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Formáli 

Þetta rannsóknarverkefni er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaragráðu í 

mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er 

að öðlast skilning á hvaða upplifun og reynslu leikskólakennarar hafa af starfsumhverfi og 

starfsánægju í leik- og grunnskóla og hvað ýtir undir að þeir færa sig yfir á annað skólastig. 

Leiðbeinandinn minn var Sigrún Gunnarsdóttir og vil ég þakka henni fyrir faglegar 

leiðbeiningar, stuðning og hvatningu við þetta verkefni. Ég vil þakka viðmælendum 

mínum sem tóku þátt í rannsókninni sérstaklega fyrir að lýsa sinni upplifun í starfi og að 

fá tækifæri til að fá innsýn inn í þeirra störf. Án þeirra væri ég ekki að fjalla um þessar 

niðurstöður í dag.  

Ég þakka fjölskyldu minni fyrir endalausan stuðning og hvatningu til þess að ljúka þessu 

verkefni og námi mínu við Háskóla Íslands.   
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Ágrip 

Undanfarin ár hefur brottfall leikskólakennara úr fagstéttinni verið mikið og á sama tíma 

hafa ekki margir nýir leikskólakennarar útskrifast. Með lagabreytingu nr. 95/2019 um nýtt 

leyfisbréf kennara geta kennarar starfað á öllum þremur skólastigum, það er að segja 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Þessari breytingu hefur fylgt titringur, ekki síst á 

leikskólastiginu ásamt ótta við enn frekara brottfall úr stéttinni og að leikskólakennarar 

streymi úr leikskólanum yfir á önnur skólastig. Niðurstöður rannsókna á starfsánægju 

leikskólakennara á Íslandi sýna að leikskólakennarar sem upplifa gott starfsumhverfi og 

innri hvata eru ánægðir í starfi. 

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning á því hvaða upplifun og reynslu 

leikskólakennarar hafa af starfsumhverfi og starfsánægju í leik- og grunnskóla og hvað ýtir 

undir að þeir færa sig yfir á annað skólastig. Gerð var eigindleg rannsókn og tekin hálfopin 

viðtöl við átta leikskólakennara sem hafa starfað í grunnskólum í að minnsta kosti í 6 

mánuði. Viðtölin voru greind og sett fram þrjú þemu til að lýsa niðurstöðum 

rannsóknarinnar: 1) Þá fannst mér álagið mun eðlilegra innan grunnskólanna, 2) Ég gerði 

ekki neitt, mér fannst ég bara vera að passa börnin og 3) Skemmtilegasta starf í heimi. 

Niðurstöður gáfu til kynna að margir þættir í starfsumhverfinu skapa starfsánægju 

þátttakenda og má þar nefna sveigjanlegan vinnutíma, áhrif á eigin störf, hæfilega viðveru 

með nemendum, faglegt starf með fagfólki og nægilegt rými til undirbúnings og 

samstarfs. Fram kom að erfitt er fyrir leikskólakennarana að taka ákvörðun um að færa 

sig yfir á grunnskólastigið en þeir gerðu það til að vernda sjálfa sig og standa með sjálfum 

sér. Álag á leikskólakennara er mikið og álagsþættir sem fram komu svo sem áreiti, rými 

og fjöldi barna samræmast fyrri rannsóknum. Fram kom að niðurstöður má nýta sem 

grunn að breytingum innan leikskólans þannig að leikskólakennarar fái þarfir sínar 

uppfylltar sem kennarar í leikskóla.  

 

Lykilorð: Leikskólakennarar, starfsumhverfi, starfsánægja, álag, fagmennska, 

stuðningur 
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Abstract 

In recent years, many preschool teachers have left their profession whilethe number of 

newly  gratuated has declined.. Implementation of a new law no. 95/2019 means that 

teachers qualified for one particular school level can now teach at all school levels, 

preeschool, elementary school and highschool. This new law has created some 

turbulance, especially at the preeschool level and people fear that more preeschool 

teachers will opt to move to other school levels. Icelandic studies about job satisfaction 

among preeschool teachers  show that job satisfaction is higher among preeschool 

teachers who are highly motivated and perceive their work environment as good. 

The goal of this study is to gain insight into how preeschool teachers perceive their job 

environment and job satisfaction in preeschools and elementary schools and what 

motivates them to teach at another school level.  A qualitative research was performed 

and semi-strucured interviews were conducted with eight preeschool teachers that have 

tought at an elimentary school for at least 6 months.  The interviews were analyzed and 

three themes were set forth to describe the research results: 1) I found the demands 

normal in elementary schools, 2) I didn‘t do anything, I felt I was babysitting and 3) The 

most enjoyable job in the world.  Findings show that many factors in the job environment 

predict job satisfaction among participants, mainly flexible work hours, job control, 

appropriate amount of time with students, professional job environment and sufficient 

time to prepare and collaborate.  Participants talked about how difficult it was to decide 

to movew to the elementary school level but they did it to protect and to stand by 

themselves. Demands on preeschool teachers are high and findings about important 

factors, such as high stimlui in the environment andadequate space and number of 

students are  consistent with previous findings.  The findings can be used as a 

foundational  for improvements in preeschool work environment  in order  to meet  

preeschool teachers needs as professional teachers in preeschools. 

Key words: preeschool teachers, job environment, job satisfaction, demands, 

professionalism, support 
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1  Inngangur  

Undanfarin ár hafa komið fram sterkar vísbendingar um að starfsánægja leikskólakennara 

hér á landi fari minnkandi og vaxandi skortur er á starfsfólki í leikskólum (Sighvatur 

Arnmundsson, 2020). Samkvæmt skýrslu Reykjavíkurborgar (2018) er fjöldi þeirra sem 

útskrifast á ári hverju ekki nægilegur til að uppfylla þær reglur sem gilda um fjölda 

leikskólakennara í hverjum leikskóla, það er að segja að lágmarki 2/3 hluti stöðugilda við 

kennslu, umönnun og uppeldi barna í hverjum leikskóla skulu teljast til stöðugilda 

leikskólakennara, samanber. 2. mgr. 9.gr. laga nr. 87/2008. Ofan á þetta vandamál hefur 

brottfall úr stéttinni aukist undanfarin ár (Ari Brynjólfsson, 2019; Reykjavíkurborg, 2018). 

Í janúar 2020 tóku gildi ný lög um leyfisbréf kennara sem gilda á öllum skólastigum (Lög 

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

framhaldsskóla nr. 95/2019). Þessi lagabreyting felur í sér möguleika kennara að starfa á 

fleiri en einu skólastigi, meðal annars að leikskólakennarar geta starfað í grunnskóla sem 

hefur þó tíðkast í einhverju mæli í nokkur ár (Sighvatur Arnmundsson, 2020). Nýja 

lagabreytingin og ný leyfisbréf kennara hafa ekki í för með sér skerðingu á launum eða 

réttindum kennara (Jóhann Hlíðar Harðarson, 2020.). Umræða meðal leikskólakennara 

endurspeglar óróa innan leikskólanna og áhyggjur af því að leikskólakennarar fara að færa 

sig yfir á annað skólastig í miklu mæli sem muni hafa neikvæð áhrif á starf leikskóla. Þessar 

breytingar hafa meðal annars leitt til skorts á starfsfólki í leikskólum (Sighvatur 

Arnmundsson, 2020; Reykjanesbær, 2019) en fáar rannsóknir eru til um efnið hér á landi. 

Erlendar rannsóknir um starfsumhverfi og starfsánægju leikskólakennara sýna að innri 

þættir eins og að ná árangri með börnunum og að ná persónulegum árangri hafa góð áhrif 

á starfsánægju, en ytri þættir eins og álag í starfi og slæmar vinnuaðstæður draga úr 

starfsánægju (Gallant, 2009; Perrachione o.fl., 2008). Kristín Dýrfjörð (2017) kemst að 

þeirri niðurstöðu í sinni rannsókn að leikskólakennarar á Íslandi upplifa slæmar 

vinnuaðstæður, mikið álag og ytri kröfur. Leikskólakennarar eru þekkingarstarfsmenn og 

hafa rannsóknir sýnt að mikilvægt sé að þeir fái að nota þekkingu sína og reynslu í starfi 

(Drucker, 1999).  
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Ég hef starfað sem leikskólakennari í 20 ár og þekki því starfsumhverfi í leikskóla 

nokkuð vel. Ég hef tekist á við ýmsar áskoranir í því starfi og sinnt nokkrum hlutverkum 

innan leikskólans. Þessi reynsla vakti áhuga minn á að rannsaka starfsumhverfi og 

starfsánægju leikskólakennara í grunnskóla með það að markmiði að kanna af hverju 

margir leikskólakennarar fara frá leikskólanum yfir á grunnskólastigið eins og gerst hefur 

hér á landi undanfarin misseri (Sighvatur Arnmundsson, 2020) og tengist meðal annars 

áðurnefndum nýjum lögum um að leyfisbréf kennara giltu á öllum skólastigum, (Lög um 

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

framhaldsskóla nr. 95/2019). Ég hef séð á eftir mörgum leikskólakennurum í gegnum árin 

og því miður hef ég ekki upplifað að þeir komi aftur til baka. Þegar lög voru samþykkt á 

alþingi um að leyfisbréf kennara tækju gildi á öllum skólastigum frá og með janúar 2020 

varð ég enn forvitnari, áttaði mig á gildi þess að skoða málið frekar og sá tækifæri í námi 

mínu að kanna starfsánægju leikskólakennara í tengslum við þessa tilfærslu milli 

skólastiga hjá leikskólakennurum. Með þessari forvitni minni fylgdi einnig smá kvíði og 

hræðsla yfir því hvaða áhrif þessi breyting gæti haft á leikskólastigið næstu árin. Að hugsa 

til þess að fagfólki í leikskóla fækki enn meira er ekki góð tilfinning og er ég alveg sannfærð 

um að eitthvað þurfi að gera og breytast svo að sú verði ekki raunin í komandi framtíð. 

Það er veigamikið og ábyrgðarfullt starf að starfa í leikskóla, leikskólinn er fyrsta 

skólastigið og markvisst hefur verið unnið í að styrkja leikskólastigið í gegnum árin. Í ljósi 

þess sem að framan segir er mikilvægt að auka þekkingu á þessu sviði.  

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning á því hvers vegna leikskólakennarar 

færa sig yfir á annað skólastig, varpa ljósi á upplifun þeirra á starfsumhverfi og 

starfsánægju í leikskóla og í grunnskóla og öðlast skilning á hvaða þættir tengjast 

starfsánægju. Rannsóknin nær til átta leikskólakennara sem hafa starfað í leikskóla og í 

grunnskóla í meira en 6 mánuði. Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er: Hver er 

upplifun og reynsla leikskólakennara á starfsumhverfi og starfsánægju í leik- og 

grunnskóla og hvað ýtir undir að þeir færa sig yfir á annað skólastig? Til að leita svara við 

rannsóknarspurningunni var gerð eigindleg rannsókn og niðurstöðurnar skoðaðar í ljósi 

fyrri rannsókna og kenninga um starfsumhverfi og starfsánægju 
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2 Fræðilegt yfirlit 

Leikskólakennarar, menntun og starfssvið 

Menntun leikskólakennara er á háskólastigi og einungis er veitt leyfisbréf þegar 

meistaragráðu er lokið eða eftir fimm ára háskólanám (Lög um menntun, hæfni og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 

95/2019). Í starfslýsingu leikskólakennara er sagt að megin verkefni hans séu: „Vinnur að 

uppeldi og menntun barnanna. Fylgist vel með velferð þeirra og hlúir að þeim andlega og 

líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem 

einstaklingar” (Kennarasambandið, 2020, bls.73). Einnig kemur fram að leikskólakennari 

eigi að taka þátt í gerð skólanámskrár, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum. 

Hann tekur líka þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar sem hann starfar á undir 

stjórn deildarstjóra. Leikskólakennari vinnur í nánu samstarfi við foreldra barnanna og 

situr foreldrafundi sem leikskólinn heldur. Þá er honum skylt að taka þátt í samstarfi við 

ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum í samráði við deildarstjóra. 

Leikskólakennari þarf að sitja þá fundi sem leikskólastjóri skipuleggur sem varða starfsemi 

skólans og sinnir þeim verkefnum sem varða uppeldi barnanna sem yfirmaður felur 

honum (Kennarasambandið, 2020) 

Leikskólar á Íslandi starfa samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90 /2008). Þeir sem hafa 

rétt til þess að nota starfsheitið leikskólakennari hafa leyfisbréf til þess að starfa sem slíkur 

samkvæmt lögum (nr. 90/2008). Leikskólakennarar vinna við mörg og ólík störf. Þeir geta 

verið leikskólakennarar á deild, deildarstjórar, sérkennslustjórar eða verkefnastjórar í 

leikskóla. Einnig geta þeir verið aðstoðarleikskólastjórar, leikskólastjórar, 

leikskólaráðgjafar eða leikskólafulltrúar. Öll þessi störf hafa sérstaka starfslýsingar sem 

leikskólakennurum ber að starfa eftir. Leikskólakennari sem starfar í leikskóla „starfar 

samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá 

leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags“ (Kennarasambandið, 2020, bls.73).  

Í Lögum um leikskóla 1. kafla í 2. grein kemur fram að meginmarkmið uppeldis og 

kennslu í leikskóla skulu vera eftirfarandi: 
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➢ að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra, 

➢ að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku, 

➢ að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir 
hvers og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar, 

➢ að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra, 

➢ að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir 
þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun, 

➢ að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja 
sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta. 

 

Í Lögum um leikskóla (nr. 90/2008) er einnig rætt um aðbúnað barna og starfshætti 

leikskóla: 

Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita 
skal börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi 
uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. Stuðla skal að því að nám fari 
fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. 
Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, 
lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og 
kristinni arfleifð íslenskrar menningar. 

 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) ber starfsfólki leikskóla að starfa eftir 

aðalnámskrá og skólanámskrá síns skóla. Hlutverk leikskólakennarans er að leiða og 

styrkja faglegt starf leikskólans og vera góð fyrirmynd í starfi með börnum. 

 

2.1 Starfsumhverfi leikskólakennara 

Margir þættir í starfsumhverfi leikskólakennara hafa áhrif á líðan þeirra og starfsánægju 

og má þar nefna starfsaðstæður, félagslegan stuðning og laun (Kenyon o.fl., 2014). Líta 

má á starfsumhverfi leikskólakennara út frá líkani Karasek og Theorell (1990) sem skýrir 

hvernig álag í starfi, áhrif á eigin störf og stuðningur í starfi hefur áhrif á líðan á 

starfsánægju og líðan í starfi (Karasek og Theorell 1990). Á sambærilegan hátt fjallar líkan 

Maslach og Leiter (1999) um sex meginþætti í starfsumhverfinu sem hafa áhrif á 

starfsánægju og líðan í starfi og þeir eru vinnuálag, sjálfræði í starfi, umbun, samskipti, 



 

14 

sanngirni og gildismat ásamt þáttum sem snúa að stjórnun. Líkan Karasek og Theorell 

(1990) hefur verið notað sem grunnur fjölmargra rannsókna undanfarin ár, meðal annars 

á starfsumhverfi leikskólakennara (Pomaki og Anagnostopoulou, 2003). Í líkaninu koma 

fram þrír þættir sem geta sagt til um hvernig starfsmaður upplifir starf sitt:  

➢ Kröfur sem starfsmaðurinn stendur frammi fyrir í starfi og álagið sem því fylgir. 

➢ Stjórn og áhrif á eigið starf sem starfsmaðurinn hefur út frá þekkingu, færni, 
reynslu þroska og fleira. 

➢ Stuðningur sem starfsmaður hefur í starfi í gegnum skipulag, starfsumhverfi, 
stjórnendur, samstarfsfólk og möguleika til starfsþróunar (Pomaki og 
Anagnostopoulou, 2003). 

 

Líkanið sýnir fram á hvernig þessir þrír þættir í starfsumhverfinu tengjast líðan og 

ánægju starfsmanna. Þegar kröfur eru miklar upplifir starfsmaður mikið álag í starfi en 

áhrif á eigið starf geta dregið úr álaginu og getur þannig virkað sem vörn gegn miklu álagi. 

Þeim mun meiri áhrif sem starfsmaður hefur á eigið starf þeim mun betur nær hann að 

leysa úr álaginu. Rannsóknir sem byggja á þessu líkani hafa leitt í ljós að starfsmaður sem 

er í mestri hættu að upplifa neikvæð áhrif á líðan svo sem þreytu, kvíða, þunglyndi og 

líkamleg veikindi, upplifir miklar kröfur í starfi en lítil áhrif á eigið starf (Karasek og 

Theorell, 1990; Pascual o.fl., 2003). 

Félagslegur stuðningur er þriðji þáttur líkans Karasek og Theorell og mikilvægur liður í 

samvirkniáhrifum þáttanna þriggja (Karasek, Trinatis og Chaudry, 1982). Samkvæmt 

líkaninu er um að ræða samspil krafna í starfi og áhrifa á eigið starf sem hefur síðan áhrif 

á líðan starfsfólks út frá því hvort starfsfólk fær nægan stuðning í starfi. Félagslegur 

stuðningur í starfi getur komið bæði frá samstarfsfólki og stjórnendum og er talinn draga 

úr neikvæðum áhrifum krafna á líðan fólks og þegar starfsfólk hefur takmörkuð áhrif á 

eigin störf. Það starfsfólk sem upplifir litlar kröfur, mikil áhrif og mikinn stuðning í starfi 

er líklegast til að finna fyrir minnstri streitu og vanlíðan í starfi samkvæmt líkaninu 

(Pascual o.fl., 2003). Í ljósi þess hefur verið horft á félagslegan stuðning á vinnustað sem 

lið í því að draga úr vanlíðan í starfi (Uli, 2003). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á líðan kennara í sínu starfi einkum varðandi 

tengsl áhrifaþátta í starfi og andlegrar og líkamlegrar heilsu þeirra (Kwakman, 2001; Doef 

og Verhoeven, 2017). Niðurstöður rannsóknar sem Pomaki og Anagnostopoulou (2003) 
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gerðu sýndu að miklar kröfur höfðu neikvæð áhrif á líkamlega og andlega heilsu kennara 

og áhrif kennara á eigin störf sýndu sterk tengsl við starfsánægju í starfi. Það kom einnig 

fram í rannsókninni að tímaskortur og mikil tímapressa á kennarana tengdist því að 

upplifun þeirra var sú að framlag þeirra til starfsins væri lítið (Pomaki og 

Anagnostopoulou, 2003).  

Í rannsókn Kenyon o.fl. (2013) kom fram að leikskólakennarar upplifa álag, áhyggjur og 

óánægju þegar þeir ná ekki að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til þeirra sem kennara 

og tengist upplifunin starfsumhverfi kennaranna (Kenyon o.fl., 2013). Niðurstöður 

rannsóknar á starfsumhverfi leikskólakennara í Þýskalandi sýndu að kröfur spá fyrir um 

líðan kennara og félagslegur stuðningur hafði jákvæð áhrif á starfsánægju þeirra. Fram 

kom að líkamleg og andleg þreyta væru áhrifaþættir á starfsánægju kennarana. Langur 

vinnutími kennaranna hafði einnig áhrif á líkamlega og andlega heilsu þeirra (Goethe, 

2003). Kristín Dýrfjörð (2017) gerði rannsókn hér á á landi þar sem undirbúningstími og 

álagsþættir í starfi leikskólakennara voru skoðaðir. Niðurstaða hennar er meðal annars sú 

að leikskólakennarar telja að það séu of mörg börn í rými, löng viðvera með börnunum, 

hljóðvist sé léleg, skortur er á undirbúningstímum og slæm vinnuaðstaða við undirbúning, 

virðingarleysi og lítill skilningur á starfinu, lítill sveigjanleiki á vinnutíma, skortur á fagfólki 

og álag vegna manneklu.  

Í skýrslu sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2019) gaf út kemur fram að 

kennarar hér á landi búi við verulegan aðstöðumun eftir skólastigum. Munur er til dæmis 

á möguleikum hvað varðar undirbúning vinnunnar og starfsþróun á vinnutíma. Í ljós kom 

að leikskólinn standi þar höllum fæti og í niðurstöðum var kallað sterkt eftir breytingum 

á því (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019). Hér á eftir verður nánar fjallað um 

þætti í starfsumhverfi leikskólakennara sem tengjast ánægju þeirra í starfi. 
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2.1.1 Álag í starfi  

Samkvæmt Karasek og Theorell (1990) getur mikið álag í starfi sem starfsmaður hefur ekki 

áhrif á tengst andlegri og líkamlegri vanlíðan. Streita getur haft mismunandi áhrif eftir því 

hvaða möguleika einstaklingurinn hefur til að bregðast við í aðstæðunum. Streituviðbrögð 

eru í sjálfu sér ekki hættuleg, en ef einstaklingurinn upplifir að hann geti ekki brugðist við 

til þess að losa sig úr aðstæðunum eykst álagið. Við þessar aðstæður myndast óþægilegt, 

óheilsusamlegt og viðvarandi ástand þar sem afköst verða lítil til lengri tíma litið. Þegar 

þetta ástand myndast við eðlilegar aðstæður það er að segja. „flýja eða berjast” (e. flight 

or fight) þá ætti einstaklingurinn að nýta þessa auka orku sem streituviðbragðið býr til og 

ná jafnvægi fljótt og halda lífi sínu áfram eins og áður (Karasek og Theorell, 1990).  

Landy og Conte (2017) benda á að óánægja og vanlíðan orsakast af andlegum og 

líkamlegum kröfum sem settar eru á einstaklinginn sem síðan sýnir viðbrögð við þeim. 

Dæmi um líkamlega þætti í þessu sambandi eru hávaði eða mikill kuldi sem einstaklingur 

upplifir. Andlegar kröfur eru til að mynda samskiptaörðuleikar eða þegar viðkomandi 

hefur ekki áhrif á aðstæður. Þegar einstaklingur tekst á við fleiri en einn slíkan þátt í einu 

getur það leitt til þess að áhrifin aukast jafnt og þétt (Landy og Conte, 2017). 

Hólmfríður K. Gunnarsdóttir (1994) bendir á að öll störf geta valdið vanlíðan og streitu 

hvort þau séu einhæf eða fjölbreytt. Í einhæfu starfi þar sem starfsmaður hefur lítið um 

framvindu mála að segja og hefur lítið frumkvæði og í fjölbreyttu starfi ef álagið er svo 

mikið að starfsmaður ræður ekki við verkefnin, starfsmaður hefur lítið eða ekki vald til að 

taka ákvörðun (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 1994). Johnson o.fl. (2005) benda á að starf 

kennara getur verið mjög krefjandi, kennarinn getur staðið frammi fyrir miklum 

áskorunum á degi hverjum og kennarastarfið er eitt að þeim störfum sem skapa háan 

streitustuðul (Johnson o.fl., 2005). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að um 60-70% 

kennara sýna streitueinkenni (Bermejo-Toro og PrietoUrsúa, 2006).  

Í rannsókn sem Liu og Ramsey (2008) gerðu kom fram að vanlíðan og streita vegna 

lélegra vinnuskilyrða höfðu mestu áhrifin á starfsánægju kennara. Ánægja í kennslu 

minnkaði einnig vegna skorts á undirbúningstímum og vegna mikils vinnuálags. Konur í 

hópi kennara virðast vera viðkvæmari fyrir streitu en karlar í sömu aðstæðum og þær 

upplifa einnig minni starfsánægju en karlar, sérstaklega þegar starfsumhverfi er tekið inn 

í myndina. Liu og Ramsey (2008) komust að því að góð samskipti við samstarfsmenn og 
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stjórnendur hafa jákvæð áhrif á starfsánægju kennara. Niðurstöður annarra rannsókna 

sem hafa verið gerðar á streitu kennara styðja einnig að konur upplifi frekar streitu í starfi 

en karlar (Liu og Ramsey, 2008).  

