, ígrundun og hvað einkenni 

fagleg samskipti í starfinu.  

Fannar ræddi um að einkenni leikskólakennara væru þau að þekkingarbrunnur 
leikskólakennara ætti almennt að vera viðamikill og góður ásamt því að búa yfir 

leiðtogahæfni sem krefst getu til þess að leiðbeina öðrum starfsmönnum. Hann útskýrir á 

eftirfarandi hátt: 
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Sko það er, við erum búin að læra fræðin og eigum að vita aðeins meira um 

starfshætti og hvernig við vinnum með börnum. Við erum ekkert betri út af því ... 

heldur eigum við að geta leiðbeint þessum ólærðu og gefið þeim góð ráð og bara 
vera faglegri í allri vinnu í leikskólanum. 

Samkvæmt Fannari eiga leikskólakennarar að vera búnir að viða að sér þekkingu um 

starfið, samskipta- og starfshætti og öðlast reynslu til að beita þekkingu sinni í starfi. 
Jafnframt eigi leikskólakennarar að geta nýtt þekkingu sína til þess að leiðbeina öðrum 

starfsmönnum um stefnu leikskólans og hvernig beri að vinna eftir henni.  

4.1.5.1 Samskipti með ungum börnum 

Þegar að spurt var um einkenni faglegra samskipta við börnin tala leikskólakennararnir um 

að mikilvægt sé að vera til staðar fyrir börnin og vinna að uppbyggilegum samskiptum við 

þau. Líkt og í samskiptum við hina fullorðnu er mikilvægt að bera virðingu fyrir barninu og 
sýna því hlýju og kærleika.  

Leikskólakennararnir töluðu um mikilvægi þess að fara niður í hæð barnanna þegar verið 
er að tala við börnin en ekki kalla yfir barnahópinn. Hróp og köll yfir höfuð barnanna leiddu 

einungis með sér að meiri hávaði væri á deildinni og leikskólakennararnir næðu ekki athygli 
barnanna á þann hátt. Jafnframt töldu viðmælendur að minni líkur væru á því að börnin 

gætu tileinkað sér það sem væri verið að segja við þau ef þau næðu ekki augnsambandi við 

þann sem talar við þau. Ísey sagði að henni fyndist gott að taka blíðlega í hendur barns sem 
ætti í erfiðleikum með að halda athygli í samskiptunum. Þannig mætti bæði nálgast barnið á 

hlýjan og blíðlegan máta jafnframt því að ná fram aukinni einbeitingu barnsins á það sem 
sagt er. 

Leikskólakennararnir töldu að það væri nauðsynlegt að læra að hlusta á þarfir barnanna 

til þess að geta komið sem best til móts við hvert og eitt barn. Það sem leikskólakennarar 

gefa af sér í umhverfi barnanna hefur áhrif á barnið og því þarf að hafa hugann við það 

hvernig viðhorf hvers og eins starfsmanns hefur áhrif á faglegt starf í leikskólanum. Þeim 

fannst mikilvægt fyrir starfsmenn leikskóla að geta gengið inn á deild og litið yfir 

barnahópinn og fengið tilfinningu fyrir því hvernig líðanin hjá börnunum væri. Með því að 

gera það væri betur hægt að sjá hvernig best væri að vinna þá stundina, hvort sem aðstæður 

byðu upp á fyrirfram skipulagða stund eða frjálsan leik. 

Viðmælendurnir töluðu um mikilvægi þess að hvert og eitt barn fái athygli og upplifi að á 
það sé hlustað og því sé sýnt kærleikur. Mikilvægt sé að börn fái að njóta ljúfra gæðastunda 

þar sem þau fái tækifæri til að staldra aðeins við í daglegu starfi, til dæmis við bleiuskiptin. 
Salka útskýrir á eftirfarandi hátt: 
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Þú rýnir yfir barnahópinn og svona reynir einhvern veginn „Já, þessi vaknar alltaf 

snemma og getum alltaf gefið þeim góðan tíma, þessi sem vakna síðust þau fá 

bleiu og setjast við matarborðið; getum við tekið þau á öðrum tíma?“ Hvert eitt 
og einasta barn skiptir máli. ... Erum við að sinna öllum jafnt? Erum við að gefa 

öllum tíma óháð því hvenær þau koma eða fara, þannig að það sé ekkert barn 

sem verður útundan. 

Leikskólakennararnir telja sig vera mjög meðvitaðir um áhrif tónhæðar og hvernig þeir 

töluðu við börnin. Þeir telja að mikilvægt væri að ræða við börnin á hnitmiðaðan hátt svo 

orðin kæmu ekki í belg og biðu í eyrum barnanna. Þá væri skýrmæli einnig æskilegt í því 

samhengi en leikskólakennararnir telja að það myndi frekar aftra málþroska barna ef talað 

væri við þau með smábarnarödd því þá fengju börnin ekki að heyra orðin rétt og þar með 

kæmu þau síður til með að orða málfar sitt rétt síðar meir. Ljúfur tónn, rósemd kennarans og 

hnitmiðuð skýrmæli kæmi skilaboðum frekar til skila til barnanna og þætti líklegri til eflingu 

málþroska. 

4.2 Starfsaðstæður í leikskólunum 
Innri og ytri þættir leikskólastarfs eru fjölbreyttir og hafa nú þegar komið fram viðhorf 

leikskólakennaranna hvað varðar samskipti og samstarf innan leikskólans. Í þessum 
niðurstöðukafla er fjallað um viðhorf leikskólakennaranna til starfsaðstæðna sinna, þar á 

meðal álagsþátta og endurmenntunar. Svo virtist sem viðmælendurnir væru með ámóta 

skoðanir á starfsaðstæðum sínum þrátt fyrir að þau gegndu ekki sömu stöðu. Allir 
leikskólakennararnir töluðu um mikilvægi þess að geta skipt barnahópnum upp í smærri 

hópa og því væri gott að hafa skilrúm. Skilrúmin nýti þeir til þess að geta auðveldlega breytt 
skipulagi rýmisins. Álfey og Salka leikskólastjórar og Emilía og Ísey deildarstjórar, ræddu um 
mikilvægi þess að leikskólar væru vel mannaðir, að fjöldi starfsmanna væri nægur til þess að 

hægt væri að sinna vel umönnun barnanna og að mannauður leikskólans samanstæði af 
fjölbreyttri flóru einstaklinga sem væru færir í sínu starfi og hefðu hag barnanna að 
leiðarljósi. Þær ræddu ennfremur um mikilvægi þessa í tengslum við álagstíma í starfi með 

tilliti til þess að það sé eðlilegt að það komi upp atvik þar sem starfið er meira krefjandi og þá 
sé mikilvægt að hafa hæfa starfsmenn sem sinni starfi sínu af skyldurækni og gleði. 

Starfsþróun er mikilvæg leikskólakennurunum og lögðu þeir áherslu á að aukin þekking 

nýttist í starfi með yngstu börnum leikskólans. 

4.2.1 Umhverfi 

Leikskólakennararnir töluðu um að leikskólarýmin væru fæst hönnuð með sértækar þarfir 

yngri barna í huga, og væri því ýmissa úrbóta þörf. Þau leiddu hugann að þeim breytingum 
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sem þegar höfðu verið gerðar í því skyni að komast til móts við þarfir þessa hóps, þar sem 

meðal annars hefði verið settur hiti í gólf og bleiuaðstaða bætt. Viðmælendur töldu að þegar 

kemur að þessum aldri sé mikilvægt að skoða hvernig umhverfið mætir þörfum barna og 
fullorðna. 

Ísey talaði um að margt væri í rými ungra barna sem þyrfti að huga að. Einnig ræddi hún 

sérstaklega um að þegar umfjöllun um ungbarnadeildir varð sýnilegri í samfélaginu að gólfið 
hafi verið rifið upp hjá henni til að setja hita í gólfin. Einnig væri mikilvægt að hafa 

vagnageymslu fyrir börnin því hún telur að ekki væri hægt að láta mörg lítil börn sofa saman í 

rými á dýnum. Jafnframt telur hún að þrátt fyrir að hún hefði góða aðstöðu fyrir börnin þyrfti 
hún líklega skilrúm inn á deildina til þess að geta skipt barnahópnum betur upp ef hún væri 

með fleiri yngri börn á deildinni. Hún sagði að það væri sérstaklega mikilvægt að skoða 

aðstæður og rými á ungbarnadeildum, og þá sér í lagi að því leyti að þörfum yngstu barnanna 
og starfsmanna væri mætt. Það væri því mikilvægt að aðstæður og rými barnanna hentaði 

vel fyrir þá starfsemi sem ætti að vera þar. Álfey, Emilía og Fannar tóku fram að leikskólar 

þeirra höfðu annaðhvort verslað eða látið sérsmíða ýmiskonar skilrúm svo hægt væri að 
skipta barnahópnum betur niður í smærri hópa. Með því að hafa færanleg skilrúm á 
deildunum væri hægt að breyta rýminu á auðveldan hátt og gefið þannig hverjum og einum 

hóp aukið svigrúm í leik sínum til þess að börnin fái notið sín sem best. 

