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Formáli 

Hugmyndin að þessu lokaverkefni kviknaði eftir að ég fór að taka eftir miklum breytingum á 

starfsháttum og fagmennsku hjá sjálfri mér eftir því sem lengra leið á nám mitt í 

leikskólakennarafræðum. Ég hafði starfað sem leiðbeinandi í nokkur ár áður en ég hóf námið 

og upplifði mig sem góðan leiðbeinanda. Ég fann þó að ég vildi ná lengra í starfi, öðlast 

leyfisbréf og fá fleiri tækifæri til að hafa áhrif innan leikskólans. Fyrstu árin í námi fann ég 

ekki fyrir miklum breytingum á starfsháttum en eftir að ég kláraði grunnnámið og sérstaklega 

eftir að ég hóf meistaranámið fann ég hvernig viðhorf mitt til eigin fagmennsku breyttist til 

hins betra og ég varð meðvitaðri um hana. Ég fann einnig hvernig viðhorf mitt til barnanna 

breyttist til muna og ég fór í auknum mæli að leggja áherslu á að hlusta á sjónarhorn þeirra 

og leyfa áhugahvöt þeirra að ráða för við skipulagningu náms þeirra.  

Það vakti forvitni mína hvort aðrir leikskólakennarar sem hefðu svipaða reynslu og ég 

upplifðu einnig slíkar breytingar tengdar viðhorfi til fagmennsku og hvernig þeir litu á börn 

og nám þeirra. Málefni er varða leikskólann eru mér mjög hugleikin og mig langar að leggja 

mitt af mörkum við að tala starfið upp og vonandi hvetja fleiri til að skrá sig í nám og verða 

hluti af leikskólakennarastéttinni. Ég hlakka til að takast á við fjölbreytt starf leikskólakennara 

og þróast enn meira í starfi. 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum Dr. Örnu Hólmfríði Jónsdóttur fyrir þann 

mikla stuðning sem hún veitti mér, fyrir uppbyggilega gagnrýni og mjög góða leiðsögn. 

Sérfræðingur verkefnisins er Dr. Hrönn Pálmadóttir og henni þakka ég fyrir góðar 

ábendingar.  

Viðmælendum mínum vil ég færa sérstakar þakkir. Án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið 

að veruleika og ég er mjög þakklát að þær gáfu sér tíma til að setjast niður og tala við mig um 

þessi áhugaverðu málefni. Ég hafði virkilega gaman af því að taka viðtölin við þær og fannst 

athyglisvert að heyra um þeirra reynslu og skoðanir á málefnunum sem tengjast 

rannsókninni.  

Að lokum vil ég þakka eiginmanni mínum, honum Steina, fyrir að hafa veitt mér mikinn 

stuðning í gegnum þetta ferli og fyrir að hvetja mig áfram til að ná markmiðum mínum. Synir 

okkar þeir Heiðar Magni og Fjölnir Daði fá einnig þakklæti fyrir skilning og þolinmæði í þessi 

fimm ár sem ég hef stundað námið.  

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

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

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 
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fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

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

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

 

Reykjavík, 2. júní 2020 

 

Freyja Dan Guðmundsdóttir 
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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á það hvað breyttist hjá sjö starfandi 

leikskólakennurum frá því að vera leiðbeinandi í leikskóla og yfir í að verða leikskólakennari. 

Athugað var hvernig viðhorf viðmælenda til eigin fagmennsku, meðal annars sýn þeirra á 

barnæsku og nám ungra barna breyttist eftir að þeir luku námi í leikskólakennarafræðum. 

Þar að auki var athugað hvað viðmælendur telja almennt einkenna fagmennsku 

leikskólakennara. Þá var einnig kannað hvernig þeim gengur að deila fagþekkingu sinni með 

öðru starfsfólki og hvort og hvernig þeir upplifa að virðing sé borin fyrir þeirri fagþekkingu.  

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknar byggir á fagmennsku leikskólakennara, fyrri 

rannsóknum á viðhorfi leikskólakennara til eigin fagmennsku, sýn leiðbeinenda og 

leikskólakennara á barnæsku og nám ungra barna, samstarf leikskólakennara og 

leiðbeinenda og virðing samfélagsins í garð stéttarinnar.  

Í rannsókninni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð þar sem um tilvikssnið var að ræða. 

Gögnum var safnað með því að taka hálfstöðluð einstaklingsviðtöl við sjö leikskólakennara 

sem höfðu starfað sem leiðbeinendur áður en þeir hófu nám í leikskólakennarafræðum. 

Leitast var við að fá viðmælendur sem höfðu starfað sem leiðbeinendur í að minnsta kosti 

tvö ár áður en þeir hófu nám og höfðu starfað sem leikskólakennarar í að minnsta kosti þrjú 

ár.  

Helstu niðurstöður sýna að leikskólakennararnir merktu miklar breytingar á viðhorfi til 

eigin fagmennsku auk þess sem sýn þeirra á barnæsku og nám ungra barna breyttist við það 

að stunda nám í leikskólakennarafræðum. Þá kom einnig fram að leikskólakennararnir 

skilgreindu fagmennsku sína að stórum hluta út frá viðhorfi þeirra til barnanna. Þeir lögðu 

höfuðáherslu á að mæta börnunum þar sem þau væru stödd í þroska, hæfni og færni auk 

þess að virða sjónarhorn þeirra og leyfa áhugahvöt barnanna að ráða för. Þá kom fram að 

fagleg samræða við aðra leikskólakennara væri mjög mikilvæg til að efla fagmennsku og að 

grundvallarmunur væri á sýn leiðbeinenda og leikskólakennara þegar kemur að barnæsku og 

námi ungra barna. Viðmælendur töldu mikilvægt að veita leiðbeinendum tækifæri til að láta 

ljós sitt skína í starfi og að þannig væri hægt að stuðla að enn faglegra starfi og hvetja 

leiðbeinendur til að sækja sér menntun í leikskólakennarafræðum. Í samstarfi við 

leiðbeinendur lögðu leikskólakennararnir höfuðáherslu á að vera fagleg fyrirmynd, sýna 

traust og góða leiðsögn. Leikskólakennararnir merktu almennt að virðing var borin fyrir 

fagmenntun þeirra innan leikskólans en þegar spurt var um virðingu í samfélaginu voru 

svörin misjöfn, allt frá því að upplifa að mikil virðing væri borin fyrir fagþekkingu þeirra yfir í 

nánast enga. Þá kom einnig fram í svörum viðmælenda að þeir teldu það að stórum hluta 
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undir leikskólakennurum sjálfum komið að upphefja starfið og koma mikilvægi fagþekkingar 

sinnar á framfæri.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á mikilvægi þess að upplýsa utanaðkomandi aðila 

í auknum mæli um mikilvægi fagþekkingar leikskólakennara. Sú staðreynd að fjölga þurfi 

leikskólakennurum kemur nokkuð skýrt fram þar sem fagleg samræða er nauðsynleg og má 

því áætla að þegar leikskólakennarar eru of fáir sé erfiðara að efla fagmennsku þeirra og 

stuðla að betra námsumhverfi fyrir börnin.  
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Abstract 

„The professionalism is behind us, the preschool teachers and we stand by it”: 

Professionalism, collaboration with assistants and respect for the profession.  

The objective of this research is to shed light on what changes from being an assistant to 

becoming a preschool teacher. How participants experienced their own professionalism and 

their view on early childhood and education of the youngest children after their studies was 

explored. In addition, what participants considered was a general characteristic of preschool 

teacher’s professionalism. How they manage to share their professional knowledge with 

other staff members and if, and how much respect they experience was explored.  

The theoretical background of the thesis is based on professionalism, former research of 

how preschool teacher’s view professionalism, assistant and preschool teacher’s ideas of 

childhood and early childhood education. Collaboration between assistants and early 

childhood educators and finally respect for the profession in the community.  

In the thesis, qualitative method was used and it is a case study. Data was collected by 

taking open-ended interviews with seven preschool teachers who all worked as assistants 

for a couple of years before they started studying early childhood education. The 

participants had worked for at least two years before they started studying and had worked 

as preschool teachers for at least three years.  