Í rannsókn sem var gerð á leikskólum í Reykjavík kom meðal annars fram að hávaði í 

starfsumhverfi leikskólakennara hafði mikil áhrif á líðan starfsfólks. Einnig kom fram að 

þörf var á að taka betur tillit til vinnuaðstæðna til dæmis í sambandi við vinnustellingar 

(Ágústa Guðmarsdóttir og Kristinn Tómasson, 2007). Rannsókn sem var gerð í Svíþjóð 

sýndi fram á að hávaði í leikskóla gæti valdið skammtíma eða langtíma áhrifum á líðan 

leikskólakennarana vegna streitu (Sjödin o.fl., 2012). 

Önnur rannsókn var gerð í Svíþjóð á fjölda barna í hóp í leikskóla. Það kom fram hjá 

leikskólakennurunum að allt of mörg börn væru saman í hóp sem kemur niður á starfinu. 

Kennarar ná ekki að sinna hverju og einu barni, það er að segja gefa því tíma og tækifæri 

til að takast á við ýmis verkefni. Niðurstöður rannsóknarinnar voru meðal annars að stórir 

barnahópar tengdust upplifun leikskólakennarana og til þess að leikskólakennari upplifi 

barnahópinn hæfilegan þarf hann að vera hæfur í starfi, umhverfi innan og utandyra þarf 

að vera ásættanlegt og samsetning barnahópsins skiptir miklu máli (Williams o.f.l. 2018). 

Í Michigan í Bandaríkjunum var gerð rannsókn á starfsumhverfi leikskólakennara og 

fram komu þrjú atriði sem gætu valdið óánægju í starfi. Þessi atriði voru vinnuaðstæður 

og tími, barnafjöldi og efniviður, og þættir sem tengjast of miklum kröfum um læsi 

(Gallant, 2009).  

Í rannsókn Johari o.fl. (2016) kom fram að kennarar sem hafa áhrif á eign störf og leysa 

verkefni sín sjálfir af hendi og upplifa jafnvægi milli einkalífs og vinnu sýna betri 

frammistöðu í starfi. Það kom einnig fram að meiri líkur séu á að starfmaður sem upplifir 

þessa þætti starfi lengur við skipulagsheildina og hollusta hans nær til atvinnurekandans 

og fjölskyldunnar (Johari o.fl., 2016).  

 

2.1.2 Áhrif þekkingarstarfsmanna á eigin störf og fagmennska  

Samkvæmt líkani Karasek og Theorell  (1990) geta áhrif á eigin störf verið mikilvægur 

verndandi þáttur þegar álag er mikið (Doef og Verhoeven, 2017). Þetta er í takt við 

kenningu Peter Drucker (1999) sem bendir á að liður í því að þekkingarstarfsmenn (e. 

knowledge workers) nái árangri í starfi er að þeir hafi áhrif á eigin störf. Leikskólakennarar 
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eru þekkingarstarfsmenn og hér á eftir verður fjallað nánar um þætti í starfsumhverfinu 

sem hafa áhrif á líðan og ánægju þekkingarstarfsmanna. 

 

Peter Drucker (1999) benti á gildi þess að líta sérstaklega á þarfir og aðstæður 

þekkingarstarfsmanna til dæmis í ljósi þess hve mikilvægt væri að þekking og hugmyndir 

starfsmanna kæmu fram, að hver og einn starfsmaður hefði mikilvægu hlutverki að gegna 

þar sem samvinna skipti miklu máli og að starfsmenn tækju þátt í ákvörðunum á 

vinnustað. Samkvæmt Drucker er þekkingarstarfsmaður aðili sem byggir á og notar 

þekkingu sína í starfi fremur en líkamlega áreynslu þar sem árangur er mikilvægur fremur 

en kostnaður og magn (Muo, 2013). Davenport (2005) bendir á að þekkingarstarfsmenn 

búi yfir mikilli sérfræðiþekkingu auk menntunar og reynslu. Það eru þeir sem vinna við að 

hugsa, búa til, nota þekkingu og miðla henni. Þekkingin er eign starfsmannanna og því 

taka þeir þekkingu sína með sér ef þeir ákveða að hætta á vinnustaðnum (Davenport, 

2005). 

Drucker (1999) benti á að mismunandi aðferðir eða skipulag henta fyrirtækjum, sú 

aðferð sem notuð er þarf að henta viðfangsefninu og fólkinu sem á beita henni. Það er 

hlutverk stjórnandans að skapa þær aðstæður að starfsfólkið fái að nýta hæfileika sína og 

nái árangri í starfi. Mikilvægi framlags hvers og eins gerir það að verkum að starfsfólkið 

hefur áhuga á að vinna gott starf. Þekkingarstarfsmenn eru áhugasamir og lausnamiðaðir, 

stefna á árangur, þeir vilja þroska hæfileika sína og bæta við eigin þekkingu og leitast eftir 

samvinnu. Drucker (1999) benti á eftirfarandi sex þætti sem væru mikilvægir til að efla 

árangur og ánægju þekkingarstarfsmanna:  

➢ verkefni séu skýr   

➢ ábyrgð og sjálfstæði í starfi 

➢ starfið bjóði upp á samfellda þróun í starfi 

➢ áhersla á framfarir og lærdóm  

➢ áhersla á gæði fremur en magn  

➢ að þekkingarstarfsmaðurinn sé mikilvægur innan skipulagsheildar 

➢ litið á þekkingarstarfsmann sem auð innan skipulagsheildar 
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➢ þekkingarstarfsmaður hafi löngun til að starfa innan skipulagsheildarinnar 
(Drucker 1999). 

 

Rannsókn var gerð á 998 finnskum þekkingarstarfsmönnum þar sem árangur var 

rannsakaður út frá þremur breytum. Þær voru rými fyrir einbeitingu, rými fyrir samvinnu 

og áhrif á eigin störf. Niðurstaða rannsóknarinnar var meðal annars sú að starfsmaður 

sem hefur rými til að hafa áhrif á eigin störf skilar bestum árangri, bæði í gæðum og magni 

og hafði einnig jákvæð áhrif á árangur teyma (Palvalin, 2017).  

Önnur rannsókn var gerð í Pakistan á háskólakennurum þar sem starfsánægja 

þekkingarstarfsmanna var rannsökuð út frá starfsaðstæðum og umbun. Þar kom í ljós að 

starfsaðstæður eins og stuðningur frá stjórnendum, áhrif á eigin störf og samvinna hafði 

jákvæð áhrif á starfsánægju kennara ásamt launum og annarri umbun (Bilal, 2012).  

Alþjóðleg rannsókn var gerð á kennarastéttinni í yfir 30 skólakerfum og var það TALIS 

sem sá um upplýsingaöflun (Price og Weatherby, 2017). Rannsóknin var gerð út frá fjórum 

sviðum þekkingarstarfsmanna það er að segja fagleg viðmið, faglegt mat, rými fyrir 

stöðuhækkun og vinnuaðstæður. Niðurstöður sýndu að kennarar sem 

þekkingarstarfsmenn í öllum þessum löndum eiga það sameiginlegt að hafa þörf fyrir 

þróun í starfi. Hefðbundnar leiðir sem hafa verið notaðar í endurmenntun duga þeim ekki 

eins og til dæmis ráðstefnur og vinnustofur, kennarar í rannsókninni vildu fá tækifæri til 

að læra í starfinu sjálfu. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að kennarar sem voru  

ánægðastir í starfi upplifðu að þeir væru auður fyrir skólann, störfuðu við góðar 

vinnuaðstæður, fengu tækifæri til að taka þátt í ákvörðunum og að fengu viðurkenningu 

fyrir góð störf (Price og Weatherby, 2017). 

Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2005) á fagþróun leikskólakennara kom fram að þegar 

leikskólakennari var sá eini sem hefur fagmenntun á deildi hafði það neikvæð áhrif á 

faglega sjálfsmynd kennarans. Arna bendir á að það að vera eini fagmaðurinn á deildinni 

getur reynst erfitt og það skapast tilhneiging til að allir séu jafnir og stundum væri eins og 

aðrir starfsmenn, til dæmis leiðbeinendur bæru ekki mikla virðingu fyrir sérþekkingu 

leikskólakennara (Arna H. Jónsdóttir, 2005). 
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Fagmennska 

Í lögum um leikskóla er kveðið á um fagmennsku starfsfólks og þar segir: „Starfsfólk 

leikskóla skal rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Það skal gæta kurteisi, 

nærgætni og lipurðar í framkomu sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra og 

samstarfsfólki” (Lög um leikskóla, nr. 90/2008; 7. grein). Í Aðalnámskrá leikskóla er 

fagmennska leikskólakennara skilgreind á þennan hátt:  

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, 
viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, 
menntun þeirra og velferð. Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að námi 
og aukinni hæfni barna og ungmenna. Á kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda 
að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til að afla 
sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. Kennarar 
leiðbeina börnum og ungmennum í námi og mati á því og vinna að því að þeir 
tileinki sér heilbrigða lífshætti. Þeir leitast við að skapa góðan skólabrag, 
réttlátar vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.8). 

 

Sigurjón Mýrdal (1992) skýrir hugtakið fagmennska (e. professionalism) og fagvitund 

(e. professional identity) á þennan veg „fagmaður sem býr ekki yfir sjálfræði í starfi 

stendur ekki á nógu traustum fótum í fagmennsku sinni og hefur ekki nægileg tök á henni” 

(Sigurjón Mýrdal, 1992, bls.297).  

Trausti Þorsteinsson lýsir fagmennsku á þennan hátt: „Fagmanni er frelsi eða sjálfstæði 

nauðsynlegt svo hann geti brugðist við gagnvart sérhverjum skjólstæðingi á sem 

raunhæfastan hátt“ (Trausti Þorsteinsson, 2003, bls. 188-189). Samkvæmt Trausta (2003) 

er fagmennsku kennara skipt í fjögur svið: ósjálfstæð fagmennska, sjálfstæð fagmennska, 

samvirk fagmennska, og framtíðar fagmennska og er þeim raðað upp í tímaröð eða á 

tímalínu. Ósjálfstæða fagmennskan var við lýði hér áður fyrr en breytist svo í sjálfstæða 

fagmennsku. Samvirk fagmennska er að þróast um þessar mundir og það er farið að sjást 

í framtíðar fagmennsku. Samvirk fagmennska er stundum kölluð ný fagmennska. Hún býr 

yfir lýðræðislegum gildum, teymisvinnu kennara og samvinnu kennara við foreldra og 

nemendur. Samvirk fagmennska leggur áherslu á þekkingarleit kennara og nemenda sem 

er hluti af skólastarfi og samvinna allra sem starfa við skóla stuðlar að góðum árangri 

(Trausti Þorsteinsson, 2003). 
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Sigrún Aðalbjörnsdóttir (2002) bendir á að til að ná árangri í skólastarfi þurfi að leggja 

áherslu á fagmennsku kennara því þeir gegni því hlutverki að þróa skólastarfið. Það er 

mikilvægt að þeir sem standa að símenntun kennara styrki og styðji við bakið á kennurum 

til að efla sína fagmennsku. Einn þáttur sem er mikilvægur er að skapa kennurum 

aðstæður til þess að ígrunda kennslu sína og fara í sjálfskoðun sem er nauðsynlegt í þróun 

fagmennsku kennara og til að ná árangri í starfi. Kennari sem fer þessa leið er í raun 

rannsakandi á starfi sínu og á sjálfum sér. Hann skoðar gögn sem hann hefur safnað um 

kennsluna, greinir þau og metur. Lykilatriðið í þessu ferli er samvinna kennara. Þeir þurfa 

að hafa vettvang til að ræða hugmyndir, markmið og leiðir, styrkleika og veikleika. Þeir 

þurfa tækifæri og aðstöðu til að deila reynslu sinni og skipuleggja starfið saman. Með 

samvinnu og samábyrgð styrkist og eflist fagmennskan innan kennarahópsins (Sigrún 

Aðalbjörnsdóttir, (2002). 

 

2.1.3 Félagslegur stuðningur, vinnustaðamenning og hollusta í starfi 

Eins og fjallað var um hér að framan getur félagslegur stuðningur í starfi frá stjórnendum 

eða starfsfólki dregið úr neikvæðum áhrifum álags í starfi (Karasek, Trinatis og Chaudry, 

1982). Félagslegur stuðningur í starfi er skilgreindur af Hobfoll og Stokes (1988, bls 499) 

sem „félagsleg samskipti eða samband sem veita einstaklingum raunverulega aðstoð eða 

tengsl sem eru umhyggjusöm og ástrík á milli einstaklinga eða hóps”. Félagslegur 

stuðningur getur einnig falið í sér ráðgjöf og leiðsögn í starfi en auknar kröfur og álag í 

starfi leiða til þess að starfsmenn hafa þörf fyrir úrræði til að bregðast við þeim (Seiger og 

Wiese, 2009). Þó getur of mikill félagslegur stuðningur leitt til þess að starfsfólk verði 

algjörlega háð einhverjum einstaklingi innan skipulagsheildarinnar, getur upplifað sig 

skuldbundið viðkomandi eða stuðningurinn virkar sem ógn gegn eigin valdi (Seiger og 

Wiese, 2009). Maslach og Leiter (2001) benda á að með þróun á vinnustöðum undanfarna 

áratugi hefur til dæmis hollusta starfsfólks gagnvart vinnustað minnkað, fólk skipti oftar 

um vinnustað og í kjölfar þess hefur félagslegur stuðningur á vinnustöðum einnig minnkað 

(Maslach og Leiter, 2001). 

Rannsóknir hafa sýnt að félagslegur stuðningur á vinnustað hefur jákvæð áhrif á 

andlega heilsu og líðan fólks (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Hjördís Sigursteinsdóttir, 

2019; Kinman o.fl., 2011). Hjördís Sigursteinsdóttir (2010) gerði rannsókn á líðan og heilsu 
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starfsfólk sveitarfélaga á tímum efnahagsþrenginga. Í henni kom meðal annars fram að 

starfsfólk sveitarfélaga fékk félagslegan stuðning frá vinnustað, oftar frá yfirmönnum en 

samstarfsfélögum. Það var nokkur munur hvort um var að ræða konu eða karl. Konur 

sögðust oftar fá félagslegan stuðning en karlar. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að 

félagslegur stuðningur á vinnustað hefur áhrif bæði á líkamlega og andlega líðan fólks 

(Hjördís Sigursteinsdóttir, 2010).  

Rannsókn var einnig gerð á líðan leikskólakennara og leiðbeinenda í leikskólum í kjölfar 

efnahagshrunsins. Í henni kom meðal annars í ljós að félagslegur stuðningur hafði jákvæð 

áhrif á líðan fólks. Einnig höfðu skýr hlutverk og möguleiki á starfsþróun jákvæð áhrif. 

Niðurstöður benda þannig til þess að yfirmenn þurfi að huga sérstaklega vel að 

félagslegum stuðningi, hvatningu og sanngirni (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Hjördís 

Sigursteinsdóttir, 2019).  

Rannsókn var gerð í Bretlandi þar sem skoðað var hvort samband væri á milli félagslegs 

stuðnings hjá kennurum og tilfinningalegs álags og streitu í starfi. Þátttakendur í 

rannsókninni voru 628 kennarar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að félagslegur 

stuðningur vegi upp á móti neikvæðum áhrifum tilfinningalegs álags. Það kom einnig fram 

í þessari rannsókn að félagslegur stuðningur hafi jákvæð áhrif á starfsánægju. Þetta þýðir 

að félagslegur stuðningur frá ýmsum aðilum í starfsumhverfinu getur hjálpað kennurum 

að bregðast við tilfinningalegu álagi og getur haft jákvæð áhrif á starfsánægju (Kinman 

o.fl., 2011). Bandarísk rannsókn á starfsumhverfi leikskólakennara sýndi sambærilegar 

niðurstöður þar sem samvinna og áhrif frá samstarfsfélögum höfðu jákvæð áhrif á 

starfsánægju kennara (Hur o.fl., 2015).  

 

Vinnustaðamenning  

Rannsóknir benda til þess að vinnustaðamenning hafi áhrif á ánægju starfsmanna innan 

skipulagsheildar. Þegar starfsmönnum líður vel innan vinnustaðarins verður árangur 

meiri, þeir sýna meiri áhuga, eru virkir og sýna vinnustaðnum hollustu (Kuhlman, 2019; 

Landy og Conte, 2017). 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2010) bendir á að hver og ein skipulagsheild hefur sín 

sérkenni og sína sérstöku vinnustaðamenningu og þess vegna getur verið erfitt að sýna 

fram á að til sé einhver sérstök íslensk vinnustaðamenning. Það er frekar hægt að tala um 
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að íslenskar skipulagsheildir hafi einhver sameiginleg einkenni. Þættir sem geta haft áhrif 

á íslenska vinnustaðamenningu eru til dæmis fámenni þjóðarinnar, stjórnunarstíll, lítið og 

þröngt tengslanet og óformleg samskipti sem eru ríkjandi í samfélaginu (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson o.fl., 2010). Það sem mótar vinnustaðamenningu er meðal annars leiðtogar 

og stjórnendur innan skipulagsheildarinnar. Íslenskar rannsóknir á stjórnunarstíl benda til 

þess að stjórnendur byggi stíl sinn á óformlegheitum og góðum samskiptum. Boðleiðirnar 

eru stuttar og tengslanetið er lítið og ekki má gleyma nálægðinni sem er mikil (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010). 

 

Sergiovanni (2006a) bendir á að menning í skólum sé ekki síður mikilvæg en menning 

innan annarra vinnustaða. Skólamenning verður til með samskiptum starfsmanna og 

nemenda skólans. Menningin sem er til staðar í hverjum skóla segir til um þann anda sem 

ríkir þar. Allir innan skólans eru mikilvægir í mótun menningarinnar og bera ábyrgð á 

henni. Hegðun og skoðanir starfsmanna og nemenda endurspegla menningu skólans 

(Sergiovanni, 2006a). Hann telur að límið sem haldi skóla saman sé menningin. 

Starfsfólkið hefur sameiginlega sýn, gildi og trú og þannig nær það að þjappa sér saman 

og ganga í takt. Einnig telur hann að ef skólamenningin sé sterk séu meiri líkur að ná 

árangri í starfinu. Sterka skólamenningu þarf að byggja upp með góðri stjórnun og 

skipulagi og að hafa sameiginlega sýn meðal þeirra sem starfa innan hans (Sergiovanni, 

2006a). 

Niðurstöður rannsóknar sem Gruenert (2000) gerði á mótun vinnustaðamenningar í 

skóla er í takt við niðurstöðu Sergiovanni (2006a) um að vinnustaðamenningin er límið 

sem heldur saman fjölbreyttum hópi. Gruenert (2000) bendir á að ekki er til nein sérstök 

formúla fyrir vinnustaðamenningu og er hún misjöfn milli vinnustaða og tekur mörg ár að 

þróast. Ef breyta á vinnustaðamenningu í skóla til hins betra er lögð áhersla á samvinnu. 

Það er mikilvægt að leiðtogar innan skólans taki allir þátt og tileinki sér ný vinnubrögð 

sem lagt er upp með. Það getur tekið fimm til sjö ár að breyta vinnustaðamenningu í 

skólum (Gruenert, 2000).  

 

Edgar H. Schein er sálfræðingur sem hefur rannsakað og birt fjölda rita um 

vinnustaðamenningu. Skilgreining hans á vinnustaðamenningu er að hún sé mynstur af 



 

24 

sameiginlegum gildum og að menningin samanstandi af þáttum eins og gildum, 

viðhorfum, trú, skynjun, samskiptamynstri, sýnilegum táknum og hegðun. Schein telur að 

vinnustaðamenning sé grunnur að árangri á vinnustað og að erfitt geti reynst erfitt að 

breyta henni. Schein leggur áherslu á að vinnustaðamenning sé stigskipt og varar við 

einföldum skýringum um vinnustaðamenningu. Schein setti fram kenningu um 

vinnustaðamenningu frá hinu sýnilega til hins dulda. Stigin nefnast sýnileg tákn (e. 

artifacts), yfirlýst gildi (e. espoused values) og undirliggjandi hugmyndir (e. underlying 

assumations) (Schein, 2009, 2017). 

Schein (2004) bendir á að greina megi vinnustaðamenningu á mismunandi stigum. 

Fyrsta stigið, sýnileg tákn, er það stig vinnustaðamenningar sem er auðveldast að sjá og 

meta fyrir aðila sem er utan vinnustaðarins. Sýnileg tákn er það sem þú sérð, heyrir og 

finnur þegar þú ert á vinnustaðnum svo sem vinnuaðstæður, starfsumhverfi, byggingar, 

fatnaður, talsmáti, andrúmsloft og vinnuaðferðir. Það er auðvelt að fylgjast með á þessu 

stigi og birtingarmyndir menningarinnar eru greinilegar en það reynist erfiðara að fá dýpri 

þekkingu á vinnustaðamenningu skipulagsheilda (Schein, 2017) 

Yfirlýst gildi er annað stig vinnustaðamenningar (Schein, 2017). Á þessu stigi koma fram 

sameiginlegar hugmyndir og yfirlýst gildi starfsmannahópsins. Þetta eru þættir sem eru 

ekki sýnilegir þeim sem ekki þekkja til vinnustaðarins. Hér er átt við hugmyndafræði og 

stefnu vinnustaðarins, starfsmannastefnu, framtíðarsýn og fleira. Hópurinn hefur ákveðið 

saman hvernig hann leysir ýmis verkefni og hvaða hegðun, samskipti og verklag gilda 

innan hópsins. Það er erfitt að skilja hvað liggur á baki hefðum, venjum og 

hegðunarmynstri innan vinnustaða en það gagnast að skoða gildi þeirra. Það er erfitt að 

skynja á vinnustað hver eru gildin innan starfsmannahópsins því þau eru óáþreifanleg. En 

með því að safna gögnum með viðtölum eða spurningarlistum við starfsfólk er hægt að 

komast að því hver gildin eru. 

Þriðja og síðasta stig Schein (2017) um vinnustaðamenningu fjallar um undirliggjandi 

hugmyndir sem eru ósýnilegar og erfitt getur verið fyrir utanaðkomandi aðila að greina 

innan vinnustaðarins. Hér er verið að tala um ómeðvitaðar hugmyndir sem erfitt er að 

greina. Stundum eru þetta kallaðar óskrifaðar reglur innan vinnustaðarins sem ekki þykir 

æskilegt að séu ræddar. Óskrifaðar reglur geta til dæmis verið samskipti, hugmyndir og 

viðhorf sem eru við lýði á vinnustaðnum og hafa skotið rótum innan vinnustaðarins. Þessi 
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samskipti, hugmyndir og viðhorf koma ósjálfrátt fram hjá starfsmönnum og skýra hegðun 

þeirra (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010; Schein 2017). 

 

Hollusta gagnvart vinnustað og sálfræðilegi samningurinn 

Spector (1997) bendir á að ánægðir starfsmenn sýni frekar hollustu gagnvart 

vinnustaðnum, mæti betur til vinnu og nái frekar árangri í starfi. Rannsóknir meðal 

kennara hafa sýnt að vinnustaðamenning hefur áhrif á hollustu gagnvart vinnustaðnum. 