Allir leikskólakennararnir voru á sama máli um mikilvægi þess að geta skipt börnunum í 
smærri hópa ásamt því að ræða um skort á hvíldaraðstöðu innandyra fyrir öll börnin á 

deildinni. Rætt var um að helst vantaði vagnageymslu fyrir vagnana hjá þeim börnum sem 

svæfu úti og að reynt væri að leita lausna á því vandamáli. Vagnar barnanna voru til dæmis 

geymdir víðsvegar um leikskólann eftir lokun. Emilía talaði jafnframt um að það væri 
mikilvægt að starfsmenn sætu á gólfinu með börnunum og til að auka þægindi starfsmanna 

hefði hún fengið nokkra jógastóla á deildina. Þessir jógastólar gerðu það að verkum að 

starfsmenn deildarinnar settust mun frekar á gólfið með börnunum þar sem að stólarnir 
studdu við bak starfsmanna og því þægilegra fyrir þá að sitja á gólfinu. 

Leikskólakennararnir töluðu um að mikilvægt væri að rýmið væri uppbyggt þannig að það 

styðji við námshvöt barnanna og þá skipti miklu máli að börnin hefðu gott aðgengi að sem 
flestum leikföngum og að hægt væri að skipta út leikföngum auðveldlega. Að öðru leyti væri 

annar efniviður í augsýn þeirra, til dæmis í opnum vegghillum. 

Leikskólakennararnir töluðu um nokkra uppbyggjandi þætti í starfi sínu, þar á meðal hrós 
og hvatningu og góðan skólabrag. Viðmælendur ræddu um hvað það væri mikilvægt að 

upplifa að þau væru að gera góða hluti í starfi og að hrós og hvatning, ekki einungis frá 

stjórnendum heldur einnig samstarfsfólki sínu, væri mikilvægt fyrir sjálfsmat þeirra í starfi. 

Leikskólakennararnir töluðu þá sérstaklega um að það væri gott að fá viðurkenningu frá 
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foreldrum barnanna, til dæmis þegar foreldrar lýstu yfir ánægju sinni á starfi leikskólans. 

Viðurkenning í starfi ýtti undir starfsánægju leikskólakennaranna og ýtti ennfremur undir 

áhuga þeirra á að þróast í starfinu. Álfey leikskólastjóri lýsir þessu á eftirfarandi hátt: 

Að maður fær staðfestingu á því að maður sé að gera góða hluti í starfinu. Maður 

er að fá hrós, bæði frá starfsfólki og foreldrum og utanaðkomandi. Það er 

uppbyggjandi fyrir mig. 

Leikskólakennararnir lýstu því að þegar þeir fá staðfestingu á því hvað þeir eru að gera vel 

í starfi fengju þeir bæði innblástur til að þróa starf sitt áfram og öðlast sjálfsöryggi til þess að 

prófa sig áfram sem síðan veitti þeim aukna starfsánægju. Á vissan hátt töldu viðmælendur 

að þetta verkaði líkt og hringrás. Viðurkenning á starfi þeirra hvetur þá til þess að þróa 

starfið áfram, sem veitir þeim aukna starfsánægju og þannig öðlast þau áframhaldandi 

hvatningu á því að þróa starfið enn frekar. 

4.2.2 Álagsþættir 

Leikskólakennararnir töldu að það væri fátt sem hamlaði fagmennsku þeirra en þó væri 

tímaleysi og mannekla helstu þættirnir sem gerðu það að verkum að faglegt starf yrði lítt 
sýnilegt í leikskólanum. Skortur á fagfólki í leikskólanum virtist ekki hindra til dæmis faglegar 

umræður í leikskólunum þar sem allir leikskólakennararnir töldu sig ávallt leita lausna við 

hverjum aðstæðum og uppákomum. Mátti því marka að þeir töldu að ekki væru til nein 
óyfirstíganleg vandamál í leikskólastarfinu. Álfey leikskólastjóri talaði um að það væru einna 

helst þessir álagstímar í starfi sem gerðu það að verkum að hún gæti ekki sinnt hlutverki sínu 
í tengslum við yngstu börnin og aðra hagsmunaaðila leikskólans sem skyldi, auk þess sem 

enn minni tími gæfist til að halda uppi og styðja við faglega umræðu á milli starfsmanna, 

undirbúningstími fagfólks félli niður og starfsfólk gæti því síður sinnt símenntun. Hún taldi að 

slíkar aðstæður gæfu ekki tækifæri til að rýna í þroska og nám barna og ganga úr skugga um 

að námsumhverfi barnanna ýtti undir vellíðan og öryggistilfinningu barnanna þar sem minni 

tími gæfist til að sinna hverju barni sem skyldi. Emilía vildi meina að mikill asi í daglegu starfi 

leiddi til þess að oftar en ekki færi undirbúningur hennar í hagnýt atriði, líkt og dagskipulag 

þar sem verkaskipting starfsmanna væri skipulögð og skráð niður og því hefði hún færri 

tækifæri heldur en hún vildi hafa til þess að lesa sér til í fræðiritum og sinna símenntun. 

Fannar talaði einnig um slæma líkamsbeitingu í starfi sem álagsþátt í leikskólastarfi. Hann 

taldi að vegna þess hve mikil líkamleg vinna leikskólastarfið er að þá sé mikilvægt að hafa í 
huga hvernig einstaklingar beiti sér, til dæmis þegar verið er að lyfta börnum upp á 

skiptiborð eða í matarstóla. Ef ekki væri hugað að líkamsbeitingu er hætt við 

stoðkerfisvandamálum sem hann taldi algeng hjá leikskólakennurum. Einnig nefndi hann 
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mikilvægi þess að skoða starfsaðstæður í rými barnanna með það í huga að auðvelda 

leikskólakennurum starfið hvað þær varðar. Emilía ræddi jafnframt að jógastólar styddu við 

bak starfsmanna og gerðu þeim kleift að sitja í þægilegri stöðu á gólfinu í leik með 
börnunum. Því væri minna álag á líkama starfsmanna og þeir yrðu að öllum líkindum 

meðvitaðri um góða bakstöðu í leik með börnum. 

Mannekla og tímaleysi eru helstu þættir í leikskólastarfi sem hamla fagmennsku þeirra 
þar sem leikskólakennararnir þyrftu, í samstarfi með öðrum starfsmönnum, að leitast við að 

láta daginn ganga upp á einn hátt eða annan. Slíkar aðstæður bjóða frekar upp á að skipulagt 

starf í leikskólanum fellur niður. 

4.2.3 Starfsþróun 

Leikskólakennararnir töluðu allir um að skylda leikskólakennarans væri að sinna símenntun 

sinni og viða að sér nýrri þekkingu. Helmingur leikskólakennaranna talaði um að leikskólarnir 

ættu hrós skilið fyrir það framboð námskeiða sem stæði til boða á starfsdögum þar sem oft 
væri leitað eftir áhuga starfsmanna og hvað þeim fyndist vanta fræðslu um. Námskeiðin sem 

helst voru nefnd fjölluðu um skapandi starf með börnum, málörvun, til dæmis tákn með tali 

og tónlist ásamt kennsluefni á borð við vináttuverkefnið Blæ. 

Leikskólakennararnir voru allir á einu máli að það væri mikilvægt að kynna sér 

endurmenntunarnámskeið og sækjast í að fara. Leikskólakennararnir höfðu ekki allir kynnt 
sér hvert framboð slíkra námskeiða væri né hvers kyns námskeið væru í boði. Almennt töldu 

þeir að ýmislegt væri í boði fyrir leikskólakennara en það væri ekki nóg framboð af 

námskeiðum sem miðuðust við yngstu börnin í leikskólum og því gæfust fá tækifæri til að 
sérhæfa sig enn frekar í starfi með yngstu börnunum. Álfey, Emilía, Fannar og Ísey voru 

nokkuð sammála um að flest námskeið væru miðuð fyrir börn eldri en þriggja ára og því liði 

þeim eins og málefni yngstu barnanna sætu eftir, hvað varðar endurmenntun 

leikskólakennara.  