The main findings suggest that the preschool teachers found significant changes in their 

professionalism and how they viewed childhood and early childhood education after they 

had gotten their degree in early childhood studies. The participants defined their 

professionalism mostly out of their view of the children. Their focus was on meeting the 

needs of children, respecting their views and letting the children’s interest lead the way in 

their education. In addition, the participants said that professional dialogue was very 

important to maintain professionalism and that there was a lot of difference in how 

assistants and preschool teachers view the childhood and education for the youngest 

children. It was considered important to let assistants have something to say about the work 

that is done in the preschool and by doing so it’s possible to promote even more 

professional work and encourage the assistants to get a degree in early childhood studies. In 

collaboration with the assistants, the preschool teacher’s main emphasis was being a good 

role model, trust and guidance. The preschool teachers did experience respect within the 

preschool but when they talked about respect in the community, they answered differently, 

from experiencing a lot of respect for their professional knowledge and to experiencing 

almost none. According to the participants it is mostly up to the preschool teacher’s 
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themselves to educate others about their profession and the importance of early childhood 

education.  

The findings suggest that it is important to share the importance of professional 

knowledge with preschool teachers. It is clear that there is a significant need to have more 

preschool teachers because of the importance of professional dialogue to enhance 

professionalism. It is safe to assume that when there is a shortage of preschool teachers it is 

more difficult for them to enhance their professionalism and create a better learning 

environment for the children.  
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1 Inngangur 

Fagmennska er hugtak sem brýnt er að leikskólakennarar séu meðvitaðir um í starfi sínu. 

Mikilvægt er að rýna vel í eigin starfshætti sem og annarra starfsmanna og vera ávallt 

meðvitaður um hvernig starfshættir teljast faglegir. Hugtakið fagmenn má skilgreina sem 

hóp af fólki sem hefur aflað sér sérfræðiþekkingar um ákveðið viðfangsefni og er hópurinn 

viðurkenndur sem slíkur af samfélaginu. Sérfræðingar sem þessir hafa aflað sér þekkingar 

með rannsóknum, námi og þjálfun auk þess sem þeir hafa burði til þess að deila sinni 

sérfræðiþekkingu með öðrum (Brown, Cheddie, Horry og Monk, 2017).  

Það getur reynst erfitt fyrir leikskólakennara að fá sína fagþekkingu viðurkennda af 

samfélaginu. Löngum hefur verið litið á leikskólakennara sem kvennastétt og það að hugsa 

um börn sé starf sem allir, og þá sérstaklega konur, séu færir um. Sá ævaforni 

hugsunarháttur að konur eigi að vera heimavinnandi og hugsa um börn gerir 

leikskólakennurum erfiðara fyrir að menntun þeirra, þekking og hæfni sé metin að 

verðleikum og að litið sé á fagmennsku leikskólakennara sem sérfræðiþekkingu í námi og 

þroska ungra barna (Jónsdóttir og Coleman, 2014). Leikskólakennarar verða því að koma 

sinni þekkingu á framfæri og sýna fram á að starf í leikskóla felst ekki einungis í því „að hugsa 

um börn.” Með tilkomu meistaranámsins árið 2011 lengdist nám leikskólakennara úr þrem 

árum í fimm ár og varð það sambærilegt námi annarra sérfræðinga. Áhugavert væri að vita 

hvort tilkoma meistaranámsins hafi aukið virðingu fyrir leikskólakennarastéttinni en því 

miður eru ekki til íslenskar rannsóknir á því.  

Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er fjallað um 

hvernig fagmennska kennara byggist á þekkingu, viðhorfum og siðfræði starfsins. Kennarar 

hafa aflað sér sérfræðiþekkingar í námi sínu sem ber að nýta til að miðla þekkingu til 

nemenda auk þess að veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni. Í 9. grein laga nr. 

87/2008 kemur fram að 2/3 þeirra sem starfa við uppeldi og menntun ungra barna í 

leikskólum skulu hafa leikskólakennaramenntun. Á vef Hagstofu Íslands (2018) kemur fram 

að í desember 2017 voru 1.622 leikskólakennarar starfandi í leikskólum á Íslandi. Það eru því 

29,2% starfsmanna sem annast uppeldi og menntun barna sem eru leikskólakennarar og 

jafnframt kemur fram að 50,9% starfsmanna innan leikskólanna eru ófaglærðir. Þetta sýnir 

að ekki næst að uppfylla kröfur um fjölda leikskólakennara innan leikskólanna sem lögin 

kveða á um.  

Þessar tölur eru mikið áhyggjuefni. Þær sýna að sveitarfélögunum tekst ekki að uppfylla 

settar kröfur um mönnun leikskólakennara og hversu nauðsynlegt er að finna leiðir til þess 

að fjölga þeim. Í skýrslu um starfsþóun kennara og skólastjórnenda kemur fram að miðað við 

mannfjöldaspá Hagstofu Íslands um fjölda barna á leikskólaaldri næstu áratugi verði lítil 
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breyting á þeim fjölda. Þar kemur einnig fram að ef sú spá gengur eftir muni ekki nást að 

uppfylla kröfur um að 2/3 þeirra sem annast uppeldi og menntun barna séu 

leikskólakennarar fyrr en árið 2041. Þá er gengið út frá því að háskólarnir fylli öll þau 180 

pláss sem þeir hafa til ráðstöfunar fyrir leikskólakennaranema á hverju ári og að ekkert 

brottfall verði úr náminu (Vinnuhópur samstarfsráðs, 2018).  

Staða leikskólans á Íslandi hefur verið mikið í umræðunni undanfarin ár og þá sérstaklega 

sá mönnunarvandi sem hefur einkennt starf leikskólans. Margsinnis hefur verið bent á 

mikilvægi þess að hækka laun til samræmis við aðra sérfræðinga auk þess að færa 

starfsumhverfi leikskóla nær starfsumhverfi annarra skólastiga. Tíðar starfsmannabreytingar 

hafa neikvæð áhrif á börnin og starfsumhverfið en minnsta starfsmannaveltan er meðal 

leikskólakennara eða 12%. Brottfall starfsmanna sem starfa við uppeldi og menntun var 27% 

á milli 2015-2016 sem sýnir að töluvert fleiri ófaglærðir eða starfsmenn með aðra 

háskólamenntun eru að yfirgefa leikskólana (Reykjavíkurborg, 2018). Því er hægt að ganga út 

frá því að lykilatriði sé að bæta starfsumhverfi og kjör leikskólakennara til að auka nýliðun, 

halda núverandi leikskólakennurum í starfi og halda áfram þeirri faglegu þróun sem hefur 

verið undanfarna áratugi. 

Starf leikskólakennara er margslungið og sérfræðiþekking þeirra á þörfum barna, 

skipulagningu námsumhverfis, leik, umhyggju og samskiptum skiptir miklu máli þegar stuðla 

á að faglegu leikskólastarfi. Hlutverk leikskólakennara er fjölbreytt og tekur til margra þátta. 

Þeir vinna að uppeldi og menntun barna, hlúa að þeim andlega og líkamlega og koma til 

móts við ólíkar þarfir og réttindi þeirra við skipulagningu faglegs starfs. Leikskólakennarar 

vinna þar að auki í nánu samstarfi við foreldra, ýmsar stofnanir og sérfræðinga þegar kemur 

að því að stuðla að hagsmunum allra barna (Kennarasamband Íslands, e.d). Bent hefur verið 

á að leikskólakennarar upplifi oft togstreitu þegar kemur að þeim áherslum sem leggja þarf 

upp með til að efla faglega vitund leikskólakennara. Leikskólinn er fyrsta skólastigið þar sem 

leggja þarf grunninn að ævimenntun einstaklingsins með áherslu á grunnþætti menntunar. 