Til dæmis sýndi rannsókn í Tyrklandi meðal 445 kennara að réttlæti og 

vinnustaðamenning innan skipulagsheildarinnar stuðli að hollustu hjá kennurum 

(Mustafa, 2010). Allan og Meyer (1990) settu fram þriggja þátta líkan um hollustu (e. 

committment) gagnvart vinnustað. Þessu líkani er ætlað að mæla og greina í sundur þrjá 

þætti hollustu. Þessir þættir eru tilfinningarbundin hollusta (e affectvie commitment), 

stöðubundin hollusta (e continuance committment) og skyldubundin hollusta (e. 

normatvie committment). Hér á eftir verður nánar fjallað um hvern þessara þátta. 

 

Tilfinningabundin hollusta er sú skilgreining sem notuð var yfir hollustu áður og er 

skilgreind þannig að þeir starfsmenn sem hafa vilja og löngun til þess að vera hluti af 

skipulagsheildinni og vilja halda því áfram eru tilfinningabundnir hollir (Allan og Meyer, 

1990). Tilfinningabundin hollusta starfsmanna við skipulagsheildina verður til með 

tvennum hætti. Í fyrsta lagi er það reynsla einstaklingsins í starfi (e. work experiencs). Ef 

starfsmaður upplifir starfsánægju og finnur að hann er hæfur í starfi eru það vísbendingar 

um að hann sé tilfinningabundið hollur. Einnig hafa atriði eins og tengsl og samskipti við 

samstarfsfólk og stjórnendur mikil áhrif, að viðkomandi starfsmaður fái að taka þátt í 

ákvörðunum og upplifi að hann sé mikilvægur innan skipulagsheildarinnar (Meyer og 

Allen, 1991; Meyer o.fl., 2002). Í öðru lagi hefur persónugerð (e. personal characterstics)  

áhrif á það hvort tilfinningabundin hollusta verði til. Þeir sem hafa gott sjálfstraust og trúa 

á eigin getu eru taldir líklegri til að tengjast skipulagsheildinni tilfinningaböndum en þeir 

sem hafa lítið sjálfstraust og hafa ekki trú á eigin getu (Meyer, o.fl., 2002). Samkvæmt 

Allen og Meyer (1990) yfirgefa starfsmenn sem búa yfir tilfinningabundinni hollustu ekki 

skipulagsheildina þó svo að þeir fái góð atvinnutilboð frá öðrum atvinnuveitendum (Allen 

og Meyer, 1990). 



 

26 

Stöðubundin hollusta vísar til þess að þegar starfsmaður tekur ekki áhættuna sem 

fylgir því að yfirgefa skipulagsheildina. Hann telur sig græða meira á að halda sig við 

starfið. Stöðubundin hollusta starfsmann getur birst á tvenna vegu. Í fyrsta lagi telur 

starfsmaðurinn sig ekki hafa um neitt annað að velja en að vera áfram (Meyer o.fl., 

2002).Það eru engir sambærilegir kostir eða betri á vinnumarkaðnum að hans mati (Allen 

og Meyer, 1990). Í öðru lagi birtist stöðubundin hollusta þegar starfsmanni finnst hann 

hafa lagt svo mikið til skipulagsheildarinnar að honum finnst hann ekki geta yfirgefið hana 

(Meyer, 2002). Starfsmaðurinn horfir þá til alls þess sem hann hefur gert innan 

skipulagsheildarinnar sem fjárfestingu, til dæmis verkefni og tengsl við aðra starfsmenn 

(Meyer, ofl., 2002). 

Skuldbundin hollusta verður til hjá starfsmanni vegna þess að honum finnst hann bera 

skyldu til þess að sýna slíka hollustu. Honum finnst hann þurfi að sýna fyrirtækinu tryggð 

þar sem hann hefur fengið tækifæri eða umbun af einhverju tagi. Starfsmaðurinn stendur 

í raun í þakkarskuld við skipulagsheildina. Skuldbundin hollusta kemur frá 

starfsmönnunum sjálfum, hún er í raun ekki tengd skipulagsheildunum (Allen og Meyer, 

1990). Persónugerð hvers og eins og félagsmótun ræður því hvort starfsmaður sýni 

skuldbundna hollustu. Uppeldið eitt og sér getur haft þá afleiðingu að starfsmaður sýni 

skuldbundna hollust þó svo að tilfinningatengsl séu ekki til staðar en hann hefur lært það 

í gegnum uppeldi sitt að það eigi að sýna hollustu (Abbott o.fl., 2005)  

 

Sálfræðilegi samningurinn (e. psychological contract) var settur fram af Argys árið 1960 

og þá var hugtakið notað yfir óskrifað samkomulag milli starfsmanna og yfirmanna þeirra. 

Síðar bentu Kotter (1973) og Rousseau (1995) á að sálfræðilegi samningurinn næði til þess 

sem starfsmaðurinn sjálfur skynjaði innan fyrirtækisins.  

Rousseau (1995) og Hart og Thompson (2007) benda á að lykilatriði sálfræðilega 

samningsins sé loforð og gagnkvæm trú samningsaðila. Sálfræðilegi samningurinn er 

óformlegur og óskrifaður og ætlaður hverjum og einum einstaklingi. Sálfræðilegi 

samningurinn byggir á því hvernig starfsmaðurinn upplifir skyldur sínar gagnvart 

vinnustaðnum og skyldur vinnustaðarins gagnvart starfsmanninum. Skipulagsheildin sér 

starfsmanninum fyrir samkeppnishæfum launum, möguleika á starfsþróun, starfsþjálfun 
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og starfi sem er gefandi. Starfsmaðurinn lætur á móti vinnuframlag sitt og tíma, faglega 

og tæknilega þekkingu ásamt hollustu (Rousseau, 1995; Hart og Thompson, 2007). 

Hart og Thompson (2007) benda á að brot á sálfræðilega samningum sé í raun brot á 

væntingum einstaklingsins til vinnusambandsins. Væntingarnar geta verið tvennskonar. í 

fyrsta lagi viðskiptamiðaður sálfræðilegur samningur þegar starfsmaður leggur fram 

vinnuframlag og fær umbun fyrir. Ef starfsmaðurinn fær ekki greitt er það brot á 

samningnum. Í öðru lagi er talað um tilfinningalegan sálfræðilegan samning þegar 

starfsmaður metur vinnusambandið meira virði en einungis viðskiptalegs eðlis, hann 

tekur þátt í því sem er að gerast innan fyrirtækisins, sýnir hollustu í starfi og finnst hann 

eigi að fá til baka tryggt starfsöryggi og vera viðurkenndur þátttakandi innan hópsins. Ef 

starfsmaður kemur fram af virðingu og heiðarleika hefur hann væntingar um hið sama frá 

vinnustaðnum og ef annar aðili er óheiðarlegur og framkoma ber ekki vott um virðingu er 

um brot á tilfinningalegum sálfræðilegum samningi að ræða (Hart og Thompson, 2007). 
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2.2 Starfsánægja 

Hugtakið starfsánægja snýst um upplifun fólks á starfi sínu og hversu ánægt það er með 

starf sitt (West og Berman, 2009). Starfsmenn eru stór hluti af velgengni skipulagsheilda 

og hafa fræðimenn rýnt í hugtakið og reynt að skilja hvað felst í hugtakinu starfsánægja 

(Saari og Judge, 2004). Fram hafa komið margar skilgreiningar á starfsánægju en þær fjalla 

flestar um viðhorf einstaklingsins til vinnu og hvernig starfsfólk bregst við starfi sínu bæði 

á huglægan og tilfinningalegan hátt. Þegar fólk metur starf sitt, mátar það starfið við þá 

þætti sem því finnst mikilvægir (Sempane, Rieger og Roodt ,2002). Rannsóknir sýna að 

þeir sem eru ánægðir í vinnunni eru líklegri til þess að vera ánægðri í lífi sínu almennt 

(Saari og Judge, 2004). 

Locke (1969) setti fram eina þekktustu skilgreiningu á hugtakinu starfsánægja. Hann 

segir að starfsánægja endurspegli jákvætt viðhorf einstaklingsins til starfsins í ljósi 

upplifunar hans og reynslu í starfi. Hann tekur fram að annað hvort gangi það upp hjá fólki 

að vera í starfi eða ekki en að samræmi verði að vera á milli þarfa starfsfólks og þess hvað 

það fær út úr starfinu. Hann segir það mikilvægt að starfsfólk viti um hvað starfið snúist 

og við hverju megi búast. Starfsánægja er lykilþáttur í því hvernig fólki líður á vinnustað 

og hún getur haft áhrif á marga þætti eins og fjarveru, starfsmannaveltu og frammistöðu 

á vinnustað. Starfsánægja leiðir til þess að framleiðni verður meiri hjá starfsfólki og meiri 

hvati verður til að bæta frammistöðu sína. Þar af leiðandi er minni starfsmannakostnaður 

hjá fyrirtækjum sem er með ánægt starfsfólk í vinnu (Locke, 1969). Saari og Judge ( 2004) 

og West og Berman (2009) benda einnig á að ánægja í starfi leiði til betri afkomu 

fyrirtækja og telja að mikil starfsánægja auki framleiðni starfsmanna og bæti 

frammistöðu. 

 

Landy og Conte (2017) líta svo á að kenning Abraham Maslow (1943) um 

þarfapýramída sé ein af grunnkenningum um starfsánægju. Þarfapýramídi Maslow lýsir 

fimm grundvallarþörfum einstaklinga sem er í fimm þrepum (e. Hierarchy of needs). 

Hvatning snýst um að mæta grunnþörfum einstaklinga. Í neðsta þrepinu eru frumþarfir, 

það eru líkamlegar þarfir eins og næring og hvíld. Í öðru þrepinu eru þarfir fyrir öryggi, 

vernd og húsaskjól. Félagslegar þarfir koma fram í þriðja þrepinu og í fjórða þrepinu eru 

þarfir fyrir að fá viðurkenningu og stöðu. Fimmta og síðasta þrepið leggur áherslu á 
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sköpun, sjálfstraust og að verða betri einstaklingur en maður er fyrir. Maslow leit svo á 

að þegar ein þörf væri uppfyllt beindist athyglin að næstu þörf samkvæmt röðinni í 

þarfapýramídanum og mikilvægast væri að einstaklingar myndu ná að uppfylla fyrstu 

þrjár þarfirnar í pýramídanum en að fáir einstaklingar myndu ná að uppfylla allar þarfirnar 

(Landy og Conte, 2017). 

Ein af fyrstu rannsóknunum um starfsánægju var hin fræga Hawthorne rannsókn sem 

Elton Mayo gerði í Hawthorne – verksmiðjum Western Electric í Bandaríkjunum á árunum 

1924-1932. Á þessum tíma var almennt talið að laun og umbun væru eini hvati starfsfólks 

til þess að sinna sínu starfi vel og upplifa vellíðan í starfi (Landy og Conte, 2017). 

Verkfræðingar í verksmiðjunni áttu hugmyndina að rannsókninni og vildu þeir rannsaka 

hvort framleiðni myndi aukast hjá starfsmönnum við breytt starfsumhverfi eins og 

lýsingu, betri loftgæði, vinnutíma, aukinni hvíld og hitastig. Rannsóknin sýndi að ekki var 

hægt að sjá beint samband á milli starfsumhverfisþátta og framleiðni starfsmanna. Hins 

vegar komu niðurstöður rannsakendum á óvart að því leyti að framleiðni jókst sama hvort 

vinnuaðstæður voru bættar, skertar eða óbreyttar. Það var nokkuð ljóst að það voru ekki 

umhverfisþættir sem höfðu áhrif á framleiðni starfsmanna heldur voru það aðrir þættir. 

Þegar þessar niðurstöður lágu fyrir fóru rannsakendur að beina sjónum sínum að 

félagslega þættinum (Landy og Conte, 2017; Leifur Geir Hafsteinsson, 2005). Ekki eru allir 

fræðimenn sammála um hvernig túlka á niðurstöður þessarar rannsóknar. Á þessum tíma 

var félagslega þættinum ekki sýnd mikil athygli og því talið að athyglin sem 

starfsmennirnir fengu frá yfirmönnum á meðan á rannsóknum stóð hefði haft jákvæð 

áhrif á þá. Starfsfólkið fékk aukið frelsi og endurgjöf frá yfirmönnum sínum og talið er að 

starfsandinn hafi batnað vegna þess. Með aukinni hvatningu til að standa sig betur í starfi 

skiluðu starfsmennirnir aukinni framleiðslu (Landy og Conte, 2017; Leifur Geir 

Hafsteinsson, 2005).  

 

Landy og Conte (2013) benda á að starfsánægju megi tengja bæði innri og ytri þáttum 

starfsins. Innri þættirnir snúa að því hversu áhugavert og krefjandi starfið er, starfinu fylgir 

ábyrgð, tækifæri eru til starfsþróunar og tækifæri til að vera skapandi. Ytri þættir snúa að 

atriðum eins og launum, starfsöryggi, stöðutákni, tengslum, fríðindum og rými fyrir 

fjölskyldu og tómstundir. Samkvæmt kenningu Landy og Conte eru einstaklingar sem eru 
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ánægðir í lífinu líklegri til að vera ánægðari vinnunni og öfugt (Landy og Conte, 2013). 

Nálgun Landy og Conte (2013) er í takt við kenningu Herzberg (1968) um innri og ytri 

hvataþætti, það er að segja innri þætti, hvataþætti, (e. motivators factors) og ytri þætti, 

viðhaldsþætti, (e. hygiene factors ) og þessir þættir hafa áhrif á ánægju fólks í starfi 

(Armstrong, 2011). Hvataþættir eru til dæmis viðurkenning, sjálfræði, starfið sjálft, 

ábyrgð og árangur og þessir þættir stuðla að starfsánægju (Herzberg, 1968). Aftur á móti 

snúa ytri þættir að samskiptum á vinnustað, stefnu, starfsumhverfi, vinnuaðstæðum, 

öryggi og launum og þegar þessa þætti skortir kemur fram óánægja í starfi. Ytri 

viðhaldsþættirnir geta ekki skapað eiginlega starfsánægju en sé þeim fullnægt getur það 

komið í veg fyrir starfsóánægju (Herzberg, 1968. Sem dæmi má nefna að ef vinnuaðstaða 

er ekki góð geta starfsmenn orðið óánægðir og ef hún yrði bætt myndi sama starfsfólk 

hugsanlega hætta að vera óánægt. En það er ekki þar með sagt að starfsfólkið yrði 

ánægðara í starfi (Riggio, 2008). Þegar hlúð er að innri þáttum á vinnustað ýtir það undir 

persónlegan vöxt í starfi. Ef viðhaldsþáttunum er ekki sinnt getur það leitt til þess að 

starfsmaður þrói með sér neikvætt viðhorf til starfs síns og vinnustaðarins sem getur leitt 

til starfsleiða (Herzberg, 1968). Niðurstöður Herzberg sýna einnig að mikilvægt er að hver 

starfmaður finni að hann sé mikilvægur, starf hans mikilvægt og hann hafi tækifæri til að 

vaxa í starfi. Starfsmaður þarf að upplifa starfsöryggi innan skipulagsheildarinnar og 

yfirmenn þurfa að koma fram að virðingu, umbuna þegar það á við (Sergiovanni, 2006b). 

 

Að mati Sergiovanni (2006b) er auðvelt að heimfæra kenningu Herzberg (1968) yfir á 

skólasamfélagið. Hann tekur dæmi um það þegar viðhaldsþáttum er ekki sinnt og að þá 

sé líklegt að kennarar verði óánægðir og sinni starfi sínu illa. En ef hvataþáttum er ekki 

sinnt finna kennarar ekki fyrir starfshvatningu. Watson (2006) bendir á að erfitt getur 

reynst að flokka þætti í starfsumhverfi í viðhalds- og hvatningarþætti og sum atriði geta 

fallið undir báða þætti og til dæmis getur verið mismundandi hvort starfsfólk vill taka að 

sér mikla ábyrgð eða litla ábyrgð (Watson, 2006). Einnig sýna niðurstöður að starfshópar 

sem eru hærra settir í samfélaginu krefjast frekar innri starfsánægju en starfstéttir sem 

fást við líkamleg og fyrirfram ákveðin störf (Watson, 2006). 
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Hackmann og Oldham (1980) bentu á að mikilvægt væri að starfsmenn upplifðu þrjá  

þætti til að öðlast starfsánægju. Starfið þarf að 1) henta starfsmanninum og hafa tilgang 

fyrir hann, 2) hann þarf að finna til ábyrgðar og 3) fá endurgjöf í starfi. Fólk verður 

ánægðara í starfi og skilar betri árangri ef það þróar með sér og upplifir innri hvatningu 

(e. internal motivation). Fimm kjarnaþættir hafa áhrif á þessa innri hvata sem hafa áhrif á 

líðan starfsfólks. Í fyrsta lagi er það hæfnissvið (e. skill variety) sem snýst um að búa yfir 

vissri kunnáttu eða hæfni í ákveðnu starfi. Í öðru lagi er verkefnasamsömun (e. task 

identity), þeir starfsmenn sem fá að vinna verkefni frá upphafi til enda eru ánægðari. Í 

þriðja lagi er það mikilvægi starfs (e. task significance) sem leiðir til þess að starfsmenn 

finna til stolts að loknu ákveðnu verkefni. Í fjórða lagi er sjálfræði (e autonomy) sem vísar 

til þess að starfsmaður hefur möguleika til að verða sjálfstæður í starfi sem leiðir til meiri 

starfsánægju. Í fimmta og í síðasta lagi er það endurgjöf (e. feedback) sem gengur út á að 

gefa starfsmanni endurgjöf á eigin störf. Þessir þættir hvetja til starfsánægju og vellíðunar 

starfsmanna. Eiginleikar starfsmanna eins og færni og þekking, skipta einnig máli til að 

vaxa og þróast í starfi og ánægja með starfsumhverfi (Hackmann og Oldham, 1980). Riggio 

(2008) bendir á að þegar allt er dregið saman má segja að starfsfólk upplifi starfsánægju 

þegar það upplifir fjölbreytileika í starfi, fær tækifæri til að nýta sér þekkingu sína og færni, 

hefur frjálsræði til að framkvæma, hefur skýrar starfsreglur og upplýsingargjöf og 

möguleika á að þroskast í starfi. 

 

2.2.1 Rannsóknir á starfsánægju kennara 

Undanfarin ár hefur rannsóknum á starfsánægju kennara fjölgað. Hér á eftir verður fjallað 

um nokkrar rannsóknir, hér á landi sem og erlendis, um starfsánægju kennara með 

áherslu á ánægju starfsfólks í leikskólum og starfsánægju leikskólakennara. 

Arna H. Jónsdóttir (2001) framkvæmdi rannsókn með það að markmiði að rannsaka í 

hverju starfsánægja starfsfólks í leikskóla felst og hvaða þættir geti ýtt undir eða dregið 

úr starfsánægjunni. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að starfsfólkið upplifði 

ánægju í starfi sínu þegar það sá árangur af starfi sínu með börnunum eða þegar það náði 

persónulegum árangri. Hins vegar dró það úr starfsánægju starfsfólksins ef börnunum fór 

ekki nægilega fram eða voru leið í leikskólanum. Í annarri rannsókn sem Arna (2003) gerði 

kom fram að innri og ytri þættir einstaklingsins séu mikilvægir og hafi áhrif á starfsánægju, 
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framgöngu í starfi. Fram kom einnig að starfsmenn kvörtuðu undan miklu álagi og einnig 

var eitthvað um átök og óánægju milli starfsmanna og stjórnenda. 

Rannsókn var gerð á starfsánægju meðal danskra leikskólakennara og sýndu 

niðurstöður að þrjú atriði vekja mesta ánægju kennara. Þessi atriði eru að vera með 

börnunum, að láta fagmennsku hafa áhrif á þroska barnanna og að hafa rödd til þess að 

hafa áhrif á daglegt starf í skólanum. Það sem hafði hins vegar minnst áhrif á starfsánægju 

var foreldrasamstarf og tækifæri til starfsþróunar (Jensen, 2010). 

Teleb og Fathi (2013) gerðu rannsókn á starfsánægju leikskólakennara í Jórdaníu. 

Niðurstöðurnar úr þeirri rannsókn bentu til þess ytri þættir dragi úr starfsánægju en innri 

þættir hafi hvetjandi áhrif. Rannsóknin var byggð á upplifun 264 leikskólakennara í 

Jórdaníu. Spurningar sem voru til grundvallar voru: „Hversu ánægðir eru kennarar með 

störf sín? Hafa þættir í skólastarfinu eins og andrúmsloftið í kennslustofunni, samskipti, 

vinnuaðstæður, laun, hegðun nemenda og foreldrasamstarf áhrif á starfsánægju? Er 

munur á upplifun kennara eftir aldri, hjúskaparstöðu og menntunarstigi?“ (Taleb og Fathi, 

2013, bls. 145). Niðurstöður sýndu að flestir kennarar upplifðu sig ánægða í starfi sínu þó 

svo að einhverjir þættir hafi neikvæð áhrif á starfsánægju þeirra til dæmis áhugaleysi 

samfélagsins til leikskólakennarastarfsins og launin. Einnig kom fram að þegar góður 

félagsskapur ríkti í starfsmannahópnum var starfsánægjan meiri og kennararnir voru 

ánægðir með vinnuaðstæður sínar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig til að yngri 

kennarar séu ánægðari í starfi en eldri, það er að segja kennarar á aldrinum 20-25, sem 

voru ekki í sambúð voru ánægðari í starfi en aðrir aldurshópar. Eins kom fram að kennarar 

með lengra nám voru ekki ánægðri en kennarar með Bachelor gráðu í uppeldisfræðum 

(Taleb og Fathi, 2013) 

Rannsókn var gerð á meðal grunnskólakennara í Bandaríkjunum með það að markmiði 

að kanna hvernig ytri og innri þættir hefðu áhrif á starfsánægju kennara annars vegar og 

hins vegar hvað það væri í starfinu sem væri hvetjandi fyrir kennarana og stuðlaði að 

löngum starfsaldri þeirra. Helstu niðurstöður í þessari rannsókn voru á þá vegu að innri 

þættir eins og persónulegur árangur í starfi, vellíðan í starfi og að starfa með börnunum, 

voru að mati kennarana mikilvægir þættir til þess að upplifa langa starfsævi og 

starfsánægju. Aftur á móti voru það ytri þættir eins og lág laun, álag í starfi, lítill 

stuðningur foreldra og mörg börn í bekk sem kom í veg fyrir að kennarar upplifðu ánægju 
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í starfi (Perrachione o.fl., 2008). Þessar niðurstöður eru í samræmi við kenningu Herzberg 

um starfsánægju þar sem kemur fram að innri þættir stuðli að starfsánægju en ytri þættir 

geti dregið úr starfsánægju (Herzberg, 1993). 

Guðbjörg Gunnarsdóttir (2015) gerði eigindlega rannsókn á starfsánægju reyndra 

leikskólakennara. Það kemur fram í niðurstöðum að það sé margt sem gefur til kynna að 

starfsánægja leikskólakennara ráðist meira en minna af innri hvataþáttum, en ytri 

hvataþættir gegna þó einnig hlutverki. Innri þættirnir sem komu fram í rannsókninni 

sneru að því þegar viðmælendur sáu afrakstur sinn endurspeglast í börnunum. Það sem 

kom fram varðandi ytri hvataþætti var starfsumhverfið. Allir viðmælendurnir nefndu að 

félagslegt og faglegt starfsumhverfi sé mikilvægt fyrir starfsánægju og að stöðuleiki í 

starfsmannahópnum sé stór þáttur í því. Hvað varðar starfsánægju kom fram að 

leikskólastjórinn væri lykilpersóna í þeim þætti. Hann er faglegur leiðtogi, hvetur 

starfsmenn af eldmóði til dáða, hrósar þeim og kemur með nýjar hugmyndir og leiðir 

skólann af framsækni. Leikskólastjórinn er andlit skólans og málsvari, hann treystir 

starfsfólkinu sínu og felur þeim verkefni við hæfi (Guðbjörg Gunnarsdóttir, 2015). 