Álfey og Bríet töluðu báðar sérstaklega um að leikskólakennarar væru í raun aldrei 

fullnuma í leikskólakennarafræðum þar sem að ávallt kæmi fram ný þekking á sviðinu auk 

þess sem þekking getur gleymst ef ekki er unnið með hana. Bríet talaði um að ef henni 
fyndist hún einhvern tímann vera búin að læra allt um leikskólastarfið að þá myndi hún fara 

finna sér annan starfsvettvang. Hennar skoðun var sú að leikskólastarfið væri einmitt svo 

skemmtilegur vettvangur vegna þess að hún væri ávallt að læra eitthvað nýtt.  

4.2.3.1 Að sérhæfa sig með yngstu börnin 

Leikskólakennararnir voru spurðir að því hvort þeir teldu að hægt væri að sérhæfa sig í starfi 

með yngstu börnunum og virtust þau vera fullviss um að það væri hægt. 

Leikskólakennararnir telja að til þess að hægt væri að sérhæfa sig í starfi með yngstu 
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börnunum væri góður grunnur í leikskólakennarafræði einkar mikilvægur en þar sem 

leikskólastarf með yngstu börnunum væri í raun nýtilkomið viðfangsefni í kennaranámi og í 

raun væri búið að vera lítið af ungum börnum í leikskólum hingað til að þá væri lítið fjallað 
um yngstu börnin sérstaklega í leikskólakennaranáminu. Ef verðandi leikskólakennarar vildu 

meiri sérhæfingu eða efla þekkingu sína þyrftu þeir að kalla frekar eftir því, til dæmis með því 

að óska fremur eftir því að komast í vettvangsnám með yngstu börnunum. Þá bæru 
háskólarnir einnig ábyrgð í þeim málum þar sem þeir þyrftu að sjá til þess að 

kennaranemunum væru veitt tækifæri til þess að sækja vettvang þar sem yngstu börnin 

væru.  

Emilía talaði einnig um að það þyrfti að vera tækifæri til að sækja námskeið sem fjölluðu 
sérstaklega um hagnýta þætti leikskólastarfs með yngstu börnunum auk þess að 

leikskólakennarar þyrftu að lesa sér meira til um yngstu börnin með því að leitast eftir 
fræðigreinum og rannsóknum um þennan aldurshóp, líkt og kom fram hér að ofan. Þá talaði 

hún einnig um að henni þætti gott ef útbúið yrði grunnnámskeið um faglegt starf með yngstu 

börnunum þar sem fram kæmi helsta grunnþekking um aldurshópinn, til dæmis um 
geðtengsl, listsköpun, mál- og hreyfiþroska og félagskenningar um leik barna. 

Leikskólakennararnir töluðu um að það gæti verið gott fyrir starfsþróun leikskólakennara 

að boðið væri upp á fjölbreyttar leiðir til að auka þekkingu þeirra á málefnum yngstu 

barnanna. Því væri mikilvægt að ekki einungis yrði aukning á námskeiðum heldur einnig 
samstarfi á milli leikskóla. Salka nefndi að henni fyndist góð leið að samstarfi yrði komið á 

milli leikskóla sem starfa með yngstu börnunum, óháð sveitarfélögum eða öðrum 

rekstraraðilum. Þannig væri hægt að miðla reynslu og þekkingu ólíkra leikskóla til þeirra sem 

væru áhugasamir auk þess sem kominn væri vettvangur fyrir þá leikskóla sem ekki enn eru 
komnir með svo ung börn til þess að skoða og vinna að eigin stefnumótun um faglegt starf 

með yngstu börnunum. 

Leikskólakennararnir voru spurðir hvað þeim fyndist um inntak aðalnámskrár hvað 
varðaði kennslu yngstu barnanna. Margir leikskólakennaranna töluðu um að þeir hefðu ekki 
velt því fyrir sér áður. Leikskólakennararnir voru þó sammála því að aðalnámskrá væri mjög 

opið skjal þar sem að vissu leyti væri stiklað á stóru hvað varðaði leikskólastarf en ekki væri 
sérstaklega fjallað um yngstu börnin. Þá voru viðmælendur einnig að mestu á sama máli um 

að ekki væri endilega þörf á því að endursemja hana fljótlega til að innleiða umfjöllun um 

yngstu börnin en þau myndu vissulega telja það áhugaverða þróun. Salka var þó þeirrar 
skoðunar að þörf væri á því að skoða þann möguleika að innleiða meiri umfjöllun um 

umhyggju í leikskólastarfi líkt og var í eldri útgáfum aðalnámskrár. Hún telur að sú þekking 

sem var til staðar þegar eldri útgáfur aðalnámskrár voru gefnar út hafi ekki skilað sér til yngri 
kynslóða og hún vonist til þess að á næstu árum að sú þekking fái aukið vægi í aðalnámskrá. 
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Hún telur að þegar horft sé til fjölgunar yngri barna í leikskólum sé nauðsynlegt að umhyggja 

sé sett í sérstakan forgang og að það myndi styðja við umfjöllun um umhyggju sem 

órjúfanlegan þátt fagmennsku leikskólakennara. 

Tveir leikskólakennaranna telja að aðalnámskrá fjalli ekki um kennslu og nemendur sem 

slíka en börnin læra í gegnum leik og með því að hafa fyrirmyndir í lífinu. 

Leikskólakennararnir voru því á báðum áttum hvort ætti að tala um börnin sem nemendur í 
leikskóla þó svo að þau töldu þau vissulega vera það en það væri merkingarmunur á 

námsleið þeirra. 

4.3 Samantekt 
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að leikskólakennararnir séu sammála um hvað 

þeir byggja starfshætti sína á og nefndu einna helst umhyggju í starfi, samstarf við 

samstarfsfélaga og foreldra, stjórnunarþætti og merkingarbærni fagmennsku þeirra. 

Almennt töldu þeir að umhyggja fyrir börnunum væri leiðandi í starfi þeirra og að 

leikskólakennarar gætu ekki talist faglegir ef hana vantaði í leikskólastarfið. Umhyggjan væri 

án efa rauði þráðurinn í öllu leikskólastarfi, ekki einungis með yngstu börnunum. 
Leikskólakennararnir lögðu mikla vinnu og sjálfskoðun í það hvernig þeim gengi að vinna með 

umhyggju í starfi. Þá töldu leikskólakennararnir mikilvægt að horft væri til umhyggjunnar á 

fjölbreytilegan hátt, þar sem að hún væri ekki einungis sýnd með kossum og knúsum, heldur 
einnig með því að uppfylla grunnþarfir barna og að setja þeim mörk. Leikskólakennararnir 

töluðu um að hvernig samskiptum og samstarfi væri háttað væri mikilvægt fyrir farsælt 

leikskólastarf og því væri gott að gæta að því að stuðla að jákvæðum skólabrag og upplýsandi 

umræðu um málefni leikskólans við alla þá sem eiga hagsmuna að gæta í 
leikskólasamfélaginu. Leikskólakennararnir töldu að reynsla þeirra og aukin þekking leiddi til 

þess að þeir fyndu frekar til fagmennsku sinnar og ígrundun á starfinu var einnig mikilvægur 

þáttur fagmennsku að þeirra mati. Í raun töldu leikskólakennararnir að fagmennskan og 
mikilvægi umhyggjunnar þar að lútandi breyttist ekki heldur einungis aðferðirnar sem 

notaðar eru með yngri börnum. Leikskólakennararnir töldu að það væri helst rýmið og 

aðstæðurnar sem þyrfti að huga að í faglegu starfi með yngstu börnunum. Rými yngstu barna 
í leikskólum þyrfti að skoða vel og sjá til þess að það hentaði fyrir starf með ungum börnum. 