Aftur á móti er sérstök áhersla lögð á umönnun og að kenna samskiptahæfni í gegnum leik í 

menntunarfræði ungra barna og því getur það reynst erfitt fyrir leikskólakennara að finna 

farveg fyrir fagmennsku sína þegar kemur að því að veita umönnun annars vegar og kennslu 

hins vegar. Má því segja að hlutverk leikskólakennarans sé margþætt, að veita börnum þá 

umhyggju sem þarf, stuðla að aukinni þekkingu þeirra með tilliti til grunnþátta, hlúa að 

andlegri líðan þeirra og fylgjast með stöðu þeirra innan barnahópsins (Jónsdóttir og 

Coleman, 2014).  

Fagmennskuhugtakið hefur verið mér ofarlega í huga eftir því sem lengra hefur liðið á 

nám mitt í leikskólakennarafræðum. Ég starfaði sem leiðbeinandi í leikskóla í nokkur ár áður 

en ég hóf nám og hef svo unnið samhliða námi allan tímann. Ég hef orðið vör við það hjá 
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sjálfri mér að ég á erfitt með að líta á sjálfa mig sem fagmann og mér finnst erfitt að deila 

minni fagþekkingu á viðeigandi hátt án þess að líða eins og ég sé að gera lítið úr öðru 

starfsfólki. Það vekur því forvitni mína að vita hvort aðrir leikskólakennarar sem störfuðu 

sem leiðbeinendur í leikskóla áður en þeir hófu nám í leikskólakennarafræðum upplifi það 

sama.  

Markmið verkefnisins er að skoða hvað breyttist hjá viðmælendum frá því að vera 

leiðbeinandi í leikskóla yfir í að verða leikskólakennari. Leitast er við að svara 

rannsóknarspurningunni: Hvað breyttist frá því að vera leiðbeinandi yfir í að verða 

leikskólakennari? Stuðst er við eftirfarandi undirspurningar: 

➢ Hvernig breyttist viðhorf leikskólakennara til eigin fagmennsku meðal annars til 

barnæsku og náms ungra barna eftir að þeir luku námi í leikskólakennarafræðum? 

➢ Hvernig gengur leikskólakennurum að deila fagþekkingu sinni með samstarfsfólki? 

➢ Hver er upplifun leikskólakennara af því að borin sé virðing fyrir fagmennsku 

þeirra og háskólamenntun? 

Hafa ber í huga að starfsmenn sem hafa aðra háskólamenntun en leikskólakennarafræði bera 

starfsheitið leiðbeinandi í kjarasamningi. Ófaglærðir starfsmenn sem hafa enga 

háskólamenntun eru einnig kallaðir leiðbeinendur sem getur valdið ruglingi þar sem 

háskólamenntaðir starfsmenn tilheyra faghópi leikskólans þó þeir hafi ekki 

leikskólakennaramenntun. Því er hægt að vera háskólamenntaður leiðbeinandi og 

ófaglærður leiðbeinandi. Þegar fjallað er um leiðbeinendur í þessu verkefni er verið að vísa til 

ófaglærðra starfsmanna sem hafa einungis lokið grunnskóla- eða stúdentsprófi.  

Í rannsókninni er stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð. Tekin voru hálf-opin 

einstaklingsviðtöl við sjö leikskólakennara og leitast var við að fá þeirra upplifun af því hvað 

breyttist frá því að vera leiðbeinandi í leikskóla yfir í að verða leikskólakennari.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur rannsóknar 

Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknar. Í upphafi er fagmennsku 

leikskólakennara gerð skil og hugtakið útskýrt á fræðilegum grunni. Þá er fjallað um fyrri 

rannsóknir á viðhorfi leikskólakennara til fagmennsku, bæði íslenskar og erlendar. Í sérkafla 

er fjallað um rannsóknir á samstarfi milli leikskólakennara og ófaglærðra starfsmanna 

leikskóla og hvernig munur á starfsháttum og sýn þessara hópa kemur fram á ólíkan hátt. Í 

öðrum undirkafla er farið yfir síðtímahugmyndir um börn, barnæsku og nám ungra barna. 

Komið er inn á hvað felst í þeim hugmyndum um börn og barnæsku auk þess sem skoðað er 

hvernig leikskólakennarar geti stutt við nám yngstu leikskólabarnanna. Í því samhengi er 

fjallað sérstaklega um leik barna, hlutverk kennara í leik og hvernig leikskólakennarar geti 

deilt sinni fagþekkingu á uppeldi og menntun ungra barna með öðru starfsfólki. Að lokum er 

vitnað í rannsóknir sem snúa að virðingu samfélagsins til leikskólans og 

leikskólakennarastarfsins þar sem meðal annars er skoðað viðhorf foreldra og 

stjórnmálamanna til þessara þátta.   

2.1 Fagmennska leikskólakennara 

Segja má að fagmennska sé nokkuð huglægt hugtak. Ýmsir fræðimenn hafa skilgreint 

hugtakið fagmennska (e. professionalism) en hvernig hver fagmaður upplifir sína eigin 

fagmennsku er mjög persónubundið. Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 í 7. gr. segir að 

starfsfólk leikskóla eigi að sinna starfi sínu af fagmennsku þar sem gætt er að kurteisi og 

nærgætni í framkomu við alla hagsmunaaðila. Er þar átt við börn, foreldra þeirra og 

samstarfsfólk. Engin fleiri orð eru höfð um það í lögunum hvernig ætlast er til að fagmennska 

sé sýnd og því má gera ráð fyrir að hver starfsmaður þurfi að ígrunda sín eigin gildi og hvað 

hann sjálfur sér sem fagleg vinnubrögð. Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) segir:  

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum 

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

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

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

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

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

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

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

hvetjandi námsumhverfi. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11) 
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Miller (2008) bendir á að gæði leikskólastarfs séu bundin gæðum starfsfólksins sem 

starfar í leikskólunum og sýn þeirra á starfið og fagmennska gegnir lykilhlutverki þegar byggja 

á upp faglegt starf innan hvers skóla. Því er lykilatriði fyrir stjórnvöld að finna leiðir til að 

mennta og þjálfa starfsfólk leikskóla og veita þeim gott aðgengi að endurmenntun. Þannig er 

hægt að stuðla að gæðum í leikskólastarfi (Miller, 2008). Ígrundun um eigin fagmennsku og 

starfshætti er mikilvægur þáttur þegar kemur að því að efla fagmennsku leikskólakennara. 

Nauðsynlegt er að vera gagnrýninn á sjálfan sig, horfast í augu við veikleika sína og nota 

þessa sjálfsskoðun til að efla fagmennsku. Hafa ber í huga að í uppeldis- og menntastarfi er 

fagmaðurinn aldrei fullmenntaður, stöðug endurnýjun þekkingar er nauðsynleg og hann er 

ávallt að læra eitthvað nýtt (Woodrow, 2012). Að hafa hugrekki til þess að viðurkenna 

veikleika sína, skoða hvað betur megi fara og vinna að þeim breytingum sem þörf er á er því 

stór hluti af því að efla fagmennsku í starfi.  

Sigurður Kristinsson (2013) segir að fagmennskuhugtakið megi skilgreina sem kunnáttu, 

færni og alúð við þann starfsvettvang sem hver og einn hefur valið sér að hafa atvinnu af og 

sérhæfa sig í. Fjöldi atvinnugreina hafa sérstök atvinnuréttindi sem veitt eru þeim aðilum 

sem sýna fram á vissa færni og þekkingu. Með því að veita þessi réttindi er verið að ganga út 

frá því að ákveðin trygging sé fyrir að unnið sé eftir viðurkenndum stöðlum. Með öðrum 

orðum, þessi réttindi eiga að vera ávísun á fagmennsku þar sem aðilinn hefur unnið að því að 

mennta sig, afla sér reynslu, þekkingar og færni til þess að geta helgað sig sinni starfsgrein. 