Þuríður Vala Ólafsdóttir (2014) gerði rannsókn á starfsánægju leik- og 

grunnskólakennara á yngsta stigi. Niðurstöður úr rannsókninni voru í takt við kenningu 

Herzberg (1968) að starfsánægja kennarana endurspeglist í því að þeir fái tækifæri til þess 

að þróast í starfi, líði vel á vinnustaðnum, nái vel til nemenda og hafi það að markmiði að 

hver og einn nemandi nái árangri.  

Niðurstöður rannsókna hér á landi á starfsánægju leikskólakennara benda til að 

starfsánægja ráðist af innri hvataþáttum en að ytri hvatar geti leitt til óánægju í starfi og 

að félagslegt og faglegt starfsumhverfi sé mikilvægt fyrir starfsánægjuna (Arna H. 

Jónsdóttir, 2001,2003; Guðbjörg Gunnarsdóttir, 2015; Þuríður Vala Ólafsdóttir, 2014). 

Niðurstöður íslenskra rannsókna samræmast erlendum rannsóknum á starfsánægju 

kennara en þar kemur fram að innri þættir skapi hvað mestu starfsánægjuna en ytri 

hvatar dragi úr henni (Gallant, 2009; Perrachione o.fl., 2008; Taleb og Fathi, 2013). 

Í ljósi þess að starfsánægja leikskólakennara virðist fara minnkandi hér á landi 

(Sighvatur Arnmundsson, 2020) er mikilvægt að kanna nánar hvaða þættir í 

starfsumhverfi leikskólakennara tengjast starfsánægju þeirra. Það er mikilvægt að varpa 

ljósi á hvað það er í starfsumhverfinu sem veldur leikskólakennurum óánægju í starfi með 
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þeim afleiðingum að þeir leiti yfir á annað skólastig. Fyrri rannsóknir benda til mikilvægis 

innri og ytri hvataþátta fyrir starfsánægju leikskólakennara en fáar rannsóknir liggja fyrir 

um gildi annarra þátta í starfsumhverfi, til dæmi vinnustaðamenningar í því sambandi. Þá 

liggja ekki fyrir, svo vitað sé, rannsóknir um tilfærslu leikskólakennara milli skólastiga. Í 

ljósi þessa er sett fram rannsóknarspurningin: Hvernig er upplifun og reynsla 

leikskólakennara á starfsumhverfi og starfsánægju í leik- og grunnskóla og hvað ýtir undir 

að þeir færa sig yfir á annað skólastig? 
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3 Rannsóknaraðferð  

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning á því hvers vegna leikskólakennarar færa 

sig yfir á annað skólastig, varpa ljósi á upplifun þeirra á starfsumhverfi og starfsánægju í 

leikskóla og  grunnskóla og öðlast skilning á hvaða þættir tengjast starfsánægju. Í þessari 

rannsókn var stuðst við eigindlega aðferðarfræði (e. qualitative research methods), en 

með þeirri aðferð er leitast við að skilja reynsluheim fólks. Eigindlegar rannsóknir eru 

bundnar ákveðnum aðstæðum, tíma og fólki, og eru þær lýsandi og túlkandi þar sem 

rannsakandinn er í mikilvægu hlutverki (Creswell, 2007). Markmiðið með þessari aðferð 

er að kafa djúpt í viðfangsefnið, túlka fyrirbæri, samskipti og umræðu meðal fólks en 

markmiðið er ekki að alhæfa út frá niðurstöðunum (Lichtman, 2012). Oftast felur 

rannsóknin í sér viðtöl eða athugun á fólki í náttúrulegum eða félagslegum aðstæðum og 

er markmið rannsakandans að fá fram persónulegri reynslu og upplifun viðmælanda. 

Megindlegar rannsóknir miðast hins vegar við að sanna tilgátur, orsök og afleiðingu og 

tölfræðilega túlkun (Lichtman, 2012).  

Creswell (2007) setti fram fimm aðferðir til þess að notast við í eigindlegum 

rannsóknum. Þessar aðferðir eiga hver sína fræðilegu sögu en þessar fimm aðferðir eru: 

Etnógrafía, frásögurannsóknir, tilviksrannsóknir, fyrirbærafræði og grunduð kenning. 

Þegar valin er rannsóknaraðferð þarf rannsakandinn að skilja út á hvað aðferðin gengur 

og hvaða aðferð hentar best fyrir rannsóknina. Það þarf að skoða hvort um er að ræða 

sögulegt, félagslegt eða efnahagslegt samhengi og máta það við rannsóknarefnið 

(Creswell, 20007). 

Í þessari rannsókn verður stuðst við fyrirbærafræði en með þeirri aðferð er leitast við 

að útskýra félagsleg fyrirbæri með því að skoða og túlka reynslu einstaklinga sem þeir 

upplifa (Creswell, 2007). Formgerð viðtala í eigindlegum rannsóknum geta verið með 

mismunandi hætti: formleg viðtöl, óformleg, hálfopin viðtöl eða djúpviðtöl (Lichtman, 

201). Við öflun gagna í þessari rannsókn eru notuð einstaklingsviðtöl sem rannsakandi 

tekur við viðmælendur og safnar þannig gögnum með orðum hans.  

Viðtölin sem stuðst er við eru hálfopin þar sem rannsakandinn stýrir viðtalinu með 

fáum spurningum sem er einskonar rammi, en gefur þó viðmælanda tækifæri til að kafa 

djúpt í viðfangsefnið (Lichtman, 2012). Viðtalsramminn var hannaður með það í huga að 

rannsakandi öðlist skilning á upplifun og viðhorfum leikskólakennara á starfsumhverfi og 



 

36 

starfsánægju í leik- og grunnskólum. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á aðleiðslu. Í 

aðleiðslu safnar rannsakandi gögnum til að þess að byggja hugtök, tilgátur eða kenningar 

á. Megin greiningartólið í rannsókninni er rannsakandinn sem safnar gögnum og greinir 

þau. Skilningur rannsakandans er mikilvægur í eigindlegri rannsókn og þarf rannsakandinn 

að geta brugðist fljótt við og aðlagað sig að aðstæðum og geta spurt viðmælanda hvort 

hann sé að skilja hann rétt. Hins vegar getur rannsakandinn haft áhrif á rannsóknina, það 

er að segja með hlutdrægni. Það er mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um það í 

greiningu og túlkun gagna. Þegar rannsókn fer fram er ferlið í sífelldri þróun og 

sveigjanlegt. Skilyrði geta hæglega breyst á meðan á rannsókn stendur, þess vegna er 

stöðugt notast við bæði gagnasöfnun og gagnagreiningu. Markmið rannsóknarinnar er 

ekki að alhæfa heldur að túlka þær upplýsingar sem koma fram (Merriam, 2009). 

 

3.1 Þátttakendur  

Í þessari rannsókn var val á viðmælendum í takt við rannsóknarefnið það er að segja 

leikskólakennarar sem starfa í grunnskólum. Leikskólakennarar í grunnskólum eru 

viðmælendur sem hafa þekkingu og reynslu á rannsóknarefninu og búa yfir mikilvægum 

upplýsingum fyrir rannsóknina.  

Þegar upplýsingar úr viðtölunum fara að endurtaka sig, sömu þættir koma fram og ekki 

koma fram nýjar upplýsingar þegar bætt er við fleiri viðmælendum er komin mettun í 

gögnin(saturation) og ekki talin þörf á fleiri viðtölum (Merriam, 2016).  

Úrtakið sem notast var við var hentileikaúrtak (e. convenience sample), þá er valin 

hópur af fólki sem uppfyllir þau skilyrði til þess að lenda í úrtaki (Merriam, 2016). 

Leikskólakennararnir voru átta sem tóku þátt í rannsókninni þeir eru á aldrinum 37 -47 

ára. Flestir voru umsjónakennarar í grunnskóla en einnig voru nokkrir kennarar að sinna 

deildarstjórn, sérkennslu eða sérfögum í grunnskóla. Þátttakendur fengu gervinöfn og ef 

nöfn skólanna komu fyrir voru einnig notuð gervinöfn fyrir þá. Leikskólakennararnir voru 

allar konur og fengu þær eftirfarandi gervinöfn: Alda, Berta, Dalla, Erla, Freyja, Gerður, 

Hildur og Inga. Leikskólakennararnir höfðu allir starfað áður í leikskóla og í meira en sex 

mánuði í grunnskóla.  
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3.2 Gagnaöflun og greining gagna 

Þegar eigindleg rannsóknaraðferð er notuð eru viðtölin tekin upp á upptökutæki eða síma 

og upptakan er spiluð eins oft og þarf til þess að afrita viðtölin nákvæmlega. Ástæðan fyrir 

því er að rannsakandi vill ná öllum upplýsingum sem koma fram og að þær gagnist í 

greiningarferlinu (Merriam, 2016). 

Viðtölin sem voru tekin í þessari rannsókn og eru til greiningar eru samtals átta. 

Viðtölin voru öll tekin upp á síma og svo afrituð eins fljótt og unnt var í tölvu. Einnig var 

stuðst við svokölluð greiningarblöð sem eru þær nótur sem rannsakandi notar til þess að 

skipuleggja hugmyndir sem koma fram í ferlinu þ.e. þegar yfirlestur afritaðra viðtala fer 

fram (Merriam, 2016). Rannsakandinn þarf að gera sér grein fyrir sínum áhrifum í 

rannsókninni. Hann þarf að öðlast traust viðmælanda og vera meðvitaður um að hans 

eigin viðhorf og skoðanir geti haft áhrif á viðkomandi (Kvale, 1996).  

Við úrvinnslu og greiningu gagna í þessari rannsókn voru viðtölin marglesin til að leita 

að kjarna upplifunar hvers og eins viðmælanda. Gögnin voru kóðuð og leitað að lýsingum 

sem svara best rannsóknarspurningunni. Tilgangur kóðunarinnar er að auka yfirsýn og 

auðvelda yfirferð. Greining gagna og kóðun getur verið vandasöm og getur skilningur 

rannsakanda breyst í ferlinu (Merriam, 2016). Af þeim ástæðum er mikilvægt að lesa 

gögnin oft yfir og skrá niður allar hugmyndir og vangaveltur sem koma upp á meðan. Opin 

kóðun er gerð til þess að öðlast skilning á því sem er að gerast í gögnunum og mismunandi 

hlutar gagnanna geta gefið ólík svör. Notuð var aðferðin lína fyrir línu til þess að rýna í 

gögnin. Með þessari greiningaraðferð verða smátt og smátt til þemu sem er skipulögð leið 

til þess að greina frá niðurstöðum (Merriam, 2016). 

Rannsakandi skráði ávallt nótur um aðdraganda og lýsingar á upplifun rannsakanda um 

leið og viðtölunum lauk. Það var gert til þess að fá sem flestar upplýsingar skráðar sem 

fyrst svo ekkert myndi gleymast. Rannsakandi las hvert viðtal, línu fyrir línu og skráði 

grunngreiningar og hugmyndir í formi athugasemda til hliðar á spássíu. Síðan var 

greiningarblað unnið í öðru skjali en þar voru skráðar lykilhugmyndir og endurtekningar 

sem og hugrenningar rannsakanda (Merriam, 2016). Í þessari vinnu kom fljótlega upp 

mynstur sem var svo nýtt til þess að leiða rannsóknina áfram á næsta stig þemagreiningar 

sem að lokum leiddi til myndunar á þemum sem lýsa kjarna upplifunar viðmælenda. 
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3.3  Siðferðislegt álitamál 

Ábyrgð þess sem rannsakar er mikil og þarf hann að hafa í huga siðferðislega þætti sem 

þarf að uppfylla. Í þessari rannsókn var farið eftir þeim höfuðreglum sem Sigurður 

Kristinsson (2003) nefnir í grein sinni um siðfræði í aðferðarfræði og liggja til grundvallar 

þeim siðareglum sem gilda við vísindarannsóknir. Reglurnar eru alls fjórar og má þar fyrst 

nefna sjálfræðisregluna. Í henni kemur fram að bera eigi virðingu fyrir fólki og það skuli 

upplýsa þátttakendur um hvað felist í rannsókninni. Sá sem tekur þátt þarf að vita að hann 

hafi frjálsan vilja og geti stigið til baka hvenær sem er í rannsóknarferlinu. Til þess að 

sjálfræðisreglunni sé uppfyllt voru þátttakendur beðnir um að skrifa undir upplýst 

samþykki en þar kemur fram að fullum trúnaði sé heitið og að farið verði með öll gögn 

sem trúnaðarmál. Í öðru lagi er það skaðleysisreglan en segir að sá sem tekur þátt í 

rannsókn muni ekki hljóta skaða af og að rannsóknin samræmis hagsmunum viðkomandi. 

Farið verður með gögnin sem trúnaðarmál og engin raunveruleg nöfn munu koma fram. 

Velgjörðarreglan er sú þriðja í röðinni og segir hún að rannsóknin þurfi að láta gott af sér 

leiða og að markmiðin séu réttlát og nytsamleg. Rannsóknin þarf ekki endilega vera gróði 

fyrir þátttakendur heldur að hún muni varpa ljósi á það sem rannsakað er og muni hafa 

tilgang fyrir þann hóp sem einblínt er á. Að lokum má nefna réttlætisregluna en hún felur 

í sér að allir sem koma að rannsókninni hafi jafnan ávinning þ.e. þátttakendur jafnt sem 

rannsakendur (Sigurður Kristinsson, 2003). Í þessari rannsókn er leitast við að varpa ljósi 

á hvað upplifun og reynslu leikskólakennarar hafa af starfsumhverfi og starfsánægju í leik- 

og grunnskóla og hvað ýtir undir að þeir fari yfir á annað skólastig. 
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4 Niðurstöður  

Þegar upplifun og reynsla viðmælenda minna á starfsumhverfi og starfsánægju í leik- og 

grunnskóla var rannsökuð birtust nokkur þemu. Þemun sem komu fram í viðtölunum eru 

eftirfarandi: (sjá töflu 1). „Þá fannst mér álagið mun eðlilegra innan grunnskólanna, 

undirþemun eru fjögur: vinnuaðstæðurnar er bara svo ómannlegar, hvenær á ég að gera 

það alltaf með þessi 20 börn í rassvasanum , ég get farið án þess að vera með svaka 

samviskubit og síðasta, það kemur maður í manns stað. Annað þema í ritgerðinni heitir 

„Ég gerði ekki neitt, mér fannst ég bara vera að passa börnin“, undirþemun eru: hér sit ég 

bara á vagninum og hef það nice, ánægjulegt að vinna með öðru fagfólki og að lokum að 

bera bara ábyrgð á mínum orðum og gjörðum. Þriðja og síðasta þemað heitir 

„Skemmtilegasta starf í heimi“, undirþemu í þessu þema eru: við vorum allar svo miklar 

vinkonur, fara frá sökkvandi skipi og ég verð bara svo sorgmædd að tala um þetta. 

 

Tafla 1 Þemu sem voru greind í gögnunum 
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4.1 Þá fannst mér álagið mun eðlilegra innan grunnskólanna 

Það kom fram í viðtölunum við viðmælendur að álagið hafi ekki verið með sama þunga í 

grunnskóla eins og í leikskóla. Viðmælendur upplifðu álagið meira og stöðugra í 

leikskólanum. Einn viðmælandinn tók svona til orða: „Í leikskólanum þá finnst mér bara 

álagið svolítið svona viðverandi það er stöðugra“. Viðmælendur voru sammála um það að 

það væri gott í grunnskólanum að fá kaffi og matartíma og geta verið í ró og næði á milli 

stríða. Þeir sögðu líka frá hvað sveigjanleikinn í grunnskólanum væri mikill kostur í þeirra 

starfi einn viðmælandinn lýsti því svona: „Mér finnst þetta skapa bæði meiri starfsánægju 

og bara aukin lífsgæði að fá þennan sveigjanleika“. Viðmælendur voru einnig ánægðir 

með að fá undirbúningstíma á hverjum degi í grunnskólanum til að undirbúa faglegt starf. 

Aftur á móti var upplifun þeirra í leikskóla sú að það gæfist lítill sem enginn tími til að 

skipuleggja starfið af því að viðvera með börnunum er mikil. Þeim fannst erfitt í 

leikskólanum að hafa lítinn sveigjanleika og fannst erfitt að komast frá til að fylgja sínum 

eigin börnum eftir. Með þessu fyrsta þema komu fram nokkur undirþemu sem gefa nánari 

innsýn í þessa reynslu viðmælenda og er rætt um hér á eftir. 

 

4.1.1 Vinnuaðstæðurnar eru bara ómannlegar 

Skýrt kom fram hjá viðmælendum hvað þeim fannst gott í grunnskólanum og meðal þess 

var að verkefnin voru skýr, þeir vissu til hvers var ætlast af þeim, hvaða verkefni lágu fyrir 

og þeir höfðu tíma til að sinna þeim verkefnum. Hins vegar töluðu viðmælendur um að í 

leikskólanum væru þeir alltaf að taka meira á sig, redda hlutunum, hlaupa hraðar, hlaupa 

í skarðið fyrir matráð og fleira í þeim dúr. Einn viðmælandinn sagði: „Við vorum svolítið í 

að púsla þessu saman“. Viðmælendum fannst ekki gefast tækifæri til að ná markmiðum, 

vinna faglegt starf og þá fannst þeim önnur verkefni sitja á hakanum. Alda lýsti því hvernig 

hún upplifði breytinguna þegar hún fór yfir á grunnskólastigið: 

 

Fyrsta sem ég fann fyrir sem er svo sterkt í minningunni þá fannst mér álagið 
mun eðlilegra inn í grunnskólanum. Mér fannst takturinn mun eðlilegri út frá 
álagi, út frá undirbúningstímum. Mér fannst þetta bara svo mikið eðlilegra 
fyrirkomulag. Ég upplifði þegar ég leit til baka með leikskólann, mér fannst 
álagið hérna, það var stöðugra. Það var bara alltaf hér [setur höndina hátt 
upp] svona ofarlega, alltaf stöðugt álag. En hérna koma álagspunktar og þú 



 

41 

færð alltaf þessar pásur og þú nærð að pústa og þegar einhver erfiður tími er 
búinn þá sat maður bara hérna uppi og slakaði og bara smá liggur við 
hugleiðsla og þá er maður tilbúinn í næstu törn. En í leikskólanum þá finnst 
mér bara álagið svolítið svona viðverandi það er stöðugra. 

 

Dalla talaði líka um mikla breytingu á álagi og þá sérstaklega áreiti þegar hún fór yfir í 

grunnskólann. Hún sagði: 

 

Fyrsta sem ég fann eftir að ég byrjaði hér var bara hvað ég var ekki búin í 
hausnum eftir daginn, það var það fyrst sem ég fann. Ég fór svona í alvöru, ég 
fór aftur að hlusta á útvarp. Ég var hætt að hlusta á útvarp. Þegar ég kom heim 
til mín á daginn var ég gjörsamlega búin í hausnum. ... Það kemur fyrir í dag 
að maður sé auðvitað búin á því en bara eftir erfiða daga og svona en ekkert 
eins og, ... .það er náttúrlega bara þá áreitin, minni hávaði. 

 

Erla sagði frá því hvernig áreitið var minna í grunnskólanum. Hún lýsti því hvaða áhrif 

það hafði á leikskólastarfið: 

 

Sko, mér finnst meira áreiti í leikskólanum heldur en í grunnskólanum af því 
að ég fæ minn hádegismat þar sem ég er ekki með börnunum. Og ég fæ minn 
kaffitíma þar sem ég er ekki með börnunum. Ég er með þeim eins og ég segi 
til rúmlega eitt. Þannig að mér finnst að það hafi oft komið dagar í 
leikskólanum, þar sem mér fannst miklu meira áreiti. Að því að það var svo 
mismunandi hvernig er staðið að undirbúningstímum og annað, því miður.  

 

Viðmælendur töluðu um hvernig of lítið rými leikskólabarna, þ.e. of mörg börn og 

starfsmenn í sama rými, væri stór álagsþáttur fyrir leikskólakennara. Inga lýsti þessari 

upplifun sinni og tekur dæmi: 

 

Nú ætla ég ekki einu sinni að byrja á rýminu. Það er verið berjast fyrir 
einhverjum svínum Berjist núna bara fyrir leikskólabörnunum í alvöru talað 
Einhver svín í krók í kremju, farðu bara inn í leikskólann [hlátur]. Leikskólinn 
okkar er örugglega með þeim verstu og svo skilur maður ekki neitt í þessum 
útreikninga reglum, það er fáránlegt allt bara. Svo er allt of mikið að börnum 
í litlu plássi. Það er bara svo mikið af börnum í leikskólanum, of lítið pláss, of 



 

42 

mörg börn, of langur vistunartími og bara já allskonar vitleysa of mikið af 
óhæfu starfsfólki. 

 

Gerður talaði um hve henni þætti gott rými í grunnskólanum sem hún starfaði við og 

það væri svigrúm til að slaka á. Hún lýsti þessu svona:  

 

Í okkar skóla er meiri rými til að fara eitthvað og vera í friði. Það eru ekki allir 
á sama stað eins og kennarastofur. Það eru alveg þrjú fjögur rými sem þú 
getur farið í, eða verið í stofunni þinni. Þannig að það er svona meira pláss til 
að slaka á og svona. Þú getur alltaf farið heim ef þér líður illa og eitthvað 
svoleiðis eftir kennslu. ... Meira svigrúm og það er ekki eins alltaf eins mikil 
læti og hávaði og áreiti. Mér fannst það og sérstaklega dagar þegar það er ekki 
hægt að fara út og vera í leikskólanum inni allan daginn. Það er meira en að 
segja það. Já ég held að það sé rýmið líka að minnsta kosti í okkar skóla, það 
er mjög gott rými, þetta er rosalega gott. 

  

Það kemur skýrt fram í viðtölunum að viðmælendur upplifa álagið í grunnskóla af 

öðrum toga en í leikskóla. Þeir tala um að það sé líka álag í grunnskólanum en ekkert í 

líkingu við það sem gengur og gerist í leikskólanum. Viðmælendurnir tala um að álagið í 

leikskólanum skapist vegna fjölda barna, skorts á tíma til að uppfylla kröfur í starfi, koma 

starfinu heim og saman alla daga sem viðmælendur kalla „púsl alla daga“, faglegt starf 

situr á hakanum og lítið rými er fyrir kennara og börn.  

 

4.1.2 Hvenær á ég að gera það alltaf með þessi 20 börn í rassvasanum 

Viðmælendur í rannsókninni töluðu um hve það væri mikill kostur að viðveran með 

börnunum í grunnskólanum væri stutt. Börnin fara í frístund eða heim á milli kl. 13.00-

14.00 og þá gefst tími fyrir kennarann í önnur mikilvæg störf. Viðmælendur voru sammála 

um það að þetta væri stór þáttur í því hve álagið væri minna í grunnskólunum og að 

dagurinn skiptist hálfpartinn í tvö störf, það er að segja kennsla með börnunum og svo 

undirbúningur og tími fyrir faglegt starf. Fram kom að þetta fyrirkomulag hefði góð áhrif 

á starfsánægju. Það kom einnig fram hve stórt vandamál löng viðvera væri í leikskólanum, 

viðvera með börnunum væri löng og lítill tími til að sinna faglegu starfi, samskiptum og 
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samstarfi. Þessir þættir höfðu áhrif á ákvörðun viðmælenda um að skipta um 

starfsvettvang. Inga lýsir þessu svona: 

 

Mig langar svo að gera eitthvað hérna á deildinni, mig langar svo að taka hana 
í gegn en hvenær á að gera það alltaf með þessi 20 börn í rassvasanum? Það 
gerðist aldrei neitt, það var aldrei rými til þess. ... Ég var svo oft að hugsa eins 
og þetta, þessi mikla viðvera, já inn á deild í rauninni. Og svo eru náttúrlega 
líka íslensk leikskólabörn fáránlega mikið í leikskólanum. 