Vagnageymslur eða rými fyrir vagna, bæði innan- og utandyra, væru mikilvægar fyrir 

ungbarnadeildar og ungbarnaleikskóla þar sem leikskólakennararnir telja það ekki þjóna 
hagsmunum barnanna að þau svæfu öll á dýnum í sama rýminu. Leikskólakennararnir voru 

allir mjög lausnamiðaðir þegar kom að rýminu sjálfu en töluðu þó um mikilvægi þess að 

skoða uppbyggingu á námsumhverfi yngstu barnanna með það í huga að þarfir þeirra væru 

frábrugðnar þörfum eldri barna í leikskóla. Skortur á fagmenntuðu fólki í leikskólum, 
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mannekla og álag á leikskólum, gerði það að verkum að leikskólakennarar hefðu ekki tök á 

því að uppfylla eigin kröfur um sýnileika fagmennsku í starfi sínu, til að mynda með því að 

skapa umræður við starfsfólk og foreldra um faglegt starf innan leikskólans. Mikilvægt væri 
að auka við sérhæfingu leikskólakennara á málefnum yngstu barna í leikskólum í gegnum 

símenntun auk þess sem að leikskólakennararnir töldu að lítið væri fjallað um þau málefni í 

leikskólakennaranámi. Leikskólakennararnir töldu almennt að aðalnámskrá leikskólanna væri 
gott og gilt opið skjal en að endingu væri áhugavert og mögulega þörf á að auka umfjöllun 

um yngstu börnin og umhyggju í leikskólastarfi. 
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5 Umræða 

Hér verða helstu niðurstöður dregnar saman og þær settar í samhengi við fræðilegan 
bakgrunn rannsóknarinnar. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvað 

leikskólakennarar, sem starfa með yngstu börnum leikskólans, leggja til grundvallar 

starfshátta sinna. Horft er til viðhorfa leikskólakennara til samstarfs, stjórnunar og 

fagmennsku auk upplifunar þeirra á starfsumhverfi sínu í vinnu með börnum í 

ungbarnaleikskólum og ungbarnadeildum. Rannsóknarspurningarnar voru: Á hverju byggja 

leikskólakennarar starfshætti sína með yngstu börnum leikskóla? Hvernig upplifa 

leikskólakennarar starfsaðstæður sínar? 

Niðurstöðurnar sýna að viðmælendur telja umhyggju vera grundvöllinn sem allt faglegt 

starf með yngstu börnunum sé byggt á. Mikilvægi viðmóts sem einkennist af umhyggju 

leikskólakennarans gagnvart börnum, foreldrum og samstarfsfólks er viðmælendum ofarlega 
í huga í daglegu starfi. Að mati viðmælendanna birtist umhyggja á mismunandi hátt í 

leikskólastarfi og miklu skiptir að skapaðar eru ákjósanlegar aðstæður til þess að 

leikskólakennarinn geti unnið starf sitt fagmennsku. 

5.1 Umhyggja 
Leikskólakennararnir skilgreindu umhyggju sem svo að lífsnauðsynlegt væri barninu og 
þroska þess að því væri sýnd hlýja og kærleikur, hugsað væri um grunnþarfir þess og því væri 
mikilvægt að huga að næringu, hreyfingu, hvíld og leik barnsins ásamt því að barnið væri 

aðstoðað við hreinlæti. Líkt og Noddings (2003) heldur fram að til þess að hægt sé að sýna 
barni umhyggju í verki þarf leikskólakennari að þekkja börnin, búa yfir hæfni til þess að 
hlusta á þarfir þeirra og sjá á líkamstjáningu þeirra hvernig líðan þeirra er hverju sinni. 

Jafnframt telur Noddings (1995) að námsárangur skipti litlu máli nema að börn trúi því að 
einhver annist þau, líkamlega og tilfinningalega og að það ýti undir nám barna ef 

leikskólakennari sýni þeim umhyggju. Draga má þá ályktun að leikskólakennararnir telji að 

barn geti ekki öðlast hæfni til þess að læra af umhverfi sínu nema fyrir tilstilli þess að þau 
beri fullt traust til þess að einhverjum sé raunverulega annt um það og þarfir þess. 

Samkvæmt viðmælendunum væri einnig mikilvægt að nýta litlu stundirnar sem gefast til 
samskipta við hvert og eitt barn, þar sem þörfum barnsins væri mætt af virðingu og hlýju. 

Leikskólakennararnir voru öll þeirrar skoðunar að umhyggja í leikskólastarfi væri 

alltumlykjandi og hana mætti finna í fjölbreytilegu formi. Umhyggja felst í að setja börnum 
skýr mörk þar sem þau læra hvers er ætlast til af þeim og að börnin geti gert ráð fyrir því að 

starfsmenn búi yfir samræmdum vinnubrögðum sem komi því í veg fyrir að mörkin verði 

óljós. Draga má þá ályktun að með því að sýna börnum virðingu og hlýju á meðan verið er að 
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greiða úr ágreiningi á milli barna fái þau tækifæri til að læra að virða mörk annarra. 

Leikskólakennararnir töldu að án umhyggju væri ekki stuðlað að góðu og þroskandi 

námsumhverfi barna en Noddings (2005a) telur einmitt að umhyggja gagnvart barni skipti 
sköpum um það hvort barn geti, og þá hvernig, tileinkað sér þekkingu og færni. Jafnframt 

kom fram í íslenskri rannsókn um umhyggju í leikskólastarfi (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2009) 

að leikskólakennarar telji að umhyggja sé mikilvæg forsenda þroska barna, þá sérstaklega 
fyrir tilfinninga- og félagslegan og vitrænan þroska. Líkt og Noddings (2003) töldu 

leikskólakennararnir að umhyggja í leikskólastarfi sé grundvallarforsenda fyrir námi ungra 

barna og að hana ber að hafa að leiðarljósi í starfi. Draga má þá ályktun að 

leikskólakennararnir telji að það sé nauðsynlegt að horfa á barnið í heild og taka mið af 

einstaklingsbundnum þörfum þess svo hægt sé að koma sem best til móts við það og styðja 

það í gegnum nám og leik með fjölbreyttum aðferðum og eru þær niðurstöður samhljóma 

fyrri rannsóknum (Dalli, 2002; LoCasale-Crouch, o.fl., 2008; Noddings, 2005b). 

5.1.1 Umhyggja og tilfinningatengsl 

Leikskólakennararnir höfðu ekki fengið tækifæri til að ræða umhyggju í leikskólastarfi og 
tilfinningatengsl við starfsmenn annarra leikskóla og töldu sig geta haft not af slíkum 

umræðuvettvangi þar sem þekkingu væri miðlað á milli leikskóla sem leiddi til aukinnar 

þekkingar á því viðfangsefni. Rannsókn Elfer (2012) fjallar um slíkan umræðuvettvang og var 
reynslan sú að leikskólakennarar nýttu hann þó frekar til þess að ræða krefjandi 

starfsmannamál heldur en viðfangsefni tengd börnunum sjálfum. Þeim umræðum var þó 

ekki stýrt á þann hátt að rammi væri settur um umfjöllunarefni leikskólakennaranna heldur 
fengu þeir að ræða sín á milli um þau málefni sem á þeim brunnu. Þátttakendur þessarar 

rannsóknar höfðu ekki íhugað í hvaða formi slíkur umræðuvettvangur gæti verið en töldu að 

óháð uppbyggingu slíkrar umræðu mætti finna uppbyggilega samræðu fagfólks og annarra 

sem hefðu áhuga á málefnum yngstu barnanna og umhyggju og tilfinningatengslum í 

leikskólastarfi. Þá tjáði einn viðmælendanna áhuga á að koma á samstarfi á milli leikskóla 

sem væru að vinna með svipaðan aldur og virtust aðrir viðmælendurnir einnig hafa áhuga á 

að skoða slíkt samstarf. Leikskólakennararnir fengu mörg tækifæri til að ræða umhyggju og 

tilfinningatengsl í starfi innan eigin leikskóla og virtust ánægðir með uppbyggingu samræðna 

við samstarfsfólks. Samkvæmt leikskólakennurunum snérust umræður innan leikskólanna 

helst um að ræða hvernig megi betur koma að því að skapa börnunum námsumhverfi sem 

veitti þeim öryggi og ánægju ásamt því að ræða hvernig hægt væri að koma betur til móts 

við einstaklingsþarfir barnanna. Draga má þá ályktun að leikskólakennararnir telji að með því 

að vinna að góðum og jákvæðum tengslum á milli starfsmanna og barna megi stuðla að 

góðum geðtengslum barna. Börn á fyrstu tveimur æviárunum eru að mynda tengsl við helstu 
umönnunaraðila sína og það eru þau tengsl sem talin eru hafa hvað mest áhrif á félags- og 
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tilfinningaþroska þeirra á fullorðinsárum (Berger, 2014). Draga má þá ályktun af niðurstöðum 

rannsóknarinnar að leikskólakennararnir telji að tengslamyndun barna á ungbarnadeildum 

og ungbarnaleikskólum muni hafa áhrif á félags- og tilfinningaþroska þeirra seinna á ævinni. 
Því sé mikilvægt að hafa í huga hvernig starfsmenn leikskóla bregðist við mismunandi þörfum 

barnanna og að námsumhverfi þeirra hvetji þau til náms og leiks.  