Alúð er einnig mikilvægur þáttur þegar kemur að fagmennsku. Einstaklingur sem leggur alúð 

við starf sitt vill vinna verk sín vel og sem viðurkennd fagmanneskja á sínu sviði vill hún fara 

eftir bestu þekkingu og aðferðum sem völ er á hverju sinni til að geta sýnt vandaða 

starfshætti. Fagmaður á að baki langa menntun, þjálfun og hefur öðlast fræðilega þekkingu í 

sinni faggrein. Starfsmaður sem ekki hefur sótt sér menntun og öðlast sérfræðiþekkingu á 

sínu sviði mætti kalla „lausamann” og helsti munur á honum og fagmanni er að 

lausamaðurinn hefur engin önnur markmið með vinnunni en að sækja launin (Sigurður 

Kristinsson, 2013). Með þetta í huga mætti því áætla að fagmanneskja hafi mun fleiri 

markmið með starfi sínu en einungis að fá greidd laun fyrir það, þvert á móti þá hafi hún 

ástríðu fyrir því sem hún er að gera og leggi metnað sinn í að efla færni í starfi.  

Karila og Kinos (2012) nefna að fagmennska kennara þróist að miklu leyti í gegnum 

samskipti við aðra. Sem fagaðili í skólastarfi þarf hver kennari að móta sambönd sín við börn, 

foreldra þeirra, samstarfsaðila og aðra sérfræðihópa. Hæfileikinn til að vinna í nánu samstarfi 

með þessum ólíku hópum er það sem mótar fagmanninn og eflir fagmennsku hans í starfi. 

Oberheumer (2005) setti fram hugmyndina um lýðræðislega fagmennsku (e. democratic 

professionalism) þar sem hún leggur áherslu á fjóra meginþætti þegar unnið er eftir þeirri 
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hugmyndafræði. Þessi atriði eru; viðhorf og framkoma við börn, samstarf við foreldra, 

leiðsögn og leiðtogahæfni og fagleg þekking.  

Þegar starfað er í svo nánu samstarfi við foreldra og börn er mikilvægt að viðurkenna þá 

sérfræðiþekkingu sem leikskólakennarar hafa á námi og þroska ungra barna. Bent hefur verið 

á að mikilvægt sé að hlusta og bera virðingu fyrir óskum foreldra og barna en þó án þess að 

setja þekkingu leikskólakennarans til hliðar. Þó svo að foreldrar þekki börn sín best er ekki 

hægt að líta á starf leikskólakennara líkt og almennt þjónustustarf þar sem oft tíðkast sá 

hugsunarháttur að „viðskiptavinurinn hefur ávallt rétt fyrir sér” (Karila og Kinos, 2012). Þvert 

á móti, þarf leikskólakennarinn að standa með sinni sérfræðiþekkingu og beita faglegum 

rökum þegar hann veit betur en til að mynda foreldri, samstarfsmenn eða aðrir 

utanaðkomandi aðilar.  

Jónsdóttir og Coleman (2014) fjalla einnig um mikilvægi þess að deila fagþekkingu sinni 

með öðrum, og þá ekki síst með öðru starfsfólki. Leikskólakennarar þurfa að vera meðvitaðir 

um þá þekkingu og hæfni sem þeir hafa öðlast í námi sínu og vera óhræddir við að deila 

þeirri sérfræðiþekkingu með öðru starfsfólki og jafnvel foreldrum. Þær benda jafnframt á að 

hæfileikinn til að deila fagþekkingu sinni snerti stjórnunarhæfileika leikskólakennarans sem 

sumir þeirra eiga erfitt með að skilgreina. Sumir leikskólakennarar líta ekki á sig sem leiðtoga 

og því eru þeir hræddir við að deila fagþekkingu sinni með öðrum.  

Brock (2012) nefnir að góð samskipti milli samstarfsfólks séu lykilatriði til að stuðla að 

fagmennsku leikskólakennara. Teymisvinna er mikilvægur þáttur í tengslum við kennslu 

ungra barna og kennarar þurfa að bera virðingu fyrir mismunandi skoðunum og hæfileikum 

starfsfólks síns. Mismunandi einstaklingar hafa ólíka hæfileika sem nýtast á ýmsum sviðum 

og mikilvægt er að gera sér grein fyrir að hæfni eins einstaklings er ekki mikilvægari en hæfni 

einhvers annars. Að byggja upp farsælt teymi sem vinnur markvisst saman að því að sameina 

gildi sín til þess að stuðla að betra lærdómsumhverfi fyrir börnin er mikilvægur þáttur í 

fagmennsku kennara. Dalli (2008) hefur svipaðar hugmyndir og bendir á mikilvægi þess að 

fagfólk hafi hæfileikann til þess að starfa saman í teymi. Hún kemur einnig inn á þá staðreynd 

að virðing fyrir stjórnendum sé lykilatriði í fagmennsku kennara. Þegar upp komi vandamál á 

fagfólk að leita til sinna yfirmanna og bera málið undir þá í leit að lausnum. Dalli bendir 

jafnframt á að slúður og baktal dragi verulega úr fagmennsku og því sé mikilvægt að 

leikskólakennarar setji gott fordæmi og ræði þau vandamál sem kunna að koma upp. 

Rannsóknir benda til þess að lítill munur sé á starfi leikskólakennara og leiðbeinenda þar 

sem báðir sinni þeir hefðbundnu daglegu starfi innan veggja leikskólans sem gerir það að 

verkum að verkaskipting milli leikskólakennara og leiðbeinenda verður óskýr. Þegar 

leikskólakennarar greina sig frá öðru starfsfólki leikskólans upplifa þeir oft á tíðum að lítið sé 

gert úr störfum leiðbeinenda. Leikskólakennara skorti því oft kjark til að deila sinni 
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fagþekkingu af ótta við að gera lítið úr öðru starfsfólki sem gerir það að verkum að 

sérfræðiþekking leikskólakennara verður lítt sýnileg í daglegu starfi innan leikskólans 

(Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2013). 

Nám yngstu barnanna ber að taka jafn alvarlega og nám grunnskólabarna. Moss (2008) 

veltir fyrir sér hvers vegna nám og kennsla yngri barna njóti ekki sömu virðingar og nám og 

kennsla eldri barna. Hann bendir á að viðhorfið hjá sumum aðilum samfélagsins sé litað af 

þeirri skoðun að hver sem er geti sinnt yngri barna kennslu og því ætti það ekki að þykja 

tiltökumál að manna leikskólana með ómenntuðu starfsfólki á lágmarkslaunum. Hann segir 

að svo virðst vera að sumir líti enn á yngstu börnin sem óþroskaða, ómótaða einstaklinga 

sem glíma ekki við erfiðleika og því gæti hver sem er mætt þörfum þessa hóps með 

stöðluðum aðferðum sem auðvelt er að tileinka sér án þekkingar, náms eða sérstakrar 

þjálfunar. Moss kemur einnig inn á kynjavíddina í starfinu og nefnir þá staðreynd að stærsti 

hluti þeirra sem starfa við yngri barna kennslu séu konur. Því sé viðhorfið í samfélaginu það, 

að ekki sé nauðsynlegt að þjálfa þær sérstaklega í að sinna þörfum ungra barna vegna 

móðureðlis þeirra (Moss, 2008).  

Hafa ber í huga að erfitt getur reynst að skilgreina fagmennskuhugtakið fyrir fullt og allt 

þar sem skilningur fólks á hugtakinu er ólíkur og er einnig mismunandi eftir löndum. Þannig 

má segja að skilningur á hugtakinu fagmennska taki mið af félags-, menningar- og sögulegum 

aðstæðum hvers lands fyrir sig. Skilningurinn verður fyrir áhrifum frá pólitískum 

áhrifavöldum auk þess sem ólíkir einstaklingar líta hugtakið ólíkum augum. Það er þó venjan 

að líta á fagmennskuhugtakið sem sameiginlegan skilning, viðhorf og gildi hagsmunaaðila á 

uppeldi og námi, hvernig litið sé á börn og barnæsku og hvert sé hlutverk foreldra (Cable og 

Miller, 2008).  

Fagmennska kennara og fræðilegur skilningur þeirra á starfinu byrjar að mótast í námi 

þeirra og er þessi skilningur svo í sífelldri þróun í gegnum persónulega reynslu í starfi. 