 

Það var áberandi í viðtölunum að launaseðillinn var ekki það sem fékk viðmælendur til 

þess að færa sig yfir á annað skólastig. Inga talaði um kjarabaráttu og sagði að það væru 

ekki lengur launin sem væru aðalmálið heldur þessar starfsaðstæður. Hún sagði:  

 

Launaseðillinn er ekki það sem hefur truflað mig, það er svolítið langt síðan 
að það var. En það var meira svona önnur atriði eins og þegar maður er að 
hugsa um kjarabaráttu, það er bara ekki aðal atriðið. Maður getur alveg haft 
þessi laun en ég er ekki að segja að þau séu góð en maður getur alveg haft 
þau og gert eitthvað gott úr því. En það er allt hitt, bara einhvern veginn svona 
þessi sjúklega langa viðvera. Eins og hér klukkan hálf tvö þá eru börnin farin 
frá mér og ég get gert allt sem ég þarf að gera og allt sem. Hugmyndirnar sem 
ég er búin að fá, ég get framkvæmt þær. 

 

Viðmælendur töluðu um léttinn við að koma yfir í grunnskólann sem tengdist meðal 

annars því að viðveran með börnunum væri miklu styttri en í leikskóla. Berta útskýrði sína 

upplifun þegar hún fór yfir í grunnskólann og fann mikinn mun:  

 

Já að fá bara kaffitíma og hádegismat eða. Maður er ekki alltaf með börnunum 
ekki alltaf í þessu áreiti. Eins og núna er bara þögn hérna inni. Ef ég væri í 
leikskólanum væri ég í þessu áreiti alveg til fjögur. Þannig að það er svona sem 
mér finnst stærsti kosturinn. 

 

Alda talaði líka um hve mikill munur það væri í grunnskólanum að viðveran væri styttri 

og álagið þar af leiðandi minna. Henni fannst álagið í leikskólanum gera einkalífið erfiðara. 

Hún lýsti því svona:   
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Og viðveran með börnunum er mikið, mikið ,mikið meiri, það er ekkert hægt 
að bera það saman. Ég á fjögur börn sjálf og hafði upplifað svona álagstímabil 
bara í mínu einkalífi og ég fann bara að ég þurfti bara aðeins að breyta þessu. 
Ekki vera með þetta álagstímabil bæði heim og stöðugt álag í vinnunni. 

 

Alda lýsti hvernig dagurinn í grunnskólanum gæti verið þungur en samt léttari en í 

leikskólanum. Í grunnskólanum fengi hún svigrúm til að pústa og næra sig án barnanna:  

 

Ég var kannski í kennslu 8.15 til 9.35 svo komu frímínútur í 20 mínútur. Þá  
settist ég niður, þó svo það hafi verið erfiður tími og var á fullu þá er ég vön 
því. Svo bara tók næsta törn við og ég var kannski að kenna tvo tíma eða þrjá. 
Svo kom hádegishlé og þá settist ég niður og gat setið í hálf tíma, og bara 
pústað, spjallað, borðað og ég var bara í ró og næði inn á kennarastofu. Svo 
kannski kenndi ég einn eða tvo tíma. Svo fór ég í undirbúning í tvo til þrjá 
klukkutíma. Mér fannst takturinn mun eðlilegri út frá álagi, út frá 
undirbúningstímum. Mér fannst þetta bara svo mikið eðlilegra fyrirkomulag. 

 

Viðmælendur töluðu um að það vantaði þennan tíma fyrir starfsfólkið í leikskólunum. 

Það er að segja kennarar þyrftu meiri tíma án barnanna sem hægt væri að nota til að 

undirbúa starfið og fleira þess háttar. Alda lýsti upplifun sinni í þessu sambandi: 

 

Mér finnst aðallega fyrir leikskólakennara, það er ekki eins og fyrir 
deildarstjóra. Að vera með fimm undirbúningstíma á viku er náttúrlega bara 
skammarlegt, það er skammarlegt. Það verður bara að umturna skipulagi. Það 
þarf að gera þetta umhverfi meira aðlaðandi fyrir fólk svo mann langi til þess 
að vera innan leikskólans því það er svo frábært að vera innan leikskólans, það 
er svo yndislegt og skemmtilegt og gefur manni svo mikið. En maður getur 
ekki, getur ekki, mér fannst ég svona bara vera komin þangað að ég get ekki 
látið bjóða mér þetta. Ég verð að hugsa svona aðeins um bara ... . 

 

Gerður var ánægð að geta skipulagt tímann sinn sjálf í grunnskólanum og geta haft 

áhrif á eigin störf. Hún lýsti því svona: 
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Ég get líka svolítið skipulagt hvað ég geri yfir daginn. Ég get gert rosalega mikið 
einn dag, senda tölvupóst og vinna í þessu verkefni í dag en ég get talað við 
ykkur á morgun. Það er alltaf svigrúm til að skipuleggja og vinna að verkefnum 
og líka þegar ég var umsjónarkennari í undirbúning. Þá ertu líka í eyðum og 
undirbúning eftir kennslu  þannig að þú getur alveg gert allt sem þarf að gera. 
Það er hérna ... minni áreiti frá þú veist þú getur alveg verið inn í stofunni og 
unnið það. 

 

Viðvera með börnunum var atriði sem kom aftur og aftur upp í viðtölunum. Þessi mikla 

viðvera með börnunum í leikskólanum var greinilega mjög erfið reynsla fyrir viðmælendur 

og það var aldrei tími eða rými til að undirbúa eða sinna öðrum verkefnum. Samt eru 

settar miklar kröfur á störf leikskólakennara að sinna mörgum verkefnum og þessar kröfur 

hafa ekki minnkað í gegnum árin. Viðmælendum fannst þetta einn af helstu kostunum við 

það að fara að starfa í grunnskóla, það er að segja viðvera með börnunum er styttri og 

þar er einnig gert ráð fyrir kaffitíma og matartíma þar sem þeir gátu borðað í friði og átt 

stund með sjálfum sér. Það kom einnig fram að það voru ekki launin sem höfðu áhrif á 

ákvörðun hjá leikskólakennurunum að færa sig yfir í grunnskóla, aðrir þættir í starfinu 

höfðu meiri áhrif. 

 

4.1.3 Ég get farið án þess að vera með svaka samviskubit 

Viðmælendur í rannsókninni voru ánægðir með sveigjanleikann í grunnskólanum. Þar 

upplifðu þeir sig hafa meiri áhrif á eigin störf og gátu stýrt tíma sínum sjálfir og unnið 

jafnvel heima fyrir. Sveigjanleikinn kom inn á nokkra þætti, til dæmis að geta skroppið frá 

til læknis, sinnt fjölskyldu sinni, farið heim klukkan tvö ef þér líður þannig og svo 

framvegis. Einn viðmælandinn lýsti sinni reynslu svona: „Þegar ég var að vinna í 

leikskólanum ég bara missti eignilega af öllu sem gerðist í grunnskólanum hjá mínum 

börnum“. Viðmælendur upplifðu grunnskólaumhverfið fjölskylduvænna heldur en 

leikskólaumhverfið. Fram koma að í grunnskólanum væri hægt að skreppa frá án þess að 

vera með samviskubit yfir að yfirgefa brennandi hús. Alda lýsti sinni upplifun á 

sveigjanleikanum svona:  

Og sveigjanleiki mér finnst skipta mjög miklu máli þessi sveigjanleiki sem ég 
hef. Ef ég til dæmis þarf að fara í klippingu og get ekki fengið tíma nema bara 
klukkan tvö þá fer ég bara klukkan tvö. Vinnan fer ekkert frá mér, ég vinn oft 
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heima á laugardagsmorgnum eða eitthvað um helgar eða vinn áfram einhvern 
seinnipartinn og fram á kvöld. Þú veist, það er alltaf ákveðin vinna sem ég þarf 
að sinna en það er þessi sveigjanleiki sem ég hef. Ég nýtti mér hann oft í 
desember til dæmis ef maður þarf að skjótast í bæinn eða eitthvað. Mér finnst 
þetta ofboðslega dýrmætt, mér finnst þetta skapa bæði meiri starfsánægju og 
bara aukin lífsgæði að fá þennan sveigjanleika. 

 

Dalla er líka ánægð með sveigjanleikann í starfinu í grunnskólanum. Hún talar um 

upplifun sína hvernig hún hefur áhrif á hennar vinnutíma:  

 

Klukkan eitt það eru enn þá þrír tímar eftir en þá er maður bara líka í annarri 
vinnu. Maður er alveg að vinna, ég vinn lengri vinnudag. Ég er yfirleitt alltaf 
að labba út rúmlega fjögur og stundum er ég lengur, stundum er ég til hálf 
fimm eða fimm. En maður fer samt aldrei fyrr, en ég má fara klukkan tvö á 
föstudögum við nýtum það samt ekki alltaf. Oft tökum við ákvörðun við förum 
klukkan tvö, en þetta eru yfirleitt lengri vinnudagar, en mér finnst það ekkert 
mál. Ég bara ákveð það þegar ég vil það er alltaf nóg að gera. Ég gæti verið að 
vinna til sex alla daga. þetta er náttúrlega allt öðruvísi vinna. Já þetta er 
einhvern veginn, áreitið er minna.  

 

Freyja talaði um hvað það væri gott  að hafa þennan sveigjanleika í grunnskólanum. 

Hún upplifði oft í leikskólanum að fara á mis við það að fylgja sínum eigin börnunum eftir. 

Einnig fannst henni bara erfitt að komast frá til að sinna einkamálum sem hún varð að 

sinna. Freyja upplifir þetta svona: 

 

Ég fann alveg fyrir því að þegar ég var að vinna í leikskólanum. Ég bara missti 
eignilega af öllu sem gerðist í grunnskólanum hjá mínum börnum. Af því að 
það var bara aldrei svigrúm til að komast í burtu. Ég var náttúrlega akkúrat 
líka í skólahverfinu þar sem mín börn voru. Leikskólinn í sama hverfi og það 
var alltaf mjög stór hluti af starfsmannahópnum sem þurfti að fara upp í skóla. 
Og ég veit að það var reynt að leyfa einstæðum að ganga fyrir. Einstæðar 
mæður og annað þannig að maður þurfti mjög oft að missa af eða senda 
kallinn og eitthvað svona. Það er alveg sjálfsagt að skipta sér en það er líka 
orðið leiðinlegt þegar þú ert farin að missa af öllum viðburðum. Það er bara 
ekkert hægt að skilja húsið eftir svona. Ég fann það aðallega líka þegar ég var 
deildarstjóri þá var þetta pínu svona að hver deild sá um sig sjálf með þessa 
hluti. Og af fjórum starfsmönnum þá vorum við þrjár með börn í skólanum á 
sama aldri. Þannig að það var eiginlega ekkert val, það var alltaf ég sem sat 
alltaf eftir. Já þannig að eiginmanninum var líka pínu létt, þegar ég fór yfir og 
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eins og ég segi líka með læknatíma. Ef þú þarft að komast til læknis með 
börnin eða sjálf það er ekkert mál, það er meira svigrúm eftir kennslu. Þá er 
ég ekki að skilja allt eftir í brennandi báli, ég get farið frá án þess að vera bara 
með svaka samviskubit. Maður fór aldrei frá öðruvísi en með samviskubit af 
því að þú varst að skilja húsið eftir undirmannað. Af því að þessi var veikur og 
þessi var veikur sem þú gast ekki vitað þegar þú fékkst læknatímann.  

 

Upplifunin hjá Hildi er svipuð varðandi hennar eigin börn, að missa af því sem börnin 

hennar voru að gera. Hún lýsir því hve erfitt er að hafa engin áhrif á viðveruna í starfinu í 

leikskólanum. Hún segir:  

 

Þetta er allt annað að vera ekki svona ógeðslega fastur. Ég bara fann það 
þegar ég var búin að vinna hérna í nokkrar vikur. Þetta er svo bilað þetta 
leikskólastarfsumhverfi, í alvöru talað þetta er pínu eins og að vera í fangelsi. 
Eins og ég trúði og trúi því enn að þetta sé að miklu leyti besta starf í heimi, 
meira segja betra en að kenna. Vegna þess að því að maður er að gera aðra 
hluti. En þetta er svo bilað, þetta er svo bilað. Ég veit ekki hvað ég hef sleppt 
mörgum hlutum hjá mínum börnum af því að ég komst ekki frá. Einhver veikur 
á deildinni eða eitthvað kannski svona mömmukaffi eða pabbakaffi, reyndar 
ekki pabbakaffi ég er ekki pabbi þeirra [hlátur]. Æ getur þú farið, þú veist ég 
kemst ekki dududud eitthvað hérna. Þetta er svo bilað þetta á ekki að vera 
svona. Ég segi maður hoppar kannski ekki frá ef það er kennslutími, ég segi að 
maður myndi ekki alltaf komast en eiginlega alltaf. 

 

Viðmælendurnir lögðu áherslu á hversu gott er að hafa sveigjanleika í starfi. Það að 

hafa sveigjanleika í starfi og geta ráðstafað tíma sínum að hluta til sjálfir veitti þeim mikla 

ánægju. Fram kom að kennarar í leikskóla eru bundnir alla daga, það getur verið erfitt að 

komast frá og miklar líkur eru á að fjarvera þín bitni á samstarfsfélögum, að þeir þurfi að 

hlaupa hraðar. Viðmælendur í rannsókninni lýstu því hve þreyttir þeir voru orðnir á þessu 

fyrirkomulagi og fannst sárt og leiðinlegt að missa af mörgum viðburðum hjá þeirra eigin 

börnum.  

  

4.1.4 Það kemur maður í manns stað 

Í viðtölum við viðmælendur koma fram hve lítið þeir fyndu fyrir veikindafjarvistum í 

grunnskólanum og að fjarvistir annarra hefðu ekki áhrif á störf þeirra þrátt fyrir að 
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stundum væru margir veikir. Fram koma að stöku sinnum taki þeir að sér afleysingar í 

kennslu fyrir aðra og fá þá sérstaklega greitt fyrir það. Viðmælendur höfðu hins vegar 

upplifað fjarvistir starfsmanna sem álagsþátt í leikskólunum sem hafði verið sérstaklega 

þungur einn viðmælandinn sagði: „Ef það voru veikindi eða eitthvað þá þurfti maður bara 

að hlaupa hraðar“. Viðmælendurnir tóku fram að þeir fengju greitt sérstaklega fyrir sum 

verk í grunnskólanum sem þeir voru ánægðir með og sáu þá tækifæri suma mánuðina að 

vinna sér inn aðeins meiri laun. Einnig fannst viðmælendum mínum gott að fá fríin sem 

fylgja grunnskólastarfinu og upplifðu sig tilbúnari í slaginn eftir smá hleðslu í fríi. Svona 

lýsir Hildur upplifun sinni þegar hún þarf að fá frí eða ef það koma upp veikindi í 

grunnskólanum:  

 

Ef ég þarf að fá frí þá er fenginn einhver kennari til að kenna fyrir mig sem er 
í gati sem fær borgað fyrir það. Þá er þetta ekki kvöð að leysa af, ekki þannig. 
Fólk tekur þetta bara fegins hendi og fær smá pening í budduna. Mér finnst 
það líka ótrúlegur munur. Í leikskólanum situr alltaf einhver í súpunni ef þú 
mætir ekki á staðinn, það er bara þannig. Þannig að maður var alltaf með 
móral ef maður var veikur heima eða með veik börn eða í fríi eða eitthvað. 
Maður var alltaf bara að hugsa, það er örugglega allt á haus. Ég hugsa ekki 
svona hérna, það er bara einhver að vinna fyrir mig sem fær borgað fyrir það 
yfirvinnu. Þannig að ég fæ engan móral þó að ég sé í burtu hér.  

 

Hildur talaði á svipuðum nótum um reynslu sína í tengslum við veikindi og fjarvistir. 

Hún lýsti reynslu sinni í grunnskólanum:  

 

Maður finnur í raun bara fyrir því þannig að ef þú ert í gati þá ertu beðinn að 
kenna, það er ekki flóknara. Þetta er ekki eins og í leikskólanum vantar tíu 
heima með gubbupest og það er bara ástand. Og ég meina þú ert ekkert að 
sleppa kaffitímum hér, krakkarnir fara út í frímínútur þá ertu í kaffi þú ert 
ekkert að missa kaffið þitt. Ég held að það spili líka inn hvað maður einhvern 
upplifir minna stress, maður gengur minna á sig í þessu starfi heldur en í 
leikskólanum. Eins og þetta ég veit að ég fæ alltaf kaffi tvisvar á dag. 
Morgunkaffi og hádegi út af því að krakkarnir eru að fara út í frímínútur. En 
það hefur gerst kannski tvisvar þrisvar ef það hefur verið bilað veður eða 
eitthvað og ekki verið að senda þau út í frímínútur. Þá eru 
stuðningsfulltrúarnir og frímínútugæslan að sjá um þau í stofunum. Maður 
missir ekki einu sinni þá kaffið sitt. Ef ég ætti krónu fyrir hvern kaffitíma sem 
ég hef sleppt í leikskólanum [hlátur] þá væri ég ógeðslega rík. 
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Gerður talaði um að henni þætti sveigjanleikinn gera mikið fyrir sig í grunnskólanum. 

Hún minntist einnig á að henni hafi þótt erfitt að vera sá aðili í leikskólanum sem mætti 

vel:  

  

Eins og ég segi þetta er líka svona svigrúm, það gerist ekkert ef ég er með 
hausverk og fer heim klukkan tvö, það gerist ekkert. En í leikskólanum þá 
finnur þú alltaf ef það vantar alltaf fólk. Hér finn ég ekkert fyrir því þannig séð 
persónulega ef það vantar fólk. Þegar ég var umsjónarkennari þá var mér 
alveg sama þó það vantaði kennara í hinum bekkjunum, . . . Í leikskólanum, ef 
einhver kemur ekki í vinnuna þá er auka álag ég held að það sé líka stór munur. 
En hér er alltaf annað, hjá unglingunum þá fellur kannski kennslan niður eða 
forfallakennari sem kemur inn eða einhver að taka bekkinn en aldrei þú. Og 
ef ég hugsa til baka, ég mætti alltaf í vinnunna. Þannig að þú finnur alveg fyrir 
auka álagi. Það þarf að annað hvort að vera með eitthvað kerfi að þú færð þá 
einhverja umbun í staðinn. En samt sem áður er þetta rosalega erfitt ef þú ert 
duglegur að mæta. Þú færð alveg nóg af svona. Helsti munurinn er þessi 
sveigjanleiki og það er ekki þitt vandamál ef einhver kemur ekki í vinnuna. Við 
sendum ekki krakka heim á leikskólanum.  

 

Erla hefur svipaða reynslu í tengslum við fjarvistir. Hún talar um að hún hafi aldrei 

áhyggjur af því þó það vanti fólk í vinnu í grunnskólanum hún segir svona frá: 

 

Þú ert aldrei undirmannaður eða þarft að redda eða púsla. Það var miklu 
meira púsl, ég hef aldrei áhyggjur á því þó það vanti fullt af fólki á töfluna 
einhvern veginn. Það er alltaf það margir í eyðum og það næst alltaf að púsla 
deginum þannig að það kemur alltaf manneskja fyrir kennarann. ... Þú varst 
alltaf svolítið með í maganum þegar þú komst inn í leikskólann. Hvað stóð á 
töflunni hverjir voru veikir, hvernig þetta myndi púslast. Ég var stundum með 
það þannig að ég var með einni sem var að vinna til tvö. Ef dagurinn var þannig 
þá hentaði betur að hún færi heim tuttugu mínútur í tvö og tæki í rauninni 
kaffið sitt. Þannig myndi enda á því að taka kaffið sitt þannig að við vorum 
svolítið í að púsla þessu saman hvað væri best til þess að komast í gegnum 
daginn sem best. 

  

Veikindi starfsmanna var einn af álagsþáttunum sem viðmælendur ræddu um. Reynsla 

þeirra var að í grunnskólanum fyndu þeir alls ekki mikið fyrir veikindum starfsmanna. Ef 

veikindi voru mikil eru þeir beðnir um að taka að sér kennslu þegar þeir væru með eyðu í 
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töflunni sinni og fá þá greidda yfirvinnu. Mörgum finnst þetta bara koma sér vel til að 

bæta aðeins í budduna. Aftur á móti höfðu þeir upplifað annað í leikskólanum. Þar þurftu 

þeir bara að hlaupa hraðar, sleppa jafnvel undirbúningi og vona að dagurinn færi á besta 

veg og fram kom að þetta gæti verið svona flesta daga ársins. Einnig kom fram að það 

væri erfitt að vera sá starfsmaður í leikskóla sem mætir vel því álagið verður svo mikið á 

hann og þetta gæti orðið vítahringur. Í viðtölunum kom fram að veikindi starfsmanna 

hefðu mikil áhrif á hvers vegna viðmælendur fluttu sig yfir á grunnskólastigið.  

 

4.2 Ég gerði ekki neitt, mér fannst ég bara vera að passa börnin 

Viðmælendur ræddu um sína upplifun á faglega starfinu og samvinnu við samstarfsfólk. 

Viðmælendur lýstu því hvernig upplifunin var að ná ekki að sinna leikskólastarfinu eins og 

ætlast er til af þeim. Þessi reynsla reyndist þeim erfið og þeir lýstu hvernig þeim fannst 

þeir ekki gera neitt og það vantaði faglega þáttinn í þeirra störf. Einn viðmælandinn sagði 

frá sinni reynslu í leikskólanum: „Þetta var bara orðið þannig undir lokin að það var ekkert, 

maður bara mætti og reyndi að gera gott úr þessu“. Viðmælendur voru ánægðir með að 

geta sinnt faglegu starfi í grunnskóla og að starfa með fagmenntuðu fólki einn kennarinn 

lýsti því svona: „Þetta er bara öðruvísi nálgun, maður hefur meira rými til faglegra 

breytinga innan síns kennslurýmis“. Viðmælendur töluðu einnig um upplifun sína á ábyrgð 

í þessum tveimur störfum. Þeir sögðu frá því hvernig ábyrgðin væri svolítið meiri í 

grunnskóla en að hún hafi verið erfið í leikskóla. Hér fyrir neðan verður fjallað um þessa 

upplifun þeirra. 

 

4.2.1 Hér sit ég bara á vagninum og er að hafa það nice 

Viðmælendur ræddu um hversu mikilvægt er fyrir kennara að fá að nota þekkingu sína og 

reynslu og að þróa faglegt starf með öðru fagfólki. Fram kom líka hvernig viðmælendur 

upplifa það að þurfa ávallt að draga vagninn og þegar þeir fá ekki tækifæri til að nýta 

kunnáttu sína og reynslu í starfi og starfa eftir skólanámskrá. Þessi reynsla gat verið erfið 

fyrir kennarana og erfitt að fá ekki tækifæri til þess að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru 

til starfsins. Inga telur það hluta af því að hún hætti að starfa í leikskóla hve erfitt var að 

uppfylla faglega þáttinn. Hún lýsti þessu svona:  
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Ég held líka að tæri mann upp þegar fagmennskan manns, fagmennskunni er 
misboðið. Ef þú ert farin að upplifa það að þetta er bara barnapössun. Ég fór 
ekki í fimm ára háskólanám til þess að leyfa krökkum að leika sér stanslaust 
með eitthvað án þess að það væri einhver rammi í kringum það. Leikur er fínn 
en það verður að vera einhver strúktúr, að komast frá einum stað yfir á annan 
með einhverjum tækjum og tólum, skráningum og annað. Þetta var bara orðið 
þannig undir lokin að það var ekkert, maður bara mætti og reyndi að gera gott 
úr þessu, upplifði ég sko. 