5.2 Fagmennska 
Rannsóknin leiddi í ljós að leikskólakennarar sjá marga fleti fagmennsku sinnar í 

leikskólastarfi. Helstu þættirnir sem leikskólakennarar töluðu um voru fagleg samskipti sem 
þeir eiga með samstarfsfélögum sem og samskipti við foreldra og börn auk stjórnunarþátta 

starfs þeirra. Leikskólakennararnir töluðu almennt um mikilvægi þess að fá tækifæri til þess 

að ræða saman og ígrunda málefni leikskólans í tengslum við fagmennsku sína. Þeir töldu að 
með því að hafa fleiri tækifæri til þess væri mögulegt að efla fagmennsku og stuðla að 

lærdómssamfélagi. Leikskólakennararnir töluðu allir um mikilvægi þess að miðla reynslu og 

þekkingu til annarra, hvort sem um væri að ræða samstarfsfólk eða aðra hagsmunaaðila og 
mátti sjá á umræðum þeirra að það sé mikill áhugi þeirra á meðal að stuðla að 
lærdómssamfélagi þar sem hægt sé að vinna að því að bæta við þekkingu sína og nýta þá 

þekkingu til þess að ýta undir nám barnanna (Stoll, ofl. 2006). Þessa þörf má tengja við 
lýðræðislega fagmennsku þar sem að ljóst má þykja að viðhorf leikskólakennaranna séu að 

ígrundun um faglega þætti leikskólastarfsins sé mikilvæg til að efla faglegan þekkingarbrunn 

þeirra og hafi áhrif á samskipti við börnin og samstarf með foreldrunum. Ígrundun 
leikskólakennaranna hefur einnig vísun í stjórnunar- og leiðtogahæfni þeirra þar sem 

leikskólakennarar eiga að búa yfir hæfni til þess að miðla áfram þekkingu sinni, hvort sem er 
til leiðbeinenda, annars fagfólks eða til foreldra, auk þess að búa yfir hæfni til að veita 
foreldrum og leiðbeinendum ráðgjöf og góða leiðsögn. Þessir þættir sem ígrundun 

leikskólakennara snertir á eru hin fjögur lög lýðræðislegrar fagmennsku þar sem gert er ráð 
fyrir að fagmennska sé síbreytileg og mótist eftir ríkjandi viðhorfum í samfélaginu (Jónsdóttir 
og Coleman, 2014; Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). Áhugavert er að 

leikskólakennararnir ræða mikið um ígrundun með samstarfsfólki í því skyni að viðhalda og 
auka þekkingu sína og samstarfsfólks á ýmsum málefnum leikskólastarfsins, sér í lagi vegna 

þróunar á starfsháttum sínum. Samkvæmt skilgreiningum á lýðræðislegri fagmennsku er 

mikilvægt að leikskólakennarar búi yfir miklum faglegum þekkingargrunni. Kuisma og 
Sandberg (2008) töldu að þekking leikskólakennara staðni ekki, heldur telja þær að hún sé 

síbreytileg. Ígrundun leikskólakennaranna má því einnig tengja við það sem kom fram hjá 

Kuisma og Sandberg (2008) að fagleg starfsþróun leikskólakennara feli í sér frekari menntun 
og mikillar ígrundunar um starfið. Draga má þá ályktun af niðurstöðum rannsóknarinnar að 
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leikskólakennararnir telji að mikilvægt sé að ígrunda um starfið til þess að auka þekkingu sína 

á starfinu og þannig bæta starfið. Þetta má síðan tengja við hugmyndir Miller og Cable (2008) 

en þær telja að það liggi sex þættir til grundvallar fagmennsku; gæði, þekking, hugleiðingar, 
sjálfsmynd, kröfur og samfélagsstaða. Gæði leikskólastarfs mun að öllum líkindum aukast 

eftir því sem leikskólakennarar fá fleiri tækifæri til þess að ígrunda með samstarfsmönnum 

sínum og öðrum fagmenntuðum um þætti leikskólastarfs auk þess að þessir þættir, ásamt 
fjórum samliggjandi lögum lýðræðislegrar fagmennsku, samtvinnast þróun starfskenninga 

leikskólakennaranna.  

Deildarstjórarnir ræddu mikið um verkaskiptingu á deildinni þar sem að þeir settu fram 
dagskipulag og fengu starfsmenn til þess að ræða hvernig best væri að vinna saman á 

deildinni með tilliti til dagskipulags og áherslna leikskólans. Deildarstjórarnir gegndu einnig 

þeirri ábyrgð að sinna samskiptum við foreldra og héldu þeim upplýstum um daglegt starf. 
Þessar niðurstöður eru samhljóma fyrri rannsóknum (Jóhanna Einarsdóttir, o.fl., 2013) sem 

leiddu í ljós að leikskólakennarar sinntu einna helst verkefnum á borð við skipulag og 

samskipti við foreldra. Áhugavert er að leikskólakennararnir töluðu ekki um óljósa 
verkaskiptingu á milli þeirra og hinna ólærðu. Þó má draga þá ályktun að þar sem 
leikskólakennararnir unnu að stórum hluta með leiðbeinendum sé líklegt að hlutverk þeirra 

hafi skarast að einhverju leyti. Það má því ætla að leiðbeinendur standi frammi fyrir meiri 
ábyrgð í starfi heldur en er áætlað í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og í aðalnámskrá 
leikskóla (2011). 

Niðurstöðurnar sýndu einnig að leikskólakennararnir töldu að fræðilegur bakgrunnur ætti 
að vera viðamikill og símenntun skipti miklu máli fyrir fagmennsku þeirra ef þau ættu að geta 

búið vel að faglegu starfi í leikskólanum. Ætla má að leikskólakennararnir telji að ávallt sé 
hægt að öðlast aukna þekkingu á málefnum leikskólabarna og leikskólastarfs. Jafnframt má 

draga þá ályktun að leikskólakennararnir telji að þverfagleg þekking nýtist þeim í starfi með 

yngstu börnunum og hana sé hægt að nýta bæði með börnunum sjálfum og í samskiptum við 
samstarfsfólk og foreldra. Í aðalnámskrá leikskólanna (2011) og í lögum um menntun, hæfni 

og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (nr. 

95/2019) er gert ráð fyrir að leikskólakennarar búi yfir almennri og sérhæfðri þekkingu, 
menntun og hæfni í samræmi við störf þeirra og ábyrgð þar sem þeim sé ætlað að skapa 

hvetjandi og skapandi námsumhverfi fyrir börn, miðla þekkingu sinni og uppfylla skilyrði um 

leiðtogahæfni. Einnig kemur fram í kjarasamningum leikskólakennara (Samband íslenskra 
sveitarfélaga og Félag leikskólakennara, 2015) sú skylda sem hvílir á þeim að sinna 

símenntun alla sína starfsævi. Ætla má að leikskólakennarar haldi fagþekkingu sinni vel til 

haga bæði vegna áhuga þeirra á starfinu og lagalegrar skyldu þeirra til að uppfylla kröfur um 

símenntun. Þá er áhugavert að leikskólakennararnir töldu ekki að það þyrfti að vera tækifæri 
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til að sækja námskeið um skipulag námsumhverfisins fyrir yngstu börnin í því skyni að hægt 

væri að sérhæfa sig í málefnum þeirra enn frekar. Það væri ekki ólíklegt að slík námskeið 

myndu efla leikskólastarf á ungbarnadeildum og ungbarnaleikskólum þar sem að 
leikskólakennurunum var umhugað um að rými barnanna og aðstæður starfsins væru 

skoðaðar nánar í því skyni að það hæfi þörfum ungra barna betur. Leikskólakennararnir 

töluðu þó um mikinn áhuga á að sækja sér hvers kyns endurmenntunarnámskeið þar sem 
fjallað væri um hin ýmsu málefni yngstu barna í leikskólum og má þar nefna tillögur um 

listsköpun, frjálsan leik og margt fleira. Áætla má að þó leikskólakennararnir hafi ekki talað 

um það sérstaklega að samt sem áður sé mikill áhugi þeirra á meðal að sækja námskeið þar 

sem námsumhverfi yngstu barna í leikskólum er skoðað. 