Fagmennskan mótast einnig vegna væntinga til starfsins, af umhverfinu sem viðkomandi 

starfar í, auk sögu- og menningarlegs bakgrunns fagaðilans. Skilningur á starfinu verður fyrir 

stöðugu áreiti og mótast í gegnum samskipti við nemendur, foreldra og samstarfsfólk (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2004). Oberhuemer (2008) bendir jafnframt á að sameiginlegur skilningur 

fólks á því hvað teljist vera fagleg vinnubrögð í starfi með ungum börnum, hvaða faglega 

þekking sé viðeigandi og hvaða hæfni og þekking sé nauðsynleg í starfinu sé það sem fyrst og 

fremst skapar fagmennsku. Fagmennska er sífellt í þróun hjá hverjum fagmanni og byggist að 

stórum hluta á skilningi hans á barnæsku, foreldrahlutverkinu, uppeldi, námi og því 

menntunarlega hlutverki sem leikskólinn sinnir í samfélaginu.  
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2.1.1 Fyrri rannsóknir á viðhorfi leikskólakennara til fagmennsku 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á fagmennsku. Kannað hefur verið hvað 

leikskólakennarar telji einkenna hugtakið, hvað þeim finnist skipta mestu máli til að geta sýnt 

fagmannalega hegðun í starfi og hvernig þeir upplifi sína eigin fagmennsku. Í niðurstöðum 

Harwood og Tukonic (2016) kom fram að þó svo að umhyggja (e. care) væri mikilvæg þegar 

unnið er með yngstu börnunum þá væri það ekki helsta hlutverk leikskólakennara að sýna 

börnunum ást og umhyggju. Þátttakendur í rannsókninni nefndu faglega þekkingu, hæfni, 

leiðtogahæfileika, skilning á þroskaferli barna, hvernig ung börn læra auk umhyggju sem 

lykilþætti í fagmennsku kennara. Kuisma og Sandberg (2008) komust að svipuðum 

niðurstöðum í sinni rannsókn, þar sem fagleg þekking var talin mikilvæg en einnig hæfileikinn 

til þess að finna fræðunum stað í starfinu (e. practice) með börnunum. Leikskólakennarar í 

rannsókninni töluðu einnig um mikilvægi þess að hlusta á sjónarhorn barnanna, skipuleggja 

starfið út frá áhugasviði þeirra, vera góðar fyrirmyndir fyrir börnin og bera virðingu fyrir 

einstaklingsmun þeirra. Að mati þátttakenda var mikilvægt að fagaðilinn hefði trú á eigin 

getu og treysti á eigið innsæi. Fagleg samræða, ígrundun og endurmenntun voru einnig talin 

lykilatriði til að stuðla að fagmennsku.  

Tveir nýútskrifaðir leikskólakennarar á Nýja-Sjálandi sögðust upplifa aukið traust í sinn 

garð við það að sækja sér menntun sem leikskólakennarar. Þær upplifðu einnig stolt og 

sögðust geta borið höfuðið hátt sem fullmenntaðir leikskólakennarar þar sem þær gætu deilt 

þekkingu sinni með öðrum. Þær fundu fyrir auknum kröfum þar sem eftir að hafa menntað 

sig væru þær fagleg fyrirmynd fyrir ófaglærða starfsmenn leikskólans. Fagleg vitund, 

samræða við annað fagfólk og sjálfsmeðvitund voru einnig taldir mikilvægir þættir 

fagmennsku (Warren, 2014). Í niðurstöðum Jónsdóttur og Coleman (2014) kom fram að 

nokkur togstreita væri á milli menntunarhlutverks leikskólakennara og samfélagslegrar 

skyldu. Leikskólakennararnir vildu leggja höfuðáherslu á nám, umönnun og kennslu 

barnanna en upplifðu sig verða fyrir áhrifum frá utanaðkomandi aðilum svo sem foreldrum 

og stjórnvöldum. Þá kom fram að fjöldi barna og langur skóladagur þeirra dró verulega úr 

fagmennsku leikskólakennaranna. Í rannsókn Woodrow (2012) kom viðmælandi einnig inn á 

þá staðreynd að það væri ekki einungis þekking úr námi eða reynsla og þjálfun í starfi sem 

skipti máli. Vinnustaðamenningin skipti þannig miklu máli þegar stuðla ætti að fagmennsku 

kennara og faglegu starfi innan veggja leikskólans auk þess sem viðhorf í samfélaginu skiptir 

miklu máli varðandi það hvernig leikskólakennarar líta á eigin fagmennsku í starfi. Stjórnvöld 

setja tóninn með því að leggja fram námskrár, starfslýsingar og hæfnikröfur og skapa þannig 

umræðu um fagmennsku meðal fagfólks leikskólanna (Woodrow, 2012). 

Í rannsókn Brown og fleiri (2017) kom fram að ígrundun um eigin starfshætti væri 

lykilatriði þegar kemur að fagmennsku. Mikilvægt væri að viðurkenna hvað mætti 
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betrumbæta í eigin fari en einblína einnig á styrkleika sína og það sem vel væri gert. Einnig 

kom fram að skráningar og mat á þroska og námi barnanna væri mjög mikilvægur þáttur til 

þess að geta sýnt fram á fagmennsku í starfi. Þannig verður faglegt starf sýnilegra og 

leikskólakennarinn verður meðvitaðri um stöðu, þroska og þekkingu barnsins svo hægt sé að 

skipuleggja starfið með það í huga að byggja stöðugt ofan á fyrri þekkingu barnsins. Urban 

(2012) komst að svipuðum niðurstöðum þar sem kom fram að áhugahvöt barnanna ætti 

ávallt að ráða för við skipulagningu faglegs starfs. Mikilvægt væri að þekkja færni, þroska, 

hæfni og áhuga hvers barns svo hægt væri að byggja ofan á fyrri þekkingu barnanna. Einnig 

kom fram að faglegur kennari væri ekki yfir börnin hafinn, mikilvægt væri að koma fram við 

þau sem jafningja þar sem kennarinn lærir með börnunum en telst ekki vera yfirmaður þeirra 

sem ræður algjörlega ferðinni. Samkvæmt þessu á kennarinn að styðja börnin í þekkingarleit 

sinni án þess að leiða þau að niðurstöðu eða vera með beina kennslu þar sem kennarinn 

miðlar og börnin meðtaka.  

Í niðurstöðum rannsóknar Dalli (2008) kom fram að faglegir kennarar hlusta á sjónarhorn 

barnanna og mæta þeim á jafningjagrundvelli. Faglegir kennarar koma fram af virðingu við 

öll börn og gera ekki upp á milli þeirra né tala við þau á niðrandi hátt. Þátttakendur í 

rannsókninni sögðu að leikskólakennarar ættu að vera rólegir, jákvæðir, sanngjarnir og hafa 

hæfileika til að draga þekkingu barnanna lengra með því að ýta undir áhuga þeirra og 

hæfileika. Jónsdóttir og Coleman (2014) benda á að hafa ber í huga að ung börn séu 

sjálfstæðir einstaklingar sem hafi rétt á sínum eigin skoðunum sem leikskólakennurum og 

öðru starfsfólki ber að virða. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um þá mismunandi 

menningu, félags- og vitsmunaþroska sem ríkir meðal barna og mæta þörfum hvers 

einstaklings þar sem hann er staddur.  