 

Viðmælendur rannsóknarinnar lögðu áherslu á hve oft faglega starfið sat á hakanum í 

leikskólanum. Erla lýsir því hvað skortur á undirbúningstímum og skortur á faglærðu fólki 

gat haft í för með sér:  

 

Og þá einhvern veginn sat bara svolítið faglega starfið svolítið á hakanum. Það 
var svo oft sem að þig langaði til að undirbúa miklu meira og gera miklu meira 
og að allir fái jafn mikinn tíma. En ef þú ert að vinna í leikskóla með mikið af 
ófaglærðu fólki þá fá þau auðvitað mjög takmarkaðan undirbúningtíma. 
Þannig að mér fannst það oft lenda svolítið, allur undirbúningurinn á þessum 
fjórum til fimm tímum sem ég átti til þess að undirbúa fyrir alla aðra líka. 
Þannig að mér finnst það setja svolítið stórt strik í reikninginn. Það væri 
svolítið öðruvísi ef það væri bara þannig að þú værir bara fastur inn í deild til 
tvö og svo fengir þú þinn undirbúningstíma. 

 

Hildur talaði um virðingu fyrir kennurum. Hún ræddi um hvernig hún upplifði meiri 

virðingu frá foreldrahópnum í grunnskólanum:  

 

Hérna er einhvern veginn svona svo mikil virðing borin fyrir mér, svona í 
foreldrahópnum. Ég er kennarinn svona virðulegur kennari. Og hérna er allt 
einhvern veginn svona,  „hún Hildur hún veit hvað hún syngur“ skilur þú. Þetta 
var bara allt öðruvísi í leikskólanum. Ég er ekkert að segja að einhver hafi verið 
að efast um eða eitthvað. Þetta er bara meira svona einhverjir félagarnir. 
Þetta er allt öðruvísi bæði frá börnunum og strax í fyrsta bekk og foreldrunum. 
Já hérna er kennarinn þinn. 
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Hildur talaði um hversu óþægileg tilfinning það væri að finnast þú ekki vera að sinna 

því sem þú átt að sinna í starfinu. Hún lýsti reynslu sinni svona: 

  

Ég var komin á þann stað að ég gerði ekki neitt, mér fannst ég bara vera að 
passa börnin. Það er bara eitt markmið að þau komu brosandi og fara 
brosandi og ekki með gat á hausnum, það var bara svolítið svona. 

 

Freyja talaði um að það þyrfti að efla faglega starfið í leikskólum. Hún ræddi um 

mikilvægi þess að skoða alla þætti. Hún talaði líka um breytingu á barnahópnum sem 

þyrfti líka að taka inn í myndina. Hún sagði:  

 

Til þess að þú getir haldið uppi faglega starfinu þá verður líka að skoða hvað 
það eru mörg börn í húsinu og hversu mörg börn eru á hverri deild og hvað 
hver kennari getur séð um. Og mér finnst líka alveg hafa orðið breytingar, mér 
finnst mun fleiri börn sem eru í greiningarferlum. Það er rosalega aukning á 
því og jafnvel ekki komin með greiningar en samt þurfa alveg mun meira en 
hægt er oft að veita þeim og það fer svo mikill mannafli í þessi börn líka. 

 

Freyja ræðir líka um börn sem þurfa séstaka aðstoð og að það hafi haft mikil áhrif á 

hana að geta ekki sinnt því sem var ætlast til af henni í starfinu. Hún lýsti því að hún hafi 

oft haft samviskubit. Hún sagði: 

 

Og ég var náttúrlega líka ráðin í þetta starf með þennan dreng sem þurfti mikla 
aðstoð með miklar greiningar og átti alveg rétt á fullum stuðningi. En tók að 
mér reyndar annað barn á deildinni líka sem ég var látin sinna samhliða 
honum sem var ekkert mál.  Svo var þetta oft þannig að ef það vantaði fólk þá 
var ég með þá, plús líka starfsmaður á deildinni og kannski ásamt bara einni 
annarri. Það vantaði það mikið af fólki, við höfum einhvern veginn engin 
úrræði á leikskólanum þegar vantar allt þetta fólk. Við höfum aldrei farið út í 
að senda börn heim. ... Það er bara, við tökum alltaf bara meira á okkur sem 
að sjálfsögðu bitnar á gæðunum í starfinu og fólkinu og börnunum ekki síst 
[áhersla]. Það er erfitt að halda uppi þessu faglega starfi. ... Já þegar vantar 
alltaf fólk, þá er mjög erfitt en samt er pressan að halda uppi faglega starfinu. 
Það veldur rosalegu álagi og það er rosalega leiðinlegt að koma alltaf heim 
eftir vinnu daginn og finnast þú ekki vera klára allt sem á að gera eða standa 
þig í því sem þú ert að gera.   
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Viðmælendur töluðu um togstreitu þegar rætt var um faglega þáttinn. Þeir ræddu um 

að þeir hafi gefist upp við að reyna að uppfylla þá þörf hjá sér að sinna faglega þætti 

starfsins og það hafði áhrif á að þeir vildu fara úr starfi á leikskólastigi. Fram kom að það 

voru fá úrræði aðgengileg til þess til að koma á móts við faglegar kröfur sem gerðar voru 

á leikskólastiginu. Aftur á móti er annar tónn í viðmælendum þegar þeir koma upp á 

grunnskólastigið hvað varðar faglegt starf. Í grunnskólanum er tími og rúm fyrir faglegt 

starf og meiri virðingu gagnvart kennarastarfinu á grunnskólastiginu.  

 

4.2.2 Ánægjulegt að vinna með öðru fagfólki 

Viðmælendur töluðu um mikilvægi teymisvinnu, hve gott væri að vera í teymisvinnu í 

grunnskólunum og að samtal milli fagaðila væri mikilvægt fyrir kennara. Með teymisvinnu 

styðji kennarar hver annan og nota samtalið jafnvel sem handleiðslu þegar erfið mál koma 

upp. Samkvæmt reynslu viðmælenda er þetta ekki raunin í leikskólanum og fannst þeim  

erfitt að starfa ekki með fólki sem „talaði sama tungumál” og stefndi í sömu átt. Samtal 

og samvinna við annað fagfólk getur til dæmis virkað sem stuðningur þegar mikið er að 

gera. Alda lýsti reynslu sinni af samtali og samvinnu úr grunnskólanum: 

 

Ef það er mikið álag og búið að vera gríðarlega mikið að gera og stór og þung 
mál í gangi þá getur þú í staðinn fyrir að vera á milljón í undirbúningi, þá getur 
þú bara aðeins pústað farið og rætt við aðra kennara. Við erum flest ekki í 
kennslu á ákveðnum tímum, og maður getur rætt saman í rauninni eins og 
verið í hálfgerðri handleiðslu. Og það er bara viðurkennt að stundum eru bara 
gríðarlega erfiðir dagar og við þurfum að pústa og það er bara svo frábært að 
geta það. ... Og það sem skapar líka ánægju er að þetta okkar teymi hér sem 
er algjörlega frábært. Við erum tveir sérkennarar hérna, það er ég og Sigga. 
Hún kláraði sérkennslufræðina síðasta vor líka. Þegar maður er að vinna með 
fólki sem er með sömu sýn þá nær maður að vinna á allt annan hátt en þegar 
maður er ekki að vinna með öðrum sérkennurum. Áherslurnar eru, við erum 
allar að ganga í sömu átt.  

 

Hildur talaði um hve ánægð hún væri að starfa með reyndum starfsmönnum í 

grunnskóla, með „fullorðnu fólki“ eins og hún orðar það. Hins vegar fannst henni að hún 

hafi verið orðin virkilega þreytt á að starfa með og bera ábyrgð á starfi einstaklinga sem 
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ekki eru fagmenntaðir, hafa litla reynslu og koma í leikskólann til að starfa þar í stuttan 

tíma og hætta síðan til að halda áfram í námi eða starfi annars staðar. Í grunnskólanum 

er hins vegar samstarf við fagfólk sem hefur þekkingu og reynslu. Hildur lýsti reynslu 

þessari sinni í grunnskólanum:  

 

Svo kom ég og ég leit í kringum mig. Vá það er bara svona fullorðið fólk að tala 
um hvað sé börnunum fyrir bestu og hvernig er hægt að gera sem best starf. 
Já svona er hlé í vinnunni, ok ég er til í þetta. ... Það sem ég er ánægð með eða 
það sem gerir mig ánægða í þessu starfi er, til dæmis þetta. Að ég þurfi ekki 
að bera ábyrgð eða útskýra af hverju eitthvað var einhvern veginn sem 
einhver annar gerði. Ég ber bara ábyrgð á mér og svo finnst mér ótrúlega 
ánægjulegt að vinna með fullorðnu fólki og ótrúlega ánægjulegt að vinna með 
fagfólki vegna þess að það hefur svo verið lítið um það í mínum leikskóla 
undanfarið. 

 

Inga talaði um sambærilega reynslu í leikskóla. Hún lýsti hversu krefjandi og stundum 

hættulegt það væri að starfa þar með fólki sem hefði litla menntun og reynslu: 

 

Endalaust að leiðbeina og þú veist, það endaði með því að einhvern tímann 
lenti barn í alveg hræðilegu slysi hjá mér. ... Og svona að vera í uppeldi á 
fullorðnu fólki sem tekur mjög misvel leiðsögn er ótrúlega erfitt, það er líka 
ótrúlega erfitt. Ef það voru veikindi eða eitthvað þá þurfti maður bara að 
hlaupa hraðar.  

 

Viðmælendur lögðu áherslu á að samstarf við fagfólk væri mikilvægt og hefði áhrif á 

ánægju þeirra í starfi í grunnskólum. Faglegt samstarf og samtal virðist gera þeim starfið 

léttara og ánægjulegra og auðveldara að ná markmiðum í starfi. Viðmælendur töluðu um 

hve gott væri að taka samtalið, fá ráð og gefa ráð og að fá stuðning þegar það á við. 

Samstarf og leiðbeiningar til ófaglærðra getur hins vegar verið krefjandi og tímafrekt.  

 

4.2.3 Að bera bara ábyrgð á mínum orðum og gjörðum 

Fram kom hjá viðmælendum hve fegnir þeir væru að losna við mannaforráð og ábyrgð á 

störfum annarra sem fylgdi starfinu í leikskóla. Hildur útskýrði hvernig hún upplifði 
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muninn á ábyrgðinni í leikskóla og í grunnskóla: „Mér finnst það ótrúlega mikill munur að 

bera bara ábyrgð á mínum orðum og gjörðum, ekki kannski fjögurra eða þriggja annarra. 

Mér finnst það mikill munur“. Það kom einnig fram hjá viðmælendum að upplifun þeirra 

væri að ábyrgðin væri meiri í grunnskóla á þann hátt að þeir voru einir með heilan bekk 

og ábyrgðin sneri bara að þeim.  

Dalla hafði svipaða reynslu. Hún talaði um álagið sem fylgdi því að vera deildarstjóri í 

leikskóla og bera ábyrgð á störfum einstaklinga með litla menntun og reynslu. Samstarfið 

gæti verið krefjandi og oft kvartað. Hún talaði um að í grunnskólanum væri ábyrgð hennar 

allt önnur: 

 

Mér finnst, af því að ég var deildarstjóri [í leikskóla] þá losnar maður svolítið 
undan eða við þetta tuð. Þetta eru svo miklir kvennavinnustaðir og það er svo 
sem skólinn líka en ég er ekki með neina undir mér hér [í grunnskóla].Þú veist 
konur sem eru tuðandi. Mér fannst það orðið svolítið mikið líka, ég var orðin 
svolítið þreytt þar. 

  

Viðmælendur tala um að ábyrgðin í störfum þeirra á báðum skólastigum hafi verið 

mikil en upplifun þeirra er að ábyrgð þeirra í grunnskóla sé skýrari og afmarkast við 

faglega hluta starfsins. Samkvæmt reynslu viðmælenda snýr ábyrgð þeirra innan 

grunnskólanna meira að faglega starfinu en í leikskóla er ábyrgðin óskýrari. Inga lýsti sinni 

upplifun á ábyrgðinni svona: 

 

Mér finnst einhvern veginn ég fá meiri ábyrgð í grunnskólanum. Ég er bara 
umsjónarkennari yfir þessum bekk og mér finnst það svolítið, það er undir mér 
komið hvernig veturinn fer hjá börnunum svolítið. Í staðinn fyrir í 
leikskólanum þá deilum við svolítið ábyrgðinni saman þó ég sé kannski 
deildarstjóri og leggi línurnar. 

  

Dalla talaði líka um muninn á ábyrgð sinni í leikskóla og grunnskóla. Hún upplifði 

ábyrgðina í grunnskólanum mikla og að verkefnin þar væru líka krefjandi en starfið og 

ábyrgðin í grunnskólanum væri ekki eins þreytandi og það gat verið leikskólanum:  
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Ég veit ekki hvort maður eigi að segja meiri ábyrgð en þetta er allt öðruvísi 
ábyrgð. Ég er bara ein hérna með 16-17 börn og þau eru bara á mína ábyrgð. 
Það er bara ég þannig að þetta er allt öðruvísi hvað það varðar. En þó að það 
sé svoleiðis þá er ég samt einhvern veginn ekki eins búin eftir daginn, já þó 
maður sé alveg með erfiða einstaklinga og svoleiðis einhvern veginn. 

 

Upplifun viðmælenda var að þeir þurftu oft á tíðum að taka meiri ábyrgð í grunnskóla 

en í leikskóla. Þeir lýstu því hvernig veturinn í grunnskólanum stæði og félli með þeim sem 

umsjónarkennara, en þeir voru ánægðir og leið vel með að taka ábyrgð í sínu starfi. 

Viðmælendur sem höfðu reynslu af deildarstjórn í leikskóla lýstu því hversu íþyngjandi 

það hefði verið að vera með mannaforráð. Þeim fannst gott að losna undan þeirri ábyrgð 

frá leikskólanum og töldu að þessi reynsla og upplifun á deildarstjórn hafi verið meðal 

annars erfið vegna skorts á fagfólki í starfi.  

  

4.3 Skemmtilegasta starf í heimi 

Þegar viðmælendur ræddu um reynslu sína í starfi sem leikskólakennarar komu fram 

tilfinningar til starfsins og vinnustaðamenningarinnar innan leikskólans. Fram kom hve 

mikla ástríðu þeir höfðu fyrir starfinu og að vera leikskólakennarar. Það var erfitt skref 

fyrir þá að slíta sig frá leikskólanum en eitthvað sem þeim fannst tímabært. Söknuður til 

gamla vinnustaðarins og vinnufélagana koma sterkt fram í viðtölunum og lýsingar á því 

hvað leikskólinn var persónulegur. Viðmælendur lýstu tilfinningum eins og svikum, 

söknuði, yfirgefningu og sorg þegar þeir tóku þessa ákvörðun að skipta um starfsvettvang. 

Viðmælendur töluðu vel um leikskólakennarastarfið og fannst þeim öllum svo ánægjulegt 

að starfa í leikskóla eins og einn leikskólakennarinn lýsi því sem: „Skemmtilegasta starf í 

heimi“. Viðmælendur ræddu um að þeir vildu gjarnan starfa við það ef gerðar yrðu vissar 

breytingar til dæmis í tengslum við álag, undirbúningstíma og fjölda barna, einn 

viðmælandinn tók svona til orða „Eins mikið og ég vildi starfa áfram innan leikskólans þá 

eru sko starfsaðstæðurnar, þær eru ekki fólki bjóðandi“. Hér fyrir neðan verður fjallað um 

hvert undirþema. 
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4.3.1 Við vorum allar svo miklar vinkonur 

Viðmælendur ræddu um að það væri yndislegt að starfa í leikskóla og að það væri alls ekki 

ástæðan fyrir því að þeir hafi ákveðið færa sig á milli skólastiga. Það kom sterkt fram hve 

mikil samheldni ríki í leikskólunum og hve starfsfólkið er náið. Sumir viðmælendur líktu 

vinnustaðnum við stóra fjölskyldu. Leikskólaumhverfið virtist stuðla að meiri nánd innan 

hópsins en var á nýja vinnustaðnum þeirra. Erla ræddi um muninn á starfsanda í leikskóla 

og grunnskóla og lýsti upplifun sinn á starfsandann í grunnskóla með þessum orðum: 

 

Mér finnst einhvern veginn það eru þessi litlu hlutir hvað varða 
starfsmannaandann. Þegar maður kemur af svona litlum stað og mér fannst 
við allar einhvern veginn þekkjast svo vel og við vorum allar svo miklar 
vinkonur. Þannig að ég saknaði þess alveg svolítið þegar ég kom fyrst. Ég þurfti 
bara að gíra mig aðeins upp í það að þetta er öðruvísi. Þetta eru fleiri 
starfmenn þetta er einhvern veginn breiðari hópur. ...   Það verður einhvern 
veginn öðruvísi þegar þú ert að vinna með mörgum karlmönnum eða heldur 
en þegar þú ert bara að vinna með kvenfólki held ég. Og eins og ég segi þá 
held ég aðal munurinn líka sé að við erum vön að vera fjórar fimm saman 
kannski á deild.  

 

Freyja tók í sama streng með samstarfsfólkið í leikskólanum. Hún hafði eignast 

vinkonur í gegnum starfið og saknaði líka barnanna og að fá smá knús á hverjum degi:  

  

Hópurinn er öðruvísi þar þetta er oftast nær bara kvennahópar og maður 
myndaði sterk vinasambönd gegnum tíðina við margar þarna sem eru 
auðvitað enn þá manns vinkonur. … Og ég sakna pínu svona aldursins og sakna 
stubbanna litlu krakkana að fá þessi knús og þessi eins og ég segi 
foreldrasamskipti. Maður saknar þeirra alveg og ég þurfti bara að venjast 
þessu þegar ég kom yfir þetta væri líka bara öðruvísi. 

 

Berta upplifði einnig breytingar þegar hún fór yfir á grunnskólastigið. Hún hafði sterkar 

taugar til síns gamla vinnustaðar og lýsti þessu svona: 

 

Það sem ég saknaði mest frá Grund var kaffistofan, þessi litla nánd, litla eining. 
Við vissum alltaf allt um alla, gerðum allt saman og það er það sem ég sakna 
mest og mér finnst rosa gott að kíkja í kaffi til þeirra á kaffistofunni. En hér er 
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þetta miklu stærri eining þetta er pínu ópersónulegra. Mér fannst ég vera eins 
og lítill gullfiskur í risa sundlaug þegar ég byrjaði. 

 

Viðmælendurnir sakna vinnustaðamenningarinnar úr leikskólanum. Þeir sakna þess að 

tilheyra minni einingu þar sem er meiri nánd og meiri vinkonustemning. Það er augljóst 

að starfsandinn og vinnustaðamenningin er öðruvísi í grunnskólanum en þó ekki það 

slæm því það hefur alveg verið þess virði að færa sig yfir á annað skólastig. Tveir 

viðmælendur töluðu um kynjahlutfall á vinnustöðunum og töldu að það gæti haft áhrif á 

menningu innan vinnustaðarins. 

 

4.3.2 Fara frá sökkvandi skipi 

Viðmælendunum fannst starfið með börnunum í leikskólanum skemmtilegt og gefandi og 

fannst þeim erfitt að taka ákvörðun um að skipta um starfsvettvang. Það voru ýmsar 

tilfinningar sem vöknuðu upp í samtölunum og það mátti sjá vot augu þegar 

viðmælendurnir hugsuðu til baka. Alda lýsti þessu svona:  

  

Það var risa stór ákvörðun fyrir mig að fara á þetta skólastig. En á endanum 
þá gerði ég það bara út af persónunni í mér. Ég ákvað það að ég ætlaði ekki 
að standa áfram með fagstétt, ég ætlaði frekar að standa með mér sem 
manneskju það var eiginlega orðið þannig. Eins mikið og ég vildi starfa áfram 
innan leikskólans þá eru sko starfsaðstæðurnar. Þær eru ekki fólki bjóðandi, 
þær eru bara ekki fólki bjóðandi  og mér fannst ég vera svolítið svona að keyra 
mig svolítið út. ... En ég var bara orðin pirruð, ég var bara orðin þreytt á 
ákveðnum hlutum og bara þetta angraði mig. Það voru bara ákveðnir hlutir 
sem virkilega öngruðu mig innan leikskólans. .. Það þarf að gera þetta 
umhverfi meira aðlaðandi fyrir fólk svo mann langi til þess að vera innan 
leikskólans því það er svo frábært að vera innan leikskólans. Það er svo 
yndislegt og skemmtilegt og gefur manni svo mikið. En maður getur ekki, 
getur ekki, mér fannst ég svona bara vera komin þangað að ég get ekki látið 
bjóða mér þetta, ég verð að hugsa svona aðeins um bara, já. 

 

Hildur sagði líkt og Alda að hún hafi ákveðið að velja sjálfa sig en ekki að standa með 

fagstéttinni. Hún lýsti upplifun sinni þegar hún tók ákvörðunina um að færa sig yfir á 

annað skólastig: 
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 ... upplifði mig bara, ok ein að svíkja lit þú veist, ég upplifði þetta svolítið að 
vera fara frá sökkvandi skipi og ég sagði það held ég bara við leikskólastjórann. 
... Þegar ég fór þá var eftir einn leikskólakennari inn á deild svo voru tvær 
þarna leikskólastjórinn og aðstoðarleikskólastjórinn sem eru menntaðar. Og 
ég var alveg bara, ég veit ég er að svíkja lit, en það var bara annað hvort ég 
eða leikskólinn og ég bara valdi sjálfa mig. 

 

Dalla var ekkert endilega með augastað á grunnskólanum þegar hún tók ákvörðun um 

að skipta um starfsvettvang. Hún var búin að finna þessa þörf hjá sér í nokkurn tíma. Hún 

sagði:  

 

Ég ákvað þetta ekkert bara svona, ég var alveg í smá langan tíma að undirbúa 
sjálfa mig hvað ætla ég að gera næst. Ég ætlaði ekkert í grunnskólann, ég var 
bara hvað ætla ég að gera næst. En svo kom þetta til mín og ég hugsaði þetta 
er tíminn til að breyta til. 

 

Það voru ekki bara vinnufélagarnir og börnin sem þátttakendurnir upplifðu sig vera að 

svíkja. Freyja sagði þetta um það hvernig henni þótti að yfirgefa leikskólann: 

  

Ég var náttúrlega orðin alveg örugglega jafn háð þeim og þeir mér og þeirra 
foreldrum og mér fannst ég pínu vera að svona að svíkja foreldrana með því 
að vera fara. Fannst ég vera að skilja einhvern eftir þarna. Og náttúrlega 
samstarfsfólk og manni þykir vænt um öll börnin, þetta er bara ógeðslega 
erfitt mér finnst pínu eins og maður sé að yfirgefa, ... Að vinna þarna 
[grunnskólanum] þegar maður er búin að vinna í leikskóla þetta mörg ár, það 
er alltaf erfitt að fara í eitthvað annað. Og eins og ég segi, hver veit hvað 
framtíðin ber í skauti sér en eins og staðan er akkúrat núna þá sé ég það ekki 
gerast burt sé frá launum og öllu öðru. 