Leikskólakennararnir töldu ígrundun og umhyggju einkenna faglegt starf með yngstu 

börnunum og má sjá á niðurstöðum rannsóknarinnar að kennararnir samtvinna þessi hugtök. 
Til að hægt sé að vinna með umhyggju í starfi með ungum börnum þarf að skoða starfshætti 

á gagnrýninn hátt. Leikskólakennararnir virtust leitast eftir því að greina þarfir barnanna og 

hvort umhverfið hæfi þeim ásamt því að ígrunda hvernig best væri að vinna að vellíðan og 
öryggi barnanna. Þá töldu viðmælendur rannsóknarinnar að til þess að hægt væri að halda 
uppi venjubundnu faglegu starfi væri nauðsynlegt að starfsmannamálum væri vel sinnt. Ef 

mannekla og aðrir álagsþættir væru til staðar væri hætt við að skipulagt starf þyrfti að falla 
niður til þess að hægt væri að láta daginn ganga upp en þá þyrftu allir starfsmenn leikskólans 
að leggjast á eitt við þá óæskilegu stöðu. Draga má þá ályktun að leikskólakennararnir séu 

þar með að vísa til þeirrar óljósu stöðu verkaskiptingar á milli faglærðra starfsmanna og 
ófaglærðra leiðbeinenda. Sú niðurstaða á sér samhljóm í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur, 

Örnu H. Jónsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2013) og líkt og þar má áætla að dregið sé úr 
gildi sérfræðiþekkingar leikskólakennarans ásamt faglegu hlutverki leikskólans sem 
menntastofnunar. Leikskólakennararnir virtust almennt vera þeirrar skoðunar að skipulagt 

starf ætti að vera á herðum leikskólakennarans en þeir virtust reiða sig á ófaglærðu 
starfsmenn leikskólans til þess að framkvæmd starfsins gengi upp og því má telja að af brýnni 
nauðsyn þurfi leikskólakennarar að láta af hendi eða deila með sér veigamiklu hlutverki. Í 

framhaldi af þessum niðurstöðum má minnast á ummæli Bríetar um aðlögunarhæfni 
leikskólakennara en hún taldi að slíkt gæti boðið leikskólakennurum gott námstækifæri, þá 

sérstaklega í tengslum við þegar skipt er um starf í leikskóla. Niðurstöður fyrrnefndrar 

rannsóknar (Jóhanna Einarsdóttir, o.fl., 2013) bendir þó til þess að aðlögunarhæfni 
leikskólakennara leiði til þess að leikskólakennarar eigi oft erfitt með að öðlast viðurkenningu 

sem fagmenn í leikskólum. Draga má þá ályktun að í leikskólum þar sem faghlutfall er lágt nái 

leikskólakennarar ekki að styrkja faglegt hlutverk sitt eins og þeim ber að gera og því geti 
dregið verulega úr sýnileika fagmennsku í leikskólastarfi. 
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5.2.1 Samskipti við samstarfsmenn og hagsmunaaðila 

Niðurstöðurnar sýndu fram á að ígrundun með öðrum fagmenntuðum skipti miklu máli auk 

þess að traust, virðing og hreinskilni reyndust einkar mikilvægir eiginleikar í faglegum 
samskiptum við hina fullorðnu. Sérstaklega töluðu leikskólakennararnir um mikilvægi þess að 

foreldrar upplifðu að þeir hefðu rödd í leikskólanum og að þeir treystu sér til að tjá sig um 

vangaveltur sínar og leita upplýsinga og svara hjá leikskólakennurunum. Ef samskipti við 
foreldrana einkenndust af trausti og hreinskilni væri grunnurinn lagður að uppbyggilegu 

samstarfi með foreldrum og þannig væri hægt að móta gott faglegt starf. Foreldrar sem 

treystu leikskólanum og starfsmönnum ættu að eiga auðveldara með að vera ánægt með að 
leikskóladvöl barnsins auk þess að búa yfir þeirri vitneskju að barninu liði vel og að það væri 

vel hugsað um barnið á meðan foreldrið væri í vinnu. Leikskólakennararnir töldu mikilvægt 

að foreldrar upplifðu að þau og leikskólinn mynduðu eina heild í kringum barnið, þar sem 

foreldrarnir þekktu barnið sitt best og leikskólakennararnir byggju yfir víðtækri 

sérfræðiþekkingu á þroska barna og menntun þeirra. Niðurstöðurnar eru einnig áþekkar 

niðurstöðum fræðimanna (Jónsdóttir og Coleman, 2014) en þar kemur í ljós að samstarf með 
foreldrum sé miklvægt fyrir umhyggju og velferð barns og því þurfi samskipti á milli foreldra 

og leikskólakennara að byggja á gagnkvæmri virðingu, skilningi og hreinskilni þar sem þessir 

aðilar gætu átt uppbyggilegar samræður, deilt skoðunum sínum og tekið sameiginlegar 
ákvarðanir sem snerta leikskólagöngu barnsins. Jafnframt hvílir sú skylda á 

leikskólakennurum að starfa eftir stefnu skólans og vinna að faglegu starfi og samstarfi við 

foreldra samkvæmt kjarasamningum leikskólakennara (Samband íslenskra sveitarfélaga og 
Félag leikskólakennara, 2019) og því má draga þá ályktun að góð og uppbyggileg samskipti og 

samstarf við foreldra sé leikskólakennurunum mikilvæg. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 
að leikskólakennararnir telji að gott samstarf við foreldra sé ekki einungis skylda heldur sé 

mikilvægur þáttur að farsælu námi barna í leikskólum.  

5.2.2 Blíðlegt og þroskandi viðmót í garð barna 

Leikskólakennararnir töldu að í samskiptum við börnin væri mikilvægt að bera virðingu 

fyrir þeim sem einstaklingum, byggja á trausti og sýna þeim hlýju og kærleika. Þá væri 

mikilvægt að fara niður í þeirra hæð, ná augnsambandi og tala blíðlega til þeirra svo þau 

mættu frekar tileinka sér það sem verið er að segja við þau. Einnig væri leikskólakennaranum 

nauðsynlegt að læra að hlusta á þarfir hvers og eins barns og gæta þess að það fái þá athygli 

og áskorun sem hæfir því. Leikskólakennarinn verði því að sjá til þess að ekkert barn verði 
skilið útundan og leitast sé við að efla félagsfærni þeirra sem og málþroska. Dalli (2008) telur 

að fagmennska leikskólakennara felist meðal annars í því að leikskólakennarar geti átt í 

samskiptum við börnin í samræmi við þroskastig þeirra og því einkennist samskipti þeirra af 
því að hlustað sé á börnin, þörfum þeirra mætt og þau hvött til þess að læra í gegnum leik. 
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Draga má þá ályktun að leikskólakennararnir telji að fagmennska þeirra felist meðal annars í 

þeirri hæfni að geta hlustað á börnum og mæta þörfum þeirra í samræmi við þroskastig 

þeirra ásamt því að hvetja þau til náms í gegnum leik.  

Leikskólakennararnir töldu að það væri mikilvægt að tala góða og skýra íslensku með 

börnunum í leikskóla ásamt því að lesa fyrir þau reglulega til að efla málþroska þeirra. 

Áhersla var lögð á að nýta litlu stundirnar í daglegu starfi til þess að efla þroska barnanna, til 
dæmis með því að tala við börnin á meðan á bleiuskiptum stendur. Oberhuemer (2005) taldi 

að uppeldi og menntun barna væri eitt af fjórum lögum lýðræðislegrar fagmennsku en hún 

líkt og aðrir fræðimenn (Jónsdóttir og Coleman, 2014) telja að samskipti á milli 
leikskólakennara og barna eigi að einkennast af hlýju, gleði og festu og hvetja til sjálfstæðrar 

hugsunar og náms í gegnum leik. Áætla má að þessir fræðimenn hafi talið að sjálfstæð 

hugsun og nám í gegnum leik leiði til hæfari einstaklinga, til dæmis hvað varðar félagsfærni 
og málþroska. 

5.3 Starfsumhverfi 
Leikskólakennararnir töldu að starfsumhverfi þeirra hentaði að flestu leyti fyrir starfið sem 
þar færi fram og töldu að ekki væru nein óyfirstíganleg vandamál í tengslum við rýmið sem 

þau hefðu til afnota. Viðmælendur töldu fremur að unnið væri með það sem þeir hefðu og 

gætu óskað eftir breytingum sem kæmi deildinni til góða. Leikskólakennararnir töldu því að 
ef þyrfti að bæta eitthvað í starfsumhverfi fyrir starfsmenn og börn leituðu þeir lausna við því 

og skipti þá sköpum jákvætt viðmót leikskólastjóra sem og rekstraraðilar hvers og eins 

leikskóla. Þessar niðurstöður eru ekki að öllu leyti samhljóða niðurstöðum Skóla- og 

frístundaráði Reykjavíkur (2018) þar sem í skýrslu starfshópsins kom fram að ein tillaga þeirra 
væri bætt starfsumhverfi leikskólakennara með breytingum á stöðugildum og aukið rými 

barna í leikskólum. Niðurstöður rannsóknarinnar eru þó samhljóma íslenskri rannsókn um 

upplifun leikskólakennara til starfsaðstæðna (Hanna Rós Jónasdóttir, 2013) þar sem að 
viðmælendur þessarar rannsóknar voru einnig á þeirri skoðun að það hamli þeim í starfi 

þegar það er skortur á starfsmönnum, tímaleysi og álag. Jafnframt töldu viðmælendurnir að 

það væri mikilvægt að stuðla að auknu faghlutfalli leikskólakennara og vinna að góðum 
starfsanda þar sem að viðmót samstarfsfélaga hefði áhrif á skólabrag leikskólanna. 