Reynslumiklir leikskólakennarar í rannsókn Osgood (2011) upplifðu miklar breytingar í 

starfi frá fyrri tíð og hvernig þeir litu á sína eigin fagmennsku. Þeir upplifðu að áður fyrr hefðu 

verið færri kröfur gerðar til leikskólakennara um að meta þroska og nám barnanna og skila af 

sér vissri útkomu úr vinnu með börnunum. Þeir töldu fagmennsku sína verða fyrir 

utanaðkomandi áhrifum frá stjórnvöldum sem setti stöðugt fleiri verkefni og skyldur á þá til 

að sýna fram á faglegt starf. Þátttakendur töldu fagmennsku sína vera samspil eigin hugsjóna 

og utanaðkomandi áhrifa eins og námskrár, starfshátta og mats á námi. Viðmælendurnir 

upplifðu að fagmennsku þeirra og sérfræðiþekkingu væri ekki nægilega vel treyst og því væru 

yfirvöld sífellt að gera kröfur um að þeir störfuðu á vissan hátt eftir stöðluðum aðferðum og 

einblíndu á sérstaka útkomu í staðinn fyrir að treysta á þau sem fagfólk og að þau væru að 

sinna starfi sínu af fagmennsku (Osgood, 2011). Því má segja að mikilvægt sé að treysta á 

sérfræðiþekkingu og fagmennsku leikskólakennara sem hafa í gegnum nám sitt og reynslu 
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öðlast skilning á því hvað sé mikilvægt að leggja áherslu á til að efla þroska, hæfni, þekkingu 

og færni ungra barna.  

2.1.2 Leikskólakennarar í umhverfi leikmanna 

Stór hluti starfsfólks leikskóla á Íslandi eru ófaglærðir starfsmenn sem yfirleitt eru kallaðir 

leiðbeinendur í daglegu tali. Starfsfólk með aðra háskólamenntun eru stundum titlaðir 

leiðbeinendur, til dæmis í kjarasamningi en eru þó yfirleitt ekki nefndir leiðbeinendur innan 

leikskólanna. Í desembermánuði árið 2017 var rúmlega helmingur starfsmanna við uppeldi 

og menntun leikskólabarna ófaglærðir starfsmenn, eða 50,9% (Hagstofa Íslands, 2018). Það 

er því ljóst að leikskólar landsins eru að stórum hluta mannaðir einstaklingum sem einungis 

hafa lokið grunnskóla- eða stúdentsprófi og hafa ekki sérstaka þekkingu á umönnun og 

menntun ungra barna. Ófaglærðir starfsmenn eða leiðbeinendur skipa því mikilvægan sess í 

starfi leikskóla og hafa ýmsar rannsóknir bent til þess að þó svo að leiðbeinendur hafi ekki 

sömu faglegu þekkingu og bakgrunn og leikskólakennarar, séu þeir álitnir mikilvægir innan 

leikskólanna. Sérstaða og sérþekking leikskólakennara á því til að týnast í daglegu starfi þar 

sem lítill munur er oft á starfi þeirra og leiðbeinenda. Báðir aðilar annast daglegar þarfir 

barnanna, klæða þau og fæða og taka þátt í leik þeirra. Fagleg þekking leikskólakennara 

getur því orðið lítt sýnileg fyrir utanaðkomandi aðila og því er mikilvægt fyrir 

leikskólakennara að miðla því hver ábyrgð, hlutverk og sérstaða þeirra sé innan leikskólanna 

(Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2013).  

Leikskólakennarar koma inn í störf innan leikskólanna fullir sjálfstrausts þar sem þeir hafa 

sérhæft sig í fræðunum sem tengjast vettvanginum og hafa aflað sér þeirrar 

sérfræðiþekkingar sem þörf er á til þess að geta sinnt starfi sínu vel og af fagmennsku. Þeir 

eru fagleg fyrirmynd fyrir aðra starfsmenn sem ekki hafa aflað sér sömu sérfræðiþekkingar 

og geta stuðlað að meiri gæðum í starfinu með því að deila sinni fagþekkingu. Með því að 

sýna fagmannleg vinnubrögð skapar leikskólakennarinn ákveðna menningu innan leikskólans 

og aðrir starfsmenn átta sig á mikilvægi þeirrar fagþekkingar sem leikskólakennarar búa yfir 

og tileinka sér svipuð vinnubrögð (Steinnes, 2014). Rodd (2006) bendir jafnframt á að til þess 

að geta verið fagleg fyrirmynd og deilt þekkingu sinni með öðru starfsfólki þá sé mikilvægt að 

leikskólakennarar hvetji aðra áfram, geti gagnrýnt á uppbyggilegan hátt, séu öruggir í starfi 

sínu og framkomu sem kennarar, séu opnir, heiðarlegir og hafi skýra sýn á hvernig þeir vilja 

starfa og hvaða markmiðum þeir vilja stefna að. Þeir þurfa að vera virkir hlustendur, virða 

skoðanir annarra en hafa einnig hæfileikann til þess að færa fagleg rök fyrir sínum 

skoðunum.  

Leiðsögn er mikilvægur þáttur þegar kemur að því að efla leiðbeinendur í starfi og stuðla 

að faglegu starfsumhverfi. Þegar leiðsögn er notuð til að styðja við leiðbeinendur er 
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samræðum beitt til að fá einstaklinga til að ígrunda eigin starfshætti og hugmyndir á 

gagnrýninn hátt til að hægt sé að efla og laga starfshætti. Lögð er sérstök áhersla á samræðu 

en ekki fyrirmæli, miðlun þekkingar eða verkefnavinnu. Mikilvægt er að hafa hugfast þegar 

leikskólakennarar veita leiðsögn að samskiptin eru á ábyrgð beggja aðila þar sem markmiðið 

er ávallt að sá sem þiggur leiðsögn geti nýtt hana til að efla þekkingu sína og bæta færni í 

starfi (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Að veita leiðsögn getur því reynst vel til að styðja við 

leiðbeinendur og veita þeim tækifæri til að vaxa í starfi.  

Leikskólakennarar í rannsókn Sheridan, Williams, Sandberg og Vuorinen (2011) nefndu að 

í gegnum nám sitt og reynslu hefðu þeir öðlast góða þekkingu á félagsþroska barna, leik, 

tónlist, leiklist og þróun málþroska. Að þeirra mati áttu þeir sem fullmenntaðir kennarar 

auðvelt með að efla lýðræði meðal barnanna og gefa þeim tækifæri til að vera virkir 

þátttakendur í eigin lífi og að taka eigin ákvarðanir. Þá kom einnig fram að viðmælendur 

töldu góðan leikskólakennara ávallt taka tillit til ólíkra sjónarmiða, sérstaklega þeirra 

sjónarmiða sem börnin sjálf hefðu auk þess sem þeir viðurkenna tilfinningar og reynslu hvers 

barns. Þeir styðja börnin í námi og finna leiðir til þess að stuðla að vellíðan, ýta undir 

þekkingu, reynslu og þroska barnanna (Sheridan og fleiri, 2011).  

Þá er það spurningin með ófaglærða starfsfólkið. Hver gæti verið munurinn á starfi þeirra 

sem hafa sótt sér menntun í leikskólakennarafræðum og þeirra sem ekki hafa sótt þér þá 

menntun. Í niðurstöðum Steinnes (2014) kom fram að ófaglærðu starfsmennirnir eyddu 

meiri tíma með börnunum á „gólfinu” en leikskólakennararnir sem sáu um að skipuleggja og 

halda utan um faglegt starf. Leikskólakennarar nota tíma utan deildar í lögbundinn 

undirbúning sinn sem þýðir að þeir sem eru hæfastir til að sinna umönnun og kennslu 

barnanna eyða minni tíma í starfinu með þeim. Þá kom fram að nokkur líkindi væru á 

störfum ófaglærðra og leikskólakennara í daglegu starfi. Almenn umönnun, matartímar og 

bleyjuskipti væri allt innt af hendi jafnt af ófaglærðum og leikskólakennurum. Báðir hópar 

hjálpuðu börnunum að klæða sig, lásu fyrir börnin, stuðluðu að hreyfingu barnanna og tóku 

þátt í leik þeirra. Þeir þættir sem skildu helst að störf ófaglærðra og leikskólakennara voru 

þeir að þeir síðarnefndu sáu frekar um að undirbúa og skipuleggja starfið auk þess að taka 

formleg foreldraviðtöl og að ræða viðkvæm eða erfið mál við foreldra. Þar að auki voru það 

leikskólakennararnir sem sáu um sérkennslu, markvissan undirbúning elstu barnanna fyrir 

grunnskólagönguna og að leiða faglegt starf innan leikskólans (Steinnes, 2014).  