 

Erla var með blendnar tilfinningar en upplifði sig samt tilbúna til þess að skipta um 

starfsvettvang. Hún lýsti upplifun sinni með þessum orðum:  

  

Því miður á margan hátt, mér fannst þetta ótrúlega erfitt skref. Mér fannst ég 
pínu svona vinnusvikari, mér fannst þetta rosalega erfitt. Mér fannst ég vera 
fara einhverstaðar þaðan sem var ógeðslega mikil þörf á mér og mér fannst 
ég vera svíkja þá sem voru í kringum mig. En ástæðan fyrir því að ég breytti 
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var meira að þetta var búið að blunda í mér. Ég held að þetta hafi poppað upp 
hjá mér í hvert einasta skipti sem ég útskrifaði elstu krakkana mína, hvað það 
væri gaman að prufa að fylgja þeim upp. Þá oft hugsaði ég, æ hvað það væri 
gaman að vinna í leikskóla sem svona væri alveg upp í fjórða bekk. ... Þannig 
að eins og ég segi, mér fannst þetta ótrúlega erfitt skref. En svo hugsar maður 
líka þegar maður er komin á þann stað að manni finnst maður ekki geta hreyft 
sig, af  því að maður sé svo ótrúlega ómissandi þá á maður kannski að gera 
það. 

 

Viðmælendurnir voru sammála um að það væri mjög ánægjulegt að vinna í leikskóla 

og starfið sem slíkt væri eftirsóknarvert. Þeim fannst erfitt að taka ákvörðunina að skipta 

um starf en höfðu fundið það blunda með sér í þó nokkurn tíma. Ákvörðunin um að færa 

sig úr leikskóla í grunnskóla var vel ígrunduð og ekki tekin í skyndi. Þeir fundu að þeir yrðu 

að breyta til áður en líðan þeirra í starfi færi að bitna á öðru fólki og á starfsferli þeirra. 

Viðmælendurnir áttu það sameiginlegt að þeim fannst eins og þeir væru að svíkja 

einhvern með því að yfirgefa leikskólann. Einn talaði um að yfirgefa sökkvandi skip og 

annar talaði um að það væri svo erfitt að fara frá stað þar sem hann vissi að hann væri 

mikilvægur hlekkur í starfinu. Þetta reyndist viðmælendunum erfitt og sú upplifun 

tengdist tengslum þeirra við samstarfsfólk, börnin og foreldra.  

 

4.3.3 Ég verð bara svo sorgmædd að tala um þetta 

Í viðtölunum ræddu viðmælendur nýju lögin sem tóku í gildi í janúar 2020 og fjalla um eitt 

leyfisbréf á þrjú skólastig. Viðmælendurnir voru uggandi yfir þessum breytingum og þeir 

höfðu áhyggjur í þessu sambandi fyrir hönd leikskólanna. Inga komst svona að orði: 

... af því ég ætlaði alltaf að vinna í leikskóla. ... Ég er ofboðsleg barnakelling og 
ég var að vinna í mínu sveitarfélagi og mér fannst þetta alveg brjálæðislega 
skemmtilegt og var líka í sérkennslunni. ... En það sem bara tærði mig upp að 
lokum var að fá stanslaust inn nýtt fólk að vinna með.  

  

Inga hafði líka áhyggjur af leikskólunum í tengslum við nýja leyfisbréfið. „Ég er glöð 

leikskólakennaranna vegna en rosalega leið leikskólans vegna. Ég verð bara mjög 

sorgmædd að tala um þetta. Því þetta er bara fyrsta skólastigið og mjög vanmetið“. 
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Freyja sá marga kosti með nýju leyfisbréfi. Þegar hún réði sig inn sem leiðbeinandi í 

grunnskóla var starfsöryggi hennar ekki tryggt og veikindaréttur til dæmis ekki eins mikill 

og þegar hún starfaði í leikskóla. En eftir breytingu á leyfisbréfinu hefur þetta verið 

leiðrétt. Freyja hefur samt áhyggjur af leikskólastiginu og sagði:  

 

Maður er hræddur um leikskólana samt því miður, ekkert endilega að flóttinn 
verði í grunnskólann svo sem, það er bara flóttinn úr stéttinni. Það er ekki 
endilega grunnskólarnir, hjá mér var það ekki endilega grunnskólinn sem 
þurfti að verða fyrir valinu.  

 

Erla hafði líka áhyggjur í tengslum við þessar breytingar. Hún talaði um að nú færu 

leikskólakennararnir að banka upp á í grunnskólunum og mikilvægi þess að breyta þurfi 

starfsaðstæðum í leikskólanum: 

  

Ég held að fólk vilji ekki heldur að það verði hópuppsögn úr leikskólanum af 
því að staðan er bara þannig að það er allt of mikið bil í fríðindum á milli 
þessara tveggja skólastiga.  Það þarf sömu menntun.... Það verður eitthvað að 
gera til þess að leikskólakennararnir fari ekki. 

 

Viðmælendur höfðu miklar áhyggjur af leikskólastiginu vegna breytinga á leyfisbréfi 

kennara. Þeir fögnuðu því að fá réttindi á öll skólastig og að starfsöryggi þeirra væri betra. 

Þeir voru hins vegar áhyggjufullir um flótta úr leikskólakennarastéttinni og veltu fyrir sér 

hvað yrði um leikskólastigið. 

  

 

  



 

62 

5 Umræða 

Viðmælendurnir sem tóku þátt í þessari rannsókn bera þess merki að þeir eru 

leikskólakennarar af lífi og sál og starfið er þeim mjög hjartfólgið. Það að yfirgefa 

leikskólann var ekki efst á óskalistanum hjá þeim en viðtölin endurspegla að þegar þeir 

höfðu upplifað mikið álag í starfi, skort á faglegum vinnubrögðum og brot á sálfræðilega 

samningum fannst þeim eðlilegt að endurskoða stöðu sína. Starfsumhverfið hefur áhrif á 

starfsánægju leikskólakennaranna og þegar það uppfyllir ekki þarfir kennaranna, nýtist 

þekking þeirra og reynsla ekki í starfi og þeir ná ekki að blómstra í starfi.  

Rannsóknin veitir innsýn í hvernig starfsumhverfi hefur áhrif á starfsánægju 

leikskólakennara í leik- og grunnskóla. Starfið í leikskóla er krefjandi og það er mikið álag 

á kennarana. Þeir upplifa að fá ekki tækifæri til að hafa áhrif á eigin störf og að rækta 

fagmennsku sína. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðist þetta vera ástæðan 

fyrir því að leikskólakennararnir leita yfir á annað skólastig. Þessar niðurstöður 

samræmast niðurstöðum rannsókna um samspil krafna í starfi, áhrifa á eigin störf og 

stuðnings í starfi þar sem andleg og líkamleg vanlíðan fylgir þegar miklar kröfur eru í starfi, 

starfsmenn hafa lítil áhrif á eigin störf og fá takmarkaðan stuðning (Karasek, Trinatis og 

Chaudry, 1982).  

Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar í ljósi þekkingar og 

rannsókna á sviðinu og fjallað um hvaða lærdóm má draga af niðurstöðunum. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða hvaða upplifun og reynslu leikskólakennarar hafa af 

starfsumhverfi og starfsánægju í leik- og grunnskóla og hvað ýtir undir að þeir færi sig yfir 

á annað skólastig.  

 

5.1 Álag í starfi og starfsánægja leikskólakennara 

Í þemanu „Þá fannst mér álagið mun eðlilegra innan grunnskólanna“ kom fram hve álagið 

var mikið innan leikskólans en viðráðanlegra innan grunnskólans. Einnig kom fram að 

álagið tengist langvarandi áreiti og óhentugum vinnuaðstæðum í leikskólunum. Reynsla 

viðmælenda er í takt við rannsóknir sem sýna að þegar einstaklingur tekst á við nokkra 

streituvalda í einu getur það komið fram sem andlegt og líkamlegt álag (Landy og Conte, 

2017). Samhljómur var hjá viðmælendum um hve mikil viðvera og viðvarandi áreiti frá 
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börnunum var erfitt í leikskólanum og samræmist það niðurstöðum í rannsókn Johnson 

(2005) þar sem starfsmenn sem eru með börnunum allan daginn upplifa fleiri álagsþætti 

en þeir sem vinna ekki við slíkar aðstæður til dæmis aðstoðarskólastjórar (Johnson o.fl., 

2005). Þetta samræmist einnig rannsókn Kjellberg (2012) og Kristínar Dýrfjörð (2017) um 

hávaða í leikskólum sem hefur áhrif á líðan og ánægju kennara. Það mátti lesa úr orðum 

viðmælenda að í leikskólunum voru gerðar miklar kröfur til þeirra sem erfitt var að fylgja 

eftir því ávallt þurfti að hlaupa hraðar til að leysa starfsmenn af sem ekki voru mættir. 

Þessar niðurstöður eru í takt við líkan Karasek og Theorall (1990) um starfsumhverfi og 

sýnir að starfsmaður sem býr við mikið álag en hefur lítil áhrif á starf sitt er í mikilli hættu 

að upplifa álag í starfi (Pascual o.fl., 2003). Þetta kemur líka fram hjá Williams o.fl. (2013) 

en mikið álag hefur áhrif á líkamlega og andlega heilsu kennarana. Einnig samræmist 

reynsla viðmælenda niðurstöðum rannsóknar Örnu H. Jónsdóttur (2003) um álag og erfið 

samskipti í störfum leikskólastarfsmanna.  

Þegar upplifun viðmælenda er skoðuð sést tenging við kenningu Herzberg (1968) um 

tengsl starfsánægju við ytri hvataþætti í starfi, svo sem aðstæður og laun og einnig við 

innri þætti, svo sem umbun í starfinu sjálfu. Ytri þætti kallar Herzberg viðhaldsþætti en 

innri þættina hvataþætti og þegar þessa þætti vantar eða þeim er ekki sinnt dregur það 

úr starfsánægju (Herzberg, 1968). Niðurstöður hér eru einnig til samræmis við 

niðurstöður rannsóknar Guðbjargar Gunnarsdóttur (2015) um starfsánægju reyndra 

leikskólakennara þar sem komu fram vísbendingar um að starfsánægja leikskólakennara 

ræðst bæði af innri þáttum og ytri þáttum, svo sem starfsumhverfi og stöðuleika í 

starfsmannahópnum. Niðurstöður samræmast einnig niðurstöðum úr rannsókn Taleb og 

Fathi (2013) sem bendir  til að skortur á ytri þáttum dragi úr starfsánægju 

leikskólakennara.  

Fram kom í niðurstöðunum að stór þáttur í óánægju viðmælenda var rýmið og 

vinnuaðstæður í leikskólanum. Þeir töluðu um að það væru allt of mörg börn og starfsfólk 

í litlum rýmum. Þetta samræmist rannsókn sem gerð var í Svíþjóð þar sem 

leikskólakennarar upplifa sig með allt of mörg börn í starfinu (Williams o.fl., 2018) og 

einnig niðurstöðum Kristínar Dýrfjörð (2017) um starfsumhverfi leikskólakennara. Hins 

vegar kom fram að grunnskólar voru vel búnir með góðum rýmum og nægu plássi til að 

vinna, til dæmis að undirbúningi og samstarfi í ró og næði eftir kennslu. Þessi reynsla 
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viðmælenda endurspeglar niðurstöður Liu og Ramsey (2006) um að léleg vinnuskilyrði, 

skortur á undirbúningstíma og mikið vinnuálag minnkar starfsánægju kennara. 

Niðurstöður hér samræmast einnig því sem kemur fram í rannsókn Watson (2006) að 

lélegt starfsumhverfi geti leitt til óánægju í starfi. Niðurstöður koma einnig heim og saman 

við bandaríska rannsókn um þrjá þætti sem gætu valdið óánægju í starfi hjá 

leikskólakennurum, það er: vinnuaðstæður og tími, barnafjöldi og of miklar kröfur í starfi 

(Gallant, 2009).  

Fram kom hjá viðmælendum að oft á tíðum væri erfitt að finna jafnvægi á milli einkalífs 

og vinnu sem skapaði enn frekara álag. Það kom fram hve erfitt var að skreppa til læknis 

eða að fylgja barni sínu eftir á viðburði. Samræmist það rannsókn Johnson og 

samstarfsfólks (2005) þar sem kemur fram að jafnvægi milli einkalífs og vinnu sé einn af 

þeim þáttum sem erfitt getur verið að ná ef álag er mikið. Það samræmist líka því sem 

kemur fram í rannsókn hjá Johari og samstarfsfólki (2016) að starfsmenn sem upplifa 

jafnvægi í einkalífi og vinnu skipta síður um starf og stöðuleikinn er meiri innan 

skipulagsheildar hjá þeim sem upplifa þetta jafnvægi (Johari o.fl., 2016). 

 

5.2 Tækifæri leikskólakennara til að hafa áhrif á eigið starf 

Í þemanu „Ég gerði ekki neitt, mér fannst ég bara vera að passa börnin“ kom fram hvað 

það var mikilvægt fyrir leikskólakennarana að nýta þekkingu sína í starfi og að vinna með 

öðru fagfólki. Í þessu sambandi kom fram að vinna í teymum í grunnskólunum gaf þeim 

mikið sem fagmanneskjum, þeir nutu þess að tala um fagleg mál og að hafa áhrif og að 

þróa störf sín miðað við faglega þekkingu. Faglegt samstarf nýttist að þeirra mati jafnvel 

sem handleiðsla og þessi upplifun tengist einnig því að kennararnir upplifðu meiri virðingu 

gagnvart kennurum innan grunnskólans. Þessar niðurstöður eru takt við fyrri rannsóknir 

sem sýna að þegar starfsfólk hefur tækifæri til að hafa áhrif á eign störf með þekkingu 

sinni og reynslu hefur það góð áhrif á ánægju og líðan og getur dregið úr álagi í starfi 

(Karasek og Theorell, 1990; Pomaki og Anagnostopoulou, 2003). Þessar niðurstöður eru 

einnig í takt við niðurstöður Palvalin (2017) um áhrif samvinnu á árangur teyma og í takt 

við kenningu Drucker (1999) um að þekkingarstarfsmenn hafa þörf fyrir að vera í samstarfi 

og að njóta þekkingar sinnar í starfi. Mikilvægi faglegrar samvinnu kemur einnig fram hjá 

Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2002) þar sem hún segir að samvinna kennara sé lykill að 
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árangri í skólastarfi. Niðurstöðurnar samræmast líka niðurstöðu Trausta Þorsteinssonar 

(2003) um fagmennsku þar sem teymisvinna er mikilvæg til að ná árangri þá eru 

niðurstöðurnar einnig í takt við niðurstöðu Örnu H. Jónsdóttur (2005) um faglega þróun 

leikskólakennara þar sem kemur fram að það geti reynst erfitt að vera eini fagaðilinn 

innan skipulagsheildarinnar, að þar skapist tilhneiging til að allir séu jafnir og að 

leiðbeinendur beri ekki nægilega virðingu fyrir sérþekkingu leikskólakenna (Arna H. 

Jónsdóttir, 2005.). Kristín Dýrfjörð (2017) tekur undir þetta að erfitt geti verið að vera eini 

fagaðilinn og að það vanti stundum að virðing sé borin fyrir honum (Kristín Dýrfjörð, 2017)  

Fram kom að viðmælendur í rannsókninni upplifa að fagfólkið sem starfar á gólfinu í 

leikskólanum notaði mikinn tíma og orku til að þjálfa ungt fólk í starfi og vinna með 

grundvallaratriðin á leikskólastiginu án þess að fá tækifæri til að þróast sjálfir í starfi og 

bæta við sig þekkingu og þetta hafi skapað hjá þeim ákveðna óánægju. Þessar niðurstöður 

samræmast einnig kenningu Drucker (1999) um þekkingarstarfsmenn sem hafa sérstaka 

þörf fyrir að bæta við sig þekkingu, þróast í starfi og bæta gæði þjónustunnar. Trausti 

Þorsteinsson (2003) tekur í sama streng um að fagmennska leggi áherslu á þekkingarleit 

kennara og að samvinna stuðli að góðum árangri og á svipaðan hátt leggur Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2002) áherslu á að árangur og þróun í skólastarfi haldist í hendur við 

fagmennsku kennara. 

Orð viðmælenda endurspegluðu hve erfitt það reyndist þeim að geta ekki notað 

þekkingu sína til þess að uppfylla þær kröfur sem gerðar voru til þeirra í leikskólanum. 

Eins og einn kennarinn lýsti því að hann hefði bara setið og passað börnin og vonað að 

allir færu brosandi heim. Að framan var rætt um að kennarar eru þekkingarstarfsmenn og 

áðurnefnd upplifun þeirra fellur að kenningu Peter Drucker um hvataþætti 

þekkingarstarfsmanna um að vera stöðugt að læra, að sjá framfarir og að starfið hafi 

tilgang (Drucker, 1999). Þessi upplifun samræmist einnig kenningu Karasek og Theorell 

(1990) um mikilvægi þess að starfsmaður hafi áhrif á eigin störf og samræmist einnig 

niðurstöðu Riggio (2008) um þætti sem hvetja til starfsánægju og vellíðunar sem eru færni 

og þekking til að vaxa og þróast í starfi og ánægjulegt starfsumhverfi. Það kom fram hjá 

viðmælendum að faglega starfið hafi oft á tíðum setið á hakanum en samt var mikil pressa 

að sinna því. Þetta samræmist einnig niðurstöðu Sigrúnar Aðalbjarnadóttur (2002) um að 

símenntun kennara efli fagmennsku þeirra. 
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Viðmælendur lýstu því hvernig þeir þurftu oft að stökkva í öll störf í leikskólanum með 

engum fyrirvara, jafnvel að leysa matráð af í eldhúsi. Einn viðmælandinn sagði að hún 

hefði verið ráðin í stuðning með ákveðnu barni en var svo alltaf að gera eitthvað annað 

að beiðni stjórnenda og það hafi valdið henni mikilli óánægju og togstreitu. Þetta 

samræmist kenningu Druckers (1999) um þörf þekkingarstarfsmanna að hafa skýra mynd 

af því hvað felst í verkefnunum, hafa sjálfræði í starfi og að ábyrgð þeirra á verkefnum sé 

skýr. Á svipaðan hátt kom fram í orðum viðmælenda að þeim þætti oft á tíðum ábyrgðin 

vera meiri í grunnskóla en í leikskóla og þeim líkaði það vel og kunnu vel við að hafa þar 

áhrif  á eigin störf, geta ráðstafað tíma sínum og að hafa sveigjanleika í starfi. Þetta er í 

takt við niðurstöðu Palvalin (2017) um þörf þekkingarstarfsmanna að taka ábyrgð á 

verkefnum og hafa sjálfræði í starfi. Niðurstöður eru einnig í takt við niðurstöðu Bilal 

(2012) þar sem kemur fram að þekkingarstarfsmenn upplifa frekar starfsánægju þegar 

þeir hafa áhrif og áhrif á eigin störf.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að starfsánægja leikskólakennara í grunnskólum 

skapaðist að miklu leyti út frá starfsumhverfinu og faglegu starfi. Kennarar eru 

þekkingarstarfsmenn og þegar reynsla þeirra er skoðuð út frá kenningu Drucker (1999) 

má sjá að upplifun leikskólakennarana í sínu gamla starfi í leikskólanum var þannig að 

mikilvægir hvataþættir voru ekki uppfylltir í leikskólum sem þeir störfuðu í. Aftur á móti 

var það upplifun þeirra í grunnskóla að þar fengu þeir tækifæri, stuðning og rými til að 

sinna faglegu starfi og nutu sín sem þekkingarstarfsmenn. Þetta er í samræmi við TALIS 

rannsókn á starfi þekkingarstarfsmanna í grunnskóla sem sýndi að þekkingarstarfsmenn 

sem eru ánægðir í starfi upplifa að þeir eru verðmætir starfsmenn, hafa góða 

vinnuaðstöðu, hafa áhrif á ákvörðunartöku og fá viðurkenningu fyrir góð störf (Price og 

Weatherby, 2017). 

 

5.3 Stuðningur, vinnustaðamenning og starfsánægja leikskólakennara 

Í þemanu „Skemmtilegasta starf í heimi“ kemur fram hve nándin og samheldnin í 

leikskólanum var mikil, meiri en gerist og gengur samkvæmt reynslu þeirra í 

grunnskólanum. Viðmælendur töluðu um hve miklar vinkonur þær voru og stofnuðu til 

langvarandi vinasambanda. Þessi upplifun viðmælenda samræmist rannsóknum sem sýna 

að félagslegur stuðningur í starfi getur dregið úr neikvæðum áhrifum krafna á ánægju og 
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líðan fólks (Karasek, Trinatis og Chaudry, 1982; Goethe, 2003). Þessar niðurstöður eru í 

takt við niðurstöður íslenskra rannsókna um jákvæð áhrif félagslegs stuðning í starfi 

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Hjördís Sigursteinsdóttir, 2019; Hjördís Sigursteinsdóttir, 

2010). Niðurstöðurnar eru einnig í takt við rannsóknir sem gerðar voru á kennurum frá 

Bretlandi og Þýskalandi sem sýna að félagslegur stuðningur er jákvæður fyrir starfsánægju 

kennara (Goethe, 2003; Kinman o.fl., 2011).  

Reynsla viðmælanda endurspeglar einnig gildi vinnustaðamenningar til dæmis 

samkvæmt kenningu Schein (2017) um stigskipta vinnustaðamenningu þar sem um er að 

ræða þætti frá hinu sýnilega til hins dulda. Niðurstöður hér gáfu vísbendingar um að 

viðmælendur hafi upplifað þriðja stig vinnustaðamenningar sem fjallar um undirliggjandi 

hugmyndir sem eru ósýnilegar, það er að segja langvarandi vinasamband á vinnustaðnum 

(Schein, 2017). Reynsla viðmælenda samræmist einnig niðurstöðum úr rannsóknum 

Taleb og Fathi (2013) en þar kemur í ljós að góður félagsskapur í starfsmannahópnum 

skapi meiri starfsánægju. Reynsla viðmælenda af vinnustaðamenningu í grunnskólanum 

sýndi að hún væri góð en hún hafði ekki eins mikil áhrif á viðmælendur eins og 

vinnustaðamenningin innan leikskólana. Þessar niðurstöður eru í takt við niðurstöðu 

Gruenert (2000) um að vinnustaðamenning er límið sem heldur saman fjölbreyttum hópi 

þar sem vinnustaðamenning getur verið mismunandi milli vinnustaða sem tekur  mörg ár 

að þróast (Gruenert, 2000). Reynsla viðmælenda samræmist líka íslenskum rannsóknum 

um vinnustaðamenningu sem er talin hafa sameiginleg einkenni sem hún mótast af, til 

dæmis fámenni þjóðarinnar, stjórnunarstíll stjórnenda, lítið og þröngt tengslanet og 

óformleg samskipti (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010). Leikskólakennararnir töluðu 

um þetta þrönga tengslanet innan leikskólans og að vinnustaðurinn hafi verið eins og lítil 

fjölskylda.  