Skortur á nýliðun leikskólakennara gerir það að verkum að kröfur um fagmennsku 

leikskólakennara eru síður settar fram sbr. rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2013) en 
viðmælendurnir upplifðu ekki að foreldrar í leikskólum þeirra væru á þeirri skoðun. Þverrandi 

sýnileiki fagmennsku leikskólakennara væri þó vaxandi samfélagsvandi og því væri þörf á því 

að vinna að bættu starfsumhverfi. Leikskólakennararnir töldu að þrátt fyrir að þeir hefðu 
einhver tækifæri til að ræða við samstarfsfólk um faglega þætti starfsins, mætti betur búa að 
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faglegum umræðum innan leikskólanna. Tækifæri til þess að setjast niður, hvort sem um var 

að ræða deildarfundi eða starfsmannafundi, voru af skornum skammti að mati 

leikskólakennaranna sökum þess hve bundnir starfsmenn væru viðveru með börnunum. 
Leikskólakennararnir töluðu þó ekki um hve margir slíkir fundir voru á ári hverju né hvernig 

þeir eru nýttir. Draga má þá ályktun út frá umræðum leikskólakennaranna að þeim þyki 

ónógur tími gefast til þess að ræða saman um faglega þætti starfsins og því hefðu þeir áhuga 
á fleiri slíkum tækifærum. 

Viðurkenning í starfi var leikskólakennurunum mikilvæg en flestir kennararnir töluðu um 

mikilvægi þess að foreldrar upplifðu öryggi og ánægju með starfið í leikskólanum auk þess 
sem hrós frá samstarfsfélögum ýtti undir starfsánægju og sjálfsöryggi í starfinu. Viðurkenning 

á faglegri stöðu leikskólakennara eflir sýnileika fagmennsku þeirra og er til grundvallar 

sjálfsímyndar þeirra. Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem Rodd (2013) hafði að 
segja um leiðtogahlutverk leikskólakennarans en þar kom fram að leikskólakennaranum 

þætti mikilvægt að fá faglega stöðu sína viðurkennda í augum samfélagsins, sem og í augum 

annarra hagsmunaaðila leikskólanna. Því má áætla að viðurkenning í starfi leiði til eflingar 
fagmennsku leikskólakennaranna og skili sér í sýnilegra og auknu faglegu starfi í leikskólum. 

5.4 Samantekt 
Niðurstöður rannsóknarinnar voru að mestu leyti samhljóma fyrri rannsóknum. 
Leikskólakennarar virðast tengja fagmennsku sína við menntun sína, reynslu og hæfni í starfi, 

getu og tækifæra til ígrundunar með öðru fagfólki ásamt því að leggja mikla rækt við 

umhyggju í starfi, hvort sem það er gagnvart samstarfsfélögum og foreldrum en þó 

sérstaklega í vinnu með börnunum. Umhyggja og fagmennska leikskólakennaranna móta 
starfshætti þeirra og mátti sjá á niðurstöðum að leikskólakennarar virðast almennt byggja 

starfshætti sína á umhyggju í garð barna, foreldra og samstarfsfélaga þar sem þeir leggja 

áherslu á jákvæð samskipti og uppbyggilegt samstarf sem einkennist af hlýju, virðingu og 
hreinskilni. Leikskólakennararnir telja að umhyggja sé rauði þráðurinn í öllu leikskólastarfi og 

byggja starfshætti sína að miklu leyti á umhyggjusemi. Einnig mætti draga þá ályktun að 

tíðarandi samfélagsins sé að taka breytingum þar sem aukin vakning er meðal 
leikskólakennara um að halda til haga fagmennsku sinni og þar með að krefjast aukinnar 

virðingar í samfélaginu á störfum þeirra sem umhyggjusamir leikskólakennarar sem byggja 

störf sín á faglegri þekkingu og reynslu. Telja má að leikskólakennararnir tengi einna helst við 
lýðræðislega fagmennsku þar sem áhersla sé lögð á uppeldi og menntun barna, samstarf við 

foreldra, faglegan þekkingargrunn og stjórnunar- og leiðtogahæfni. 

Almennt upplifa leikskólakennararnir starfsaðstæður sínar á jákvæðan hátt þar sem þeir 
fá svigrúm til að þróa starfið og eigin faglegu ímynd. Mannekla, tímaleysi og mikil viðvera 
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með börnunum valdi því helst að erfiðlega gengur að finna til sýnileika fagmennsku 

leikskólakennara. Það ætti að þykja mikil mildi að leikskólakennararnir séu lausnamiðaðir þar 

sem fá eða engin vandamál eru heldur einungis miskrefjandi verkefni sem ber að sinna og 
þar með leita úrbóta á þeim aðstæðum sem eru í leikskólanum hverju sinni. Á niðurstöðum 

rannsóknarinnar má sjá að leikskólakennararnir telji að rými barnanna og aðstæður 

ungbarnaleikskólastarfs kalli eftir aukinni ígrundun og breytinga þar sem þarfir yngstu 
barnanna séu frábrugðnar þörfum eldri barna í leikskólum. 
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6 Lokaorð 

Þegar ég hófst handa við rannsóknarvinnuna að baki þessu lokaverkefni lagði ég af stað með 
þær hugmyndir að umhyggja í leikskólastarfi væri mjög mikilvæg fyrir yngstu börnin og að 

líklega væri mun meiri vakning um mikilvægi hennar í leikskólum sem hefðu meiri reynslu af 

því að vinna með yngstu börnunum á sérhæfðum ungbarnadeildum eða 

ungbarnaleikskólum. Ég bjóst jafnvel við því að skilgreiningar leikskólakennara sem starfa í 

sérhæfðum ungbarnaleikskólum tengdust enn frekar því að efla þroska barna með 

umhyggjuna að leiðarljósi. Umhyggjan yrði því frekar skilgreind sem kennsluaðferð og sem 

faglegt einkenni leikskólakennara þar heldur en á tiltölulega nýopnuðum ungbarnadeildum. 

Þessar hugmyndir mínar voru byggðar á þeirri umræðu, og tilfinningu minni, að yfirleitt sé 

miðað við börn eldri en tveggja ára og að nám verðandi leikskólakennara sé miðað út frá 

þeim. Mér fannst ánægjulegt að uppgötva að leikskólakennararnir væru á eitt sammála um 

að umhyggja væri einn lykilþátta í fagmennsku og starfsháttum allra leikskólakennara, 
eitthvað sem allir ættu að innleiða hjá sér, óháð aldri barna í leikskóla. Að mati 

leikskólakennaranna væri umhyggjan grundvallaratriði í leikskólastarfi til þess að ýta undir 

nám barnanna og því bæri leikskólakennara skylda að annast börnin af hlýju og kærleika, 
vera til staðar fyrir þau bæði í rúmi og af heilum hug. Þetta ættu leikskólakennarar að hafa í 

huga því umhyggjan sem þeir gefa af sér á að leiða til vellíðanar og öryggis hjá börnunum svo 
að þau hafi þol og sjálfsöryggi til þess að læra af umhverfi sínu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að leikskólakennarar byggja starfshætti sína á 

umhyggju, samskiptum og ígrundun. Þær benda jafnframt til þess að umhyggja sé partur af 
fagmennsku leikskólakennara og í raun séu þessi tvö hugtök ein órjúfanleg heild en líkt og 

stendur í aðalnámskrá (2011) eru uppeldi, umhyggja og menntun óaðskiljanleg þættir í 
leikskólastarfi. Ígrundun er leikskólakennurum einstaklega mikilvæg fyrir fagmennsku þeirra 
og allt leikskólastarf og er það þáttur starfsins sem skiptir veigamiklu máli í þróun enn betra 

leikskólastarfs. Nokkuð ljóst þykir að ígrundun og umhyggja sé rauði þráðurinn í 
uppbyggilegu leikskólastarfi en viðtöl við leikskólakennarana sýndu fram á einstakan áhuga 
þeirra á starfi sínu ásamt því að starfið með yngstu börnunum veitti þeim mikla ánægju í 

starfi. Leikskólakennararnir töluðu um mikilvægi þess að skoða rými barnanna og aðstæður 
ungbarnaleikskólastarfs. Álagsþættir geta haft mikil áhrif á viðhorf leikskólakennara til 
fagmennsku þeirra en áhugavert er að leikskólakennararnir ræddu allir um lausnamiðaðar 

hugsanir og jákvæðni, óháð því hvaða verkefni þeir væru að takast á við. Því þykir ljóst að 
leikskólakennararnir upplifi starfsaðstæður sínar að miklu leyti á jákvæðan hátt. 