Í rannsókn þeirra Jóhönnu Einarsdóttur, Örnu H. Jónsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur 

(2013) þar sem þær skoðuðu verkaskiptingu og áherslur í starfi hjá ófaglærðum 

starfsmönnum leikskóla og leikskólakennurum komu fram svipaðar niðurstöður og í 

rannsókn Steinnes (2014). Þar kom fram að leikskólakennarar legðu meiri áherslu á nám 

barnanna og stefnu leikskólans en þeir sem eru ófaglærðir. Einnig kom í ljós að mestur 
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munur væri á starfi leikskólakennara og ófaglærðra þegar kæmi að samstarfi við foreldra og 

að sinna þörfum barna með sérþarfir. Leikskólakennarar tóku oftar foreldraviðtöl, ræddu 

frekar erfið eða viðkvæm mál við foreldra sem snertu börn þeirra auk þess sem þeir sinntu 

frekar sérkennslu/stuðningi (Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2013).  

Ein helsta áskorun sem leikskólakennarastéttin stendur frammi fyrir er að efla virðingu 

hennar og stöðu í samfélaginu. Í niðurstöðum Urban og Rubiano (2014) sem tekur til margra 

fjölbreyttra landa kom fram að stór hluti þeirra sem starfa við yngri barna kennslu eru 

ófaglærðir starfsmenn sem ráða síður við þá áskorun sem starfið felur í sér. Einnig kemur 

fram að erfitt geti reynst að ætla að stuðla að gæðum í starfi þar sem þörf er á 

sérfræðiþekkingu sem stærstur hluti starfsmanna býr ekki yfir. Nauðsynlegt er að veita 

starfsmönnum leikskóla rík tækifæri til endurmenntunar og þróunar í starfi svo að hægt sé 

að stuðla að aukinni vitund um það starf sem fram fer innan leikskólanna, hvetja starfsmenn 

til að mennta sig í faginu og auka þannig gæði starfsins.  

2.2 Sýn leikskólakennara og leiðbeinenda á börn, barnæsku og nám ungra 
barna 

Á síðustu árum hafa orðið miklar breytingar á því hvernig litið er á börn, barnæsku og nám 

ungra barna. Í 12. grein Barnasáttmálans segir að öll börn eigi rétt á að tjá skoðanir sínar í 

málum sem varða þau sjálf og mikilvægt sé að taka tillit til þessara skoðana í samræmi við 

aldur og þroska barnanna hverju sinni (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 1. hluti, 12. 

grein/1992). Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er 

jafnframt sagt að í leikskólastarfi skuli ávallt leggja áherslu á jafnrétti og virka þátttöku barna 

í samfélaginu með því að veita þeim tækifæri til þess að upplifa lýðræðisleg samskipti í 

daglegu starfi. Einnig kemur fram að taka skuli mið af sjónarmiðum barna þegar 

leikskólastarf er skipulagt og gefa þeim færi á taka þátt í ákvörðunum er varða nám þeirra. 

Virta og Virta (2015) segja að ekki eigi að líta á barnæskuna sem einangrað tímabil í ævi 

einstaklingsins heldur benda þær á að börn séu að upplifa samskonar samfélagslega þætti og 

fullorðnir gera, bara á ólíkan hátt. Börn kynnast samfélagi sínu með því að fylgjast með 

fullorðnum og mikilvægt er að taka skoðanir þeirra alvarlega. Þær segja börn ekki síður vera 

mikilvæga þegna samfélagsins en fullorðna og börnin hafa rétt á sínum skoðunum á 

málefnum er varða samfélagið sem þau búa í. Síðtímahugmyndir um börn snúa að stórum 

hluta að því að hver einstaklingur sé einstakur og að bera eigi virðingu fyrir ólíkum 

eiginleikum og hæfileikum þeirra. Áhugahvöt er stór þáttur þegar kemur að þekkingaröflun 

og námi og þess vegna er mikilvægt að átta sig á að börn eru ólík og því erfitt að ganga út frá 

því að sömu aðferðir og viðfangsefni henti öllum. Kennarar þurfa því að vera sveigjanlegir og 
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taka mið af persónuleika, áhuga og þörfum hvers einstaklings þegar nám ungra barna er 

annars vegar (Yang, 2013).  

Líkt og komið hefur fram þá hafa hugmyndir um börn og barnæsku tekið töluverðum 

breytingum undanfarna áratugi sem hefur gert það að verkum að umræðan um menntun 

yngri barna og umönnun hefur einnig breyst. Það er nú viðurkennt að menntun eigi sér stað 

allt frá fyrstu vikum ævinnar hjá einstaklingum og sífellt meiri áhersla lögð á gæði í starfi með 

yngstu leikskólabörnunum. Rannsóknir hafa sýnt að vel menntaðir starfsmenn, góð laun og 

viðunandi starfsaðstæður þeirra sem starfa með yngstu börnunum séu lykilatriði þegar 

kemur að því að stuðla að gæðum í leikskólastarfi. Þó virðist sem stjórnvöld hafi ekki tekið á 

þessum málum af fullum krafti þrátt fyrir að vera meðvituð um mikilvægi barnæskunnar og 

gæða í leikskólastarfi (Halfon og Langford, 2015).  

Það hvernig starfsmenn leikskóla líta á börn, barnæsku og nám ungra barna hefur mikið 

að segja um fagmennsku og gæði í leikskólastarfi. Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur og 

Kristínar Karlsdóttur (2005) voru leikskólastjórar sem tóku þátt í rannsókninni spurðir hvað 

þeir teldu mikilvægast að ung börn lærðu í leikskólanum. Allir viðmælendur lögðu 

sérstaklega mikla áherslu á að börn öðluðust sjálfstæði á leikskólaárum sínum, fengju 

tækifæri til að efla hæfni sína og færni auk þess að hæfileikar þeirra fengju að njóta sín. 

Viðmælendur fjölluðu um barnið sem rannsakanda og að í leikskólastarfi væri mikilvægt að 

áhugi barnsins fengi að ráða för. Leikskólastjórarnir töldu hlutverk leikskólakennarans vera 

að greina áhuga barnsins, fylgja honum eftir og skipuleggja starfið með hliðsjón af því. Þá 

kom einnig fram í svörum viðmælenda að meginmarkmið leikskólastarfs væri að efla 

félagslega færni barnanna, vinna með samskipti, efla umburðarlyndi, tillitssemi og vináttu. Í 

2. grein laga um leikskóla nr. 90/2008 segir einmitt að meginmarkmið í leikskólastarfi sé 

meðal annars að búa börn undir að verða sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi. Þar að auki eru markmiðin að hvetja börn til tjáningar og sköpunar svo að 

styrkja megi sjálfsmynd þeirra og hæfni til mannlegra samskipta.  

Í niðurstöðum rannsóknar Hrannar Pálmadóttur og Þórdísar Þórðardóttur (2007) kom 

fram að hugmyndir leiðbeinenda og leikskólakennara um uppeldi og menntun voru nokkuð 

ólík. Leiðbeinendurnir í rannsókninni lögðu helst áherslu á valdboð, reglufestu og hlýju þegar 

kom að uppeldi og menntun barnanna. Þeim fundust börnin vera nokkuð vanhæf og töldu 

það ekki þjóna neinum sérstökum tilgangi að skipuleggja námsaðstæður og nám barnanna í 

leikskólanum. Þá kom einnig fram að leiðbeinendur töldu að hlutverk sitt væri helst að kenna 

börnunum kurteisi og reglur, sjá til þess að þau lærðu að hlýða og að í leikskólanum væru 

börnin í gæslu þar sem fyrst og fremst þyrfti að hugsa um að láta börnunum líða vel. 

Leiðbeinendur sáu ekki fyrir sér að nám færi fram í leikskólanum né að mikilvægt væri að 

skipuleggja nám barnanna. Leikskólakennurum í rannsókninni var hins vegar tíðrætt um 
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ábyrgð kennara í námi og velferð ungra barna. Meðal leikskólakennara í rannsókninni var 

ríkjandi sú uppeldissýn að líta ætti á börn sem virka þátttakendur í eigin námi og að kenna 

þyrfti börnum samskipti, skapa þeim lýðræðislegar aðstæður þar sem ólíkir einstaklingar 

gætu tjáð skoðanir sínar. Þar að auki lögðu leikskólakennarar mikla áherslu á að efla 

samvinnuhæfni barnanna.  