Fram kom hjá viðmælendum að ekki var jafn mikið aðgengi að stjórnendum í 

grunnskóla eins og í leikskóla en að öðru leyti lögðu viðmælendur ekki áherslu á stuðning 

stjórnenda. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að stuðningur stjórnenda er mikilvægur fyrir 

ánægju starfsfólks, til dæmis í rannsókn sem Guðbjörg Gunnarsdóttir (2015) gerði á 

starfsánægju leikskólakennara þar sem fram kemur að leikskólastjórinn er lykilpersóna í 

þeim þætti. Niðurstöður hér endurspegla ekki sterk tengsl við fyrri rannsóknir um 

mikilvægt hlutverk stjórnenda í tengslum við stuðning og starfsánægju þar sem 
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viðmælendur minntust varla á stuðning frá skólastjóra. Hins vegar varpa niðurstöður ljósi 

á gildi vinnustaðamenningar og eru þannig í takt við niðurstöðu Sergiovanni (2006a) sem 

bendir á að ef skólamenningin er sterk eru meiri líkur að ná árangri í starfi og að 

skólamenningu þarf að byggja upp með góðri stjórnun og skipulagi og að hafa 

sameiginlega sýn þeirra sem starfa innan skólans. 

Niðurstöður sýna að viðmælendum fannst erfitt að yfirgefa leikskólann. Þeir voru 

mikilvægir innan leikskólans og fannst þeir vera að svíkja börnin, samstarfsmenn og 

foreldra. Þetta olli togstreitu innra með þeim og þeir vildu sýna vinnustaðnum hollustu. 

Þessi reynsla viðmælenda endurspeglar að hluta til það sem kemur fram í rannsókn 

(Mustafa, 2010) um hollustu kennara sem ásamt réttlæti og vinnustaðamenningu hefur 

áhrif á það hvort þeir sýna skipulagsheildinni hollustu. Viðmælendur í rannsókninni sýndu 

tilfinningalega og skuldbundna hollustu til leikskólans og hér má sjá ákveðin tengsl við 

kenninguna um sálfræðilega samninginn (Hart og Thompson, 2007) sem getur verið 

tvennskonar, viðskiptamiðaður eða tilfinningalega miðaður. Viðmælendur mínir lýstu 

hvernig þeir upplifðu viðskiptamiðað og tilfinningalegt brot á samningum, til dæmis. 

þegar þeir fengu ekki undirbúningstíma í leikskólanum og þegar þeir gátu ekki sinnt 

starfinu og börnunum eins og ætlast er til af leikskólakennurum. Þetta samræmist einnig 

rannsóknum Pomaki og Anagnostopoulou (2003) og niðurstöðu rannsóknar Williams og 

samstarfsfólks (2013) um vanlíðan leikskólakennara sem fylgir því þegar þeir geta ekki 

sinnt því sem er ætlast til af þeim sem fagmanneskjum. Niðurstöðurnar endurspegla 

niðurstöður rannsókna sem sýna að þegar starfsmenn upplifa að vinnuveitandi brýtur 

sálfræðilega samninginn finna þeir oft fyrir reiði og telja sig hafa verið svikna (Hart og 

Thomson, 2007). Einnig eru niðurstöður í takt við rannsóknir sem sýna að ef brot á 

samningnum á sér stað dregur það úr trausti starfsmanna gagnvart vinnustaðnum og 

meiri líkur eru á að starfsfólk yfirgefi skipulagsheildina þar sem brot á samningnum er í 

raun brot á væntingum einstaklingsins til vinnusambandsins og slíkt brot dregur úr trausti 

gagnvart vinnuveitendum, leiðir til minni starfsánægju og dregur úr hollustu gagnvart 

vinnuveitenda og eykur líkur að þeir hætti (Hart og Thomson, 2007; Rousseau, 1995). 

Reynsla viðmælenda gefur til kynna að þeir upplifa brot á sálfræðilega samningum, 

væntingar til starfsins voru brostnar og það voru ekki tækifæri eða aðstæður til að sinna 

þeim störfum sem falla undir störf leikskólakennara (Kennarasambandið, 2020). Á sama 

tíma og viðmælendur ræddu um hvað þeir voru ómissandi sögðu þeir upplifun sína vera 
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að þeir gátu ekki látið bjóða sér þessar aðstæður lengur. Hollustan gagnvart leikskólanum 

var samt sem áður mikil, ekki einungis gagnvart vinnuveitanda heldur gagnvart 

börnunum, samstarfsfélögum og foreldrum. Þessi reynsla virðist hafa skapað mikla 

togstreitu, starfsánægjan fór dvínandi og kennararnir sáu ekki fyrir sér annað en að taka 

þessa erfiða ákvörðun um að hætta. 

Breyting á leyfisbréfi kennara sem tók í gildi janúar 2020 var mikið áhyggjuefni 

viðmælanda minna. Þeir voru áhyggjufullir hvað yrði um leikskólastigið þegar 

leikskólakennarar fara að færa sig yfir á önnur skólastig og þessar áhyggjur eiga margt 

sameiginlegt með áhyggjum Guðrúnar Jónu Thorarensen, sem hún greindi frá í 

Fréttablaðinu í febrúar 2020, um stöðu leikskóla Reykjavíkurborgar í ljósi breytinga á 

útgáfu leyfisbréfa sem hún telur leiða til þess að leikskólakennurum fækki enn meira. 

(Sighvatur Arnmundsson, 2020). Áhyggjur viðmælenda eru einnig í takt við ályktun 

Valgerðar Sigurðardóttur og Haraldar Gíslasonar í Fréttablaðinu 27. apríl 2019 þar sem 

þau telja að flótti leikskólakennara dragi úr faglegu starfi leikskóla (Ari Brynjólfsson, 2019).  

Reynsla viðmælenda varpar ljósi á að þeir telja mikinn mun á starfsumhverfi og 

aðstæðum leikskólakennara og grunnskólakennara, einkum í ljósi þess að þeir hafa í raun 

sömu menntun og geta sinn sömu störfum. Áhugavert er að skoða þessar niðurstöður í 

ljósi þess að í nokkrum bæjarfélögum hefur farið að stað vinna í starfshópum til að bæta 

starfsaðstæður í leikskólanum og má þar til dæmis nefna starfshóp í Reykjanesbæ sem 

hefur gefið út skýrslu um tillögur til bættrar starfsaðstæðna í leikskólum (Reykjanesbær, 

2019). Í þessari skýrslu kemur fram að starfsumhverfi leikskóla þurfi að verða sambærilegt 

öðrum skólastigum til þess að leikskólakennarar skipti ekki um starfsvettvang og fari yfir 

á grunnskólastigið. Í skýrslunni er bent á að þeir þættir sem þarf að endurskoða eru 

undirbúningstímar leikskólakennara, viðvera með börnunum, stærð barnahópa, 

breytingar á barngildisviðmiðum, rými, aðgerðir til þess að auka starfsánægju og 

stuðningur við starfsfólk í leikskólakennaranámi. Í skýrslunni er lagt til að leikskólar 

Reykjanesbæjar verði lokaðir milli jóla og nýsárs frá og með desember 2020 líkt og 

grunnskólar. Þessi tillaga hefur verið samþykkt af bæjaryfirvöldum Reykjanesbæjar 

(Reykjanesbær, 2019). Þetta eru þættir sem viðmælendur mínir hafa verið að kalla eftir í 

rannsókninni og vilja sjá breytingu á starfsumhverfi í leikskóla. Samkvæmt niðurstöðum 

þessarar rannsóknar er enn nokkuð í land með að ná þessum breytingum en 
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leikskólakennararnir í þessari rannsókn benda á mikilvægi þess að hrinda af stað slíkum 

breytingum á starfsumhverfi sem gætu leitt til þess að starfsánægja leikskólakennara í 

leikskólanum breyttist til muna. 

 

Framlag rannsóknarinnar, takmarkanir og styrkur 

Þó nokkrar rannsóknir eru til um starfsumhverfi og starfsánægju kennara hér á landi og 

erlendis en fáar rannsóknir eru til um tilfærslu leikskólakennara yfir á annað skólastig. 

Þessi rannsókn getur verið framlag til stöðu þekkingar á sviðinu þar sem hún dregur upp 

mynd af því hvaða þættir stuðla að starfsánægju leikskólakennara og hvað ýtir undir að 

þeir færi sig yfir á annað skólastig.  

Meðal styrkleika rannsóknarinnar má nefna góðan aðgang að viðmælendum, 

fjölbreyttan bakgrunn þeirra og brennandi áhugi fyrir rannsóknarefninu sem skilaði sér í 

efnisríkum viðtölum sem gáfu djúpa innsýn í reynslu og upplifun þátttakenda. 

Takmarkanir rannsóknarinnar felast til dæmis í því að um er að ræða afmarkaðan hóp 

viðmælenda og því er ekki möguleiki að alhæfa út frá þeim heldur er markmiðið frekar að 

auka skilning á reynslu þeirra og upplifun. 

Niðurstöður þessar rannsóknarinnar má nýta til að móta aðgerðir til að bæta 

starfsumhverfi leikskólakennara sem getur verið leið til að stemma stigu við flótta 

leikskólakennara úr stéttinni og til að draga úr því vandamáli sem skapast getur í kjölfarið 

á breyttu leyfisbréfi kennara. Til dæmis gætu sveitarfélög nýtt niðurstöðurnar í aðgerðum 

þeirra til að bæta starfsumhverfi leikskólakennara. Þessar niðurstöður ættu líka að nýtast 

þeim sem semja um kjör fyrir leikskólakennara, því breyting á starfsumhverfi 

leikskólakennara tengist ýmsum þáttum í kjarasamningum þeirra. Þá geta niðurstöðurnar 

nýst þeim sem vinna að mannauðsmálum í leikskólum hér á landi sem og 

leikskólakennurum og stjórnendum innan leikskóla enda hafa rannsóknir sýnt að 

starfsumhverfi og starfsandi leikskóla mótast af áherslum allra innan skólanna.   

 

5.4 Tillögur að úrbótum á leikskólastiginu 

Hér á eftir eru settar fram tillögur að bættu starfsumhverfi í leikskóla sem byggja á 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Settar eru fram tillögur um að hverju þarf að huga svo að 
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leikskólakennarar upplifi starfsánægju í leikskólum sem leiðir til þess að þeir hafi áhuga á 

að starfa þar áfram og fari síður yfir á annað skólastig. Byggt er á niðurstöðum 

rannsóknarinnar um þætti í starfsumhverfinu sem höfðu áhrif á ákvörðun viðmælenda 

um að skipta um starf. Samkvæmt niðurstöðunum þarf einkum að endurskoða þætti í 

starfsumhverfinu sem snúa að álagi í starfi, áhrifum á eigin störf og stuðningi í starfi.  

➢ Minnka þarf álag í leikskólanum sem er margþætt og snýr til dæmis að miklu 
áreiti, fjölda barna, of mikilli viðveru með börnunum, litlum rýmum, slæmri 
vinnuaðstöðu, undirmönnun og erfiðleikum kennarana að finna jafnvægi milli 
einkalífs og vinnu.  

➢ Auka þarf möguleika leikskólakennara til að nýta menntun sína í leikskólanum 
og að þeir fái tækifæri til að starfa með öðru fagfólki. Með þessu má koma 
betur til móts við þörf leikskólakennara að njóta sín sem þekkingarstarfsmenn 
og til að styðja þá og mæta þörf þeirra til að vinna að þróun starfsins, bæta við 
sig þekkingu og nota þekkingu sína og reynslu.  

➢ Tryggja þarf áframhaldandi félagslegan stuðning í leikskólunum, frá 
samstarfsfólki og stjórnendum. Einnig þarf að huga að og styðja 
vinnustaðamenningu innan leikskólans, markvissum samskiptum og skipulagi 
þannig að komið sé til móts viðvæntingar leikskólakennara til starfsins standist 
og að þeir upplifi síður að brotið sé á sálfræðilega samningnum.  
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6 Ályktun 

Mikilvægt er að styðja við starfsánægju leikskólakennara sem starfa í leikskólum. Eins og 

niðurstöður gefa til kynna er þörf á að endurskoða starfsumhverfi leikskólakennara 

þannig að leikskólakennarar fá tækifæri til starfa undir hæfilegu álagi, geti haft áhrif á 

eigin störf, tekið þátt í faglegu starfi og fái félagslegan stuðning í starfi. Þessar niðurstöður 

rannsóknarinnar eru í takt við niðurstöður fyrri rannsókna um starfsumhverfi kennara. 

Breytingar og umbætur á starfsumhverfi til að auka starfsánægju leikskólakennara er 

sameiginlegt verkefni allra sem koma að skipulagi og stjórnun kennslu leikskólakennara 

og ekki síst er þetta verkefni leikskólakennaranna sjálfra sem þessi rannsókn hefur sýnt 

að hafa mikilvæga þekkingu og innsýn í viðfangsefnið. 
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7 Lokaorð 

Leikskólakennarar útskrifast með mastersgráðu líkt og aðrir kennarar á Íslandi. Sú 

breyting varð í janúar 2020 að allir kennarar sem útskrifast hér á landi fá leyfisbréf á öllum 

þremur skólastigum, leik-, grunn-, og framhaldsskólastigi. Þessi breyting veldur mörgum 

áhyggjum í þjóðfélaginu þó svo að hún sé til góðs á marga vegu. Áhyggjurnar sem hvíla á 

leikskólakennurum eru þær að brottfall verði úr stéttinni og horft verði á eftir mörgum 

leikskólakennurum yfir á annað skólastig. Ekki má gleyma í þessari umræðu að 

leikskólakennarar voru farnir að færa sig yfir á annað skólastig áður en breytingin varð á 

leyfisbréfinu í janúar 2020.  

Leikskólakennarar er ung stétt og eru enn í dag að berjast fyrir tilverurétti sínum sem 

kennarar og fá þá viðurkenningu í samfélaginu sem þeir eiga skilið. Þeir eiga langt í land 

miðað við grunnskólakennara í þessari baráttu enda yngri fagstétt.  

Það er mikilvægt að kennarar séu ánægðir í starfi sínu líkt og annað starfsfólk á 

vinnumarkaði og þeir upplifi starfsánægju. Margar rannsóknir hafa sýnt að starfsmaður 

sem upplifir starfsánægju sýnir meiri framleiðni og hollustu við skipulagsheildina.  

Þessi rannsókn var unnin með það að markmiði að varpa ljósi á upplifun og reynslu 

leikskólakennara á starfsumhverfi og starfsánægju í leik- og grunnskóla, og hvað ýtir undir 

að þeir fari yfir á annað skólastig. Til þess að greina niðurstöður var stuðst við kenningar 

ýmissa fræðimanna og rannsóknir sem hafa verið gerðar á starfsumhverfi og starfsánægju 

kennara.   

Rannsóknin leiddi í ljós að starfsánægja leikskólakennara í grunnskóla mótast af 

nokkrum mikilvægum þáttum. Þeir þættir sem komu sterkast fram eru þættir sem 

tengjast starfsumhverfi og skapast af álagi, áhrifum á eign störf og stuðningi í starfi.  

Þessar niðurstöður styðja rannsóknir sem byggja á kenningu Karasek og Theoroll (1990) 

um starfsumhverfi. Einnig sýna niðurstöður þessarar rannsóknar að það sem ýtir undir að 

leikskólakennarar færi sig yfir á annað skólastig, er að upplifun þeirra er sú að þeir sitja 

ekki við sama borð og kennarar á grunnskólastiginu hvað varðar starfsumhverfi.  

Þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni voru allir sammála um að ákvörðun þeirra 

um að fara yfir á annað skólastig hafi verið góð og þeir sjái ekki eftir því. Þeir sáu ekki fyrir 

sér að þeir myndu fara aftur yfir á leikskólastigið í komandi framtíð og þótti það miður. 

Þess má geta að öllum viðmælendum mínum fannst erfitt að yfirgefa leikskólann, en 
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upplifun þeirra var sú að þeir voru komnir að þeim tímapunkti í starfi sínu að þeir urðu að 

skipta um starfsvettvang.  

Fyrir mér sem rannsakanda og leikskólakennara er það ljóst að ef það á að halda uppi 

því starfi sem ætlast er til af leikskólum landsins þá þurfa stjórnvöld að bregðast við þessu 

ástandi. Það vantar marga leikskólakennara til starfa í leikskólum landsins í dag og ef þeir 

fara að flæða yfir á annað skólastig svo um munar hefur það slæmar afleiðingar. Það þarf 

að endurskipuleggja starfsumhverfi leikskólakennara í kjarasamningum, gera ráð fyrir 

undirbúningi og faglegu starfi. Þetta kallar á mikla endurskoðun í leikskólaumhverfinu og 

er það mín von um að stjórnvöld, fræðsluyfirvöld og samfélagið í heild taki höndum saman 

og bæti starfsumhverfi leikskólakennara í leikskólum.  

Það er ekki auðvelt að breyta starfsumhverfi í leikskóla, það flækir málið að vera 

menntastofnun á sama tíma og þjónustustofnun við foreldra. Það breytir því ekki að 

leikskólinn hefur fengið þá viðurkenningu að vera fyrsta skólastigið og unnið er út frá því. 

Það mun taka tíma að ná fram breytingum og það getur kostað blóð, svita og tár. Eitt er 

þó ljóst að starfsumhverfi innan leikskólans þarf að breytast mikið ef við ætlum að halda 

uppi því starfi sem ætlast er til af leikskólum með fagfólk í framlínunni. Sum bæjarfélög 

eru byrjuð að gera breytingar og rýna í hvar vandinn liggur og ég fagna því mjög. Að mínu 

mati snýst þetta um að gera róttækar breytingar því að við stöndum frammi fyrir 

gríðarlegri ógn í innleiðingu leyfisbréfa sem gilda á öllum skólastigum. Eins og kom fram í 

niðurstöðunum finnst leikskólakennurum þeir ekki sitja við sama borð og aðrir kennarar 

hvað varðar álag, áhrif á eign störf og fagmennsku. Litlu skrefunum sem sum bæjarfélög 

eru byrjuð að taka ber að fagna en þau eru bara aðeins of lítil miðað við hvernig ástandið 

er orðið í starfsmannahaldi innan sumra leikskólanna. Þegar ég tala um róttækar 

breytingar vísa ég sem dæmi í kjarasamninga sem grunnskólakennarar skrifuðu undir árið 

2004 en í þeim var samið um nýtt vinnutímafyrirkomulag kennara frá því sem almennt 

gerðist í grunnskólum hér á landi. Kröfur kennara í þessum kjarasamningi sneru að því að 

lækka kennsluskyldu og auka undirbúningstíma. Niðurstöður rannsóknar sem Árni 

Einarsson (2015) gerði á þessum samningi sýna  að stjórnendur telja þetta 

vinnutímafyrirkomulag hafa ótvíræðan ávinning fyrir skólastarfið, allt skólasamfélagið og 

alla hagsmunaaðila sem koma að því. Stjórnendur grunnskóla telja þessa útfærslu á 

vinnutíma kennara stuðla að betra skólastarfi. Einnig voru kennarar ánægðir með þessa 
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útfærslu og töldu að vinnutímafyrirkomulagið hefði jákvæð áhrif á innra starf skólanna 

(Árni Einarsson, 2015). 

Eins og kom fram hér að ofan tel ég að það þurfi að gera róttækar breytingar á þáttum 

sem tengjast álagi og áhrifum á eigin störf leikskólakennara í leikskólanum. Þessar 

breytingar á kjarasamningi grunnskólakennara gætu verið okkur fyrirmynd og kennt 

okkur ýmislegt í baráttunni fyrir betra starfsumhverfi. Samkvæmt minni rannsókn eru 

starfsaðstæður í sumum (flestum) leikskólum í dag ekki til þess fallnar að styðja faglegt 

starf eða veita leikskólakennurum þá starfsánægju sem þeim er nauðsynleg og þarf því að 

hugsa þetta upp á nýtt. Það þarf að endurskipuleggja starfsumhverfi leikskólakennara og 

gera kjarasamninga sem draga úr álagi og gera faglegum þáttum hærra undir höfði. 
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Viðauki A – Kynningarbréf til þátttakenda  

 

Ágæti viðtakandi, 

 

Ég undirrituð, er meistaranemi við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og vinn nú að 
lokaverkefni mínu, sem er 30 eininga ritgerð með rannsókn. Leiðbeinandinn minn er  
Sigrún Gunnarsdóttir, dósent við Háskóla Íslands og Háskólann á Bifröst. Rannsóknin 
verður unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð.  

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvaða þættir í starfi leikskólakennara í 
grunnskóla skapa starfsánægju þeirra. Hvað er það í umhverfi starfsmanna í grunnskóla 
sem hefur áhrif á starfsánægju? Gerðar hafa verið margar rannsóknir um starfsánægju 
sem byggt er á í þessari rannsókn þar sem vonandi fæst dýpri skilningur á því hvaða þættir 
það eru sem varpa ljósi á starfsánægju leikskólakennara í núverandi starfi.  

Rannsóknin byggir á einstaklingsviðtölum við leikskólakennara sem hafa starfað í 
grunnskóla í a.m.k. 6 mánuði. Upplýsingaöflunin fer fram með viðtali sem tekur um 45 
mínútur. Tímasetning og staðsetning viðtalsins fer eftir óskum viðmælanda. Markmiðið 
mitt er að byrja að taka viðtöl um miðjan janúar og mun sú vinna standa yfir þar til í lok 
febrúar.  

Viðtalið verður hljóðritað og skrifað upp orðrétt en að því loknu verður 
hljóðupptökunni eytt. Rannsakandi leggur áherslu á trúnað við viðmælendur sína, 
rannsakendur einir hafa aðgang að rannsóknargögnum og hvergi koma fram nöfn á fólki, 
stofnunum eða öðrum staðháttum. Ef þátttakandi vill á einhverjum tímapunkti snúa frá 
þessu verkefni er honum það heimilt. 

  

Það yrði mér mikil ánægja ef þú værir tilbúin að gefa upplýsingar um reynslu þína í 
núverandi starfi og að taka þátt í að ég fái niðurstöður úr þessari rannsókn sem muni 
vonandi nýtast skólasamfélaginu.   

 

 

 

Með von um góðar undirtektir  

 

Ólöf Magnea Sverrisdóttir 

sími: 6986061 

netfang: oms7@hi.is 
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Viðauki B – Upplýst samþykki 

 

Ég hef fengið kynningu á rannsókninni og þeim skilmálum sem settir eru fyrir þátttöku 
og treysti því þar með að öll gögn verði meðhöndluð sem trúnaðarmál. Með undirskrift 
minni samþykki ég hér með að taka þátt í rannsókninni.  

 

 

 

 

 

__________________________ 

Staður og dagsetning  

 

__________________________ 

Þátttakandi 

 

 

  



 

89 

Viðauki C – Viðtalsrammi  

 

Inngangur 

 

1. Hvert er fæðingarár þitt? 
2. Hver er menntun þín? 
3. Hvenær útskrifaðist þú sem leikskólakennari? 
4. Hve mörg ár starfaðir þú í leikskóla? 
5. Hvaða hlutverki gegndir þú í leikskólanum? 
6. Hvert var starfshlutfall þitt í leikskólanum? 
7. Hvenær hófst þú störf í grunnskóla? 
8. Hvaða starfi gegnir þú núna? 

 

 

Upplifun og reynsla þátttakenda 

 

1. Getur þú lýst venjulegum degi í núverandi starfi? 
2. Hvað í núverandi starfi skapar ánægju fyrir þig? 
3. Hvað í núverandi starfi hvetur þig áfram? 
4. Getur þú lýst samskiptum í þínu starfi? 
5. Getur þú lýst samskiptum við stjórnendur? 
6. Getur þú lýst samskiptum við samstarfsfólk? 
7. Getur þú lýst starfsanda í starfinu? 
8. Viltu lýsa hvernig þú upplifir muninn á að starfa sem leikskólakennari í leikskóla 

eða í grunnskóla? 
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