Eftir alla þá vinnu að baki þessu lokaverkefni tel ég að það sé nauðsynlegt að efla 
sýnileika fagmennsku leikskólakennara og þekkingu þeirra á umhyggju og tilfinningatengslum 
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í leikskólastarfi og því fyndist mér áhugavert að skoða samsetningu faghóps um umhyggju 

eða yngstu börnin líkt og hefur verið gert, til dæmis með faghóp um skapandi leikskólastarf. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

Bakgrunnsspurningar 

• Aldur: 

• Starfsstaða: 

• Starfsaldur: 

• Menntun: 

 

Fagmennska 

• Hvað telur þú að einkenni faglegan leikskólakennara? 

• Hvað telur þú að einkenni fagleg samskipti á milli samstarfsfólks?  

o En við foreldra? 

o En við börnin? 

• Hvað finnst þér einkenna faglegt starf með ungum börnum? 

• Hvaða áherslur hefur þú í starfi? 

o Hvernig finnst þér þær áherslur samræmast þínum eigin áherslum? 

o Hvernig finnst þér til takast að koma fram þínum áherslum í hinu daglega 
starfi? 

o Ef illa/ekki, hvað hindrar? 

• Á hvaða hátt geta leikskólakennarar stuðlað að eigin fagmennsku? 

• Hvaða þættir og á hvaða hátt telur þú að þeir þættir hamli fagmennsku þinni? 

 

Umhyggja 

• Hvernig skilgreinir þú umhyggju? 

• Hvað finnst þér einkenna umhyggju í leikskólastarfi? 

• Hefur þú tekið þátt í faglegri umræðu um umhyggju og tilfinningatengsl í starfi? 

o Telur þú að slík umræða eigi rétt á sér innan leikskólans?  

o En á milli leikskóla? 

o Telur þú að slík umræða geti aukið þekkingu fagfólks á umhyggju og 
tilfinningatengslum í leikskólastarfi? 

• Telur þú að hægt sé að tengja fagmennsku og umhyggju í leikskólastarfi? 

o Hefur þú skoðað slík tengsl í þínu starfi? 
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• Hvernig finnst þér til takast að vinna með umhyggju í starfi? 

 

Starfshættir 

• Getur þú lýst fyrir mér starfshætti þína? 

• Á hvaða hátt telur þú að reynsla þín hafi áhrif á starfshætti þína? 

• Á hvaða hátt telur þú að hægt sé að sérhæfa sig í kennslu yngstu barnanna? 

• Hvað finnst þér um inntak aðalnámskrár leikskólanna, hvað varðar kennslu yngstu barna 
leikskólastigsins? 

o Hvaða þætti hennar leggur þú sjálf/ur áherslu á? 

• Hvaða þáttur eða þættir starfsaðstæðna þinna finnst þér uppbyggjandi fyrir þig sem 

faglegan leiðtoga í starfi? 

• Hvaða þáttur eða þættir starfsaðstæðna þinna finnst þér að hamli þér hvað mest í starfi? 

 

Endurmenntun leikskólakennara 

• Hefur þú kynnt þér endurmenntunarnámskeið? 

• Hefur þú sótt endurmenntunarnámskeið? 

• Finnst þér nægt framboð? 

• Hvað myndir þú vilja sjá í slíkum námskeiðum? 

• Hvað finnst þér um þau endurmenntunarnámskeið sem eru til staðar, hvað varðar 

sérhæfingu á yngsta stigi leikskólans? 

• Hvað finnst þér um þau endurmenntunarnámskeið sem eru til staðar, hvað varðar 
fagmennsku? 

• Hvert er viðhorf þitt til að sækja sér endurmenntun? 

o En yfirmanna þinna? 
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Viðauki Á: Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki 

Rannsókn um fagmennsku leikskólakennara 

í ungbarnaleikskólum og ungbarnadeildum 

 

Ég undirrituð, Inga Dóra Magnúsdóttir, er meistaranemi í Menntunarfræði leikskóla við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ég er að gera rannsókn fyrir lokaverkefni mitt á því hvaða merkingu leikskólakennarar 
leggja í fagmennsku sína og hvernig þeir upplifa starfshætti og starfsaðstæður sínar í vinnu 

með yngstu börnum leikskólanna. 

Ég leita til þín að vera þátttakandi í rannsókninni. Um er að ræða viðtöl við 
leikskólakennara, óháð starfsstöðu, í nokkrum leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Ég heiti fullum trúnaði við alla þátttakendur rannsóknarinnar. Engar persónulegar 

upplýsingar verða skráðar og farið verður fram með öll gögn sem trúnaðargögn. Um er að 
ræða afmarkað samþykki til þátttöku rannsóknar en öllum gögnum verður eytt að lokinni 
vinnslu þeirra. Á þann hátt mun ég uppfylla rétt þinn „til að gleymast“ samkvæmt lögum 

nr.90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.  Einnig ber mér skylda til að 
upplýsa þig um rétt þinn til að hætta við þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar sem er, án 
þess að frekari skýringa verði krafist. 

 

Með kærum þökkum, 

 

      _______________________________________ 

               Inga Dóra Magnúsdóttir 

 

Ég undirrituð/ritaður samþykki hér með þátttöku í rannsókninni 

Og hef lesið þær upplýsingar sem að ofan hafa verið útskýrðar 

 

_______________________________________ 

Dagsetning/Nafn 
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Viðauki B: Kynning á rannsókn 

Kynning á rannsókn 

Vegna M.ed.-ritgerðar 

í Menntunarfræði leikskóla 

 

Kæri leikskólastjóri og leikskólakennarar, 

Í lokaverkefni mínu í Menntunarfræði leikskóla, M.ed., frá Háskóla Íslands ætla ég að 

framkvæma rannsókn til að skoða sýn leikskólakennara á fagmennsku sína í starfi með 

yngstu börnunum í ungbarnaleikskóla eða á ungbarnadeildum. Einnig mun ég leitast við að 
skoða upplifun þessara leikskólakennara á starfshætti sína og starfsaðstæður í tengslum við 

ungan aldur barnanna. 

Ég leita til ykkar til að koma þessari rannsókn minni á framfæri til þess að fá til liðs við mig 
sjálfboðaliða sem gæti tekið þátt. Ég óska því eftir að fá sjálfboðaliða úr röðum starfsmanna 

leikskólans sem búa yfir leyfisbréfi leikskólakennara og hafa unnið ekki skemur en eitt 

skólaár með börnum á aldrinum 9 mánaða til 3 ára í sérhæfðum ungbarnaleikskóla eða 
ungbarnadeild innan almenns leikskóla. Fullum trúnaði er heitið og nafn þitt og vinnustaður 

verður ekki nafngreindur í rannsókninni. 

Það er von mín að leikskólakennari sjái sér fært að spjalla við mig um starf sitt. Hugmyndin er 
að nota viðtalsaðferð í rannsóknarferlinu, þar sem að ég mun hitta viðkomandi aðila og 

spjalla saman í um það bil klukkustund eða lengur ef þörf krefur. Ég mun styðjast við 

ákveðnar spurningar sem ég hyggst leita svara við ásamt því að styðjast við aukaspurningar í 
viðtalsferlinu eftir því sem við á. 

Þeir leikskólakennarar sem sjá sér fært um að taka þátt í rannsókn minni eru vinsamlegast 
beðnir að hafa beint samband við mig á tölvupóstfangið xxx@hi.is við fyrsta tækifæri. Ég 
mun hafa samband við sjálfboðaliðana síðar til að ákveða stað og stund fyrir viðtal. Sérstakar 

óskir um fundarstað eru vel þegnar og tek ég fullt tillit til þeirra. 

Með von um gott samstarf, 

Virðingarfyllst, 

----------------------------------------------------- 

Inga Dóra Magnúsdóttir 

 Nemi við Háskóla Íslands 

 