Rannsóknir Jóhönnu Einarsdóttur og Kristínar Karlsdóttur (2005) og Hrannar Pálmadóttur 

og Þórdísar Þórðardóttur (2007) eru orðnar nokkuð gamlar og má því velta fyrir sér hvort 

miklar breytingar hafi orðið á þessu sviði undanfarin ár. Niðurstöður þessara rannsókna sýna 

þó fram á mikinn mun á hugmyndum leikskólakennara og leiðbeinenda og hvernig þessir 

hópar líta á nám ungra barna og hvaða áherslur ættu helst að einkenna leikskólastarfið. Rétt 

er að taka fram að viðhorf þessara tveggja hópa sem lýst er hér að ofan komu fram í fyrstu 

viðtölunum. Viðhorf leiðbeinenda átti eftir að breytast eftir töluvert inngrip þar sem fræðsla 

og myndbandsupptökur voru notaðar til þess að samræma uppeldissýn starfsmannanna. 

Samt sem áður eru þessar fyrstu niðurstöður áhugaverðar og sýna fram á og setja í samhengi 

þá breidd sem getur komið fram í viðhorfi og sýn leiðbeinenda og leikskólakennara á námi og 

umönnun ungra barna. Þessar fyrstu niðurstöður gefa einnig nokkra hugmynd um ólíka sýn 

þeirra á nám leikskólabarna.  

Leikur er aðalnámsleið ungra barna og þungamiðja alls leikskólastarfs. Í gegnum leik og 

skapandi starf læra börn mikilvæga félagslega þætti eins og að tjá skoðanir sínar og 

tilfinningar, læra að setja sig í spor annarra, taka tillit til ólíkra sjónarmiða og efla hæfni sína 

og færni í samskiptum við jafningja. Leikur er börnum eðlislægur og sprettur út frá 

áhugahvöt barnanna hverju sinni sem gerir þeim auðveldara fyrir að læra um heiminn í 

gegnum ímyndun sína (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Hlutverk 

leikskólakennarans í leik barna getur virst flókið þar sem mikilvægt er að ýta undir þekkingu 

barnanna án þess að stýra leik þeirra. Leikurinn verður að vera á forsendum barnanna og út 

frá þeirra eigin áhugasviði.   

Fleer (2015) fjallar um hlutverk kennarans í leik barna og bendir á mikilvægi þess að hann 

sé nálægt börnunum þegar þau leiki sér til þess að geta fylgst með samskiptum þeirra á milli. 

Einungis með því að fylgjast með börnunum og vera nálægur getur hann gripið tækifærið 

þegar það gefst til að ýta undir þekkingu, forvitni og áhuga barnanna. Í niðurstöðum hennar 

kom fram að í sumum tilfellum reyndi kennarinn að „troða” efni í kennslufræðilegum tilgangi 

inn í ímyndunarleik barnanna, jafnvel þó börnin sýndu innlögn kennarans lítinn áhuga. 

Kennarinn hlustaði ekki á athugasemdir barnanna heldur héldi áfram að reyna að kenna 

börnunum það sem hann vildi kenna þrátt fyrir áhugaleysi barnanna. Ef börnin hafa ekki 

áhuga fyrir því sem verið er að reyna að kenna þeim er ólíklegt að þau tileinki sér þá 

þekkingu sem kennarinn vill. Þess vegna er mikilvægt að kennarinn sé ávallt meðvitaður um 
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hvað er að gerast í leik barnanna, hvetji þau áfram og víkki þekkingu þeirra út frá þeirra eigin 

áhugasviði.  

Í rannsókn Söru M. Ólafsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2017) þar sem þær skoðuðu 

sjónarhorn barna á hlutverk fullorðinna í leik kom fram að börnin upplifðu sjaldan að 

kennarinn tæki þátt í þeim athöfnum sem börnin töldu sig gera í leik. Hinir fullorðnu virtust 

líta svo á að leikurinn væri barnanna sem gerði það að verkum að börnin höfðu tileinkað sér 

svipaðar hugmyndir um hlutverk kennarans og buðu því fullorðnum ekki þátttöku. Ljóst er þó 

að sum börn þurfa stuðning fullorðinna í leik og því er mikilvægt fyrir kennarann að fylgjast 

vel með og veiti því athygli hvernig börnum gengur að komast inn í leik og taki eftir því þegar 

börn eru til dæmis útilokuð af öðrum börnum. Kennarinn þarf þá að hlusta á raddir barnanna 

um það hvernig hægt sé að styðja þau til þátttöku, til dæmis með því að vera leikfélagi. Börn 

standa misvel félagslega og þau börn sem standa utan við leikinn, leika sér ein eða eru 

áhorfendur að leik annarra barna þurfa líklega á stuðningi og hjálp frá fullorðnum að halda til 

að efla félagslega færni sína. Líkt og kemur fram í aðalnámskrá er leikur aðalnámsleið ungra 

barna og því ljóst að börn sem af einhverjum ástæðum taka ekki þátt eða eru útilokuð úr leik 

fá ekki sömu tækifæri til náms og þau börn sem eru virk í leik og samskiptum við önnur börn 

(Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). 

2.3 Virðing samfélagsins fyrir leikskólakennarastarfinu 

„Ætlar þú virkilega að fara í 5 ára háskólanám til þess að læra að skipta á bleyjum?”, er 

setning sem margir leikskólakennarar og nemar í leikskólakennarafræðum kannast vel við. 

Virðing fyrir starfi leikskólakennara hefur ávallt verið mikið í umræðunni innan stéttarinnar 

þar sem þeir hafa barist fyrir því að gera starf sitt og fagmennsku sýnilega (Friðbjörg Eyrún 

Sigvaldadóttir, 2013). Utanaðkomandi aðilar virðast oft á tíðum ekki gera sér grein fyrir því 

faglega starfi sem fram fer innan leikskólanna og þeirri sérfræðiþekkingu sem 

leikskólakennarar hafa aflað sér á uppeldi, þroska og námi ungra barna  

Jónsdóttir og Coleman (2014) segja frá því hvernig foreldrar og stjórnmálamenn litu á 

stöðu leikskólakennara í rannsókn sinni. Þar kom fram að foreldrum fannst ekki endilega 

skipta máli hvort starfsfólk hefði leikskólakennaramenntun eða ekki, svo lengi sem 

viðkomandi elskaði að vinna með börnum og vildi sjá þau ná árangri í lífinu. Að þeirra mati 

ætti það að vera á ábyrgð leikskólakennara að skipuleggja faglega starfið en að menntun 

væri ekki nauðsynleg til þess að sitja með börnunum við matarborðið eða fylgjast með þeim í 

frjálsum leik. Þá kom einnig fram að stjórnmálamenn virtust ekki bera sérstaka virðingu fyrir 

sérfræðiþekkingu leikskólakennara né lögðu þeir sérstaka áherslu á að fjölga þyrfti 

fullmenntuðum leikskólakennurum. Þvert á móti sáu þeir kostinn í því að hafa 

starfsmannahópinn fjölbreyttari og ráða inn reyndar mæður, ömmur og „venjulegt fólk.”  
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Í niðurstöðum Jóhönnu Einarsdóttur (2008) kom fram að foreldrar litu fyrst og fremst á 

leikskólann sem öruggan stað fyrir börnin sín á meðan þau sóttu vinnu en tóku einnig fram 

að leikskólinn væri mikilvægur hluti af ævimenntun einstaklinga. Þá kom meðal annars fram í 

svörum foreldranna að þeir álitu mikilvægt fyrir börnin að umgangast önnur börn og læra að 

vera í félagslegum samskiptum við jafningja. Foreldrarnir töluðu um starfsfólk leikskólanna af 

virðingu og sögðust vera almennt ánægðir með viðmót þeirra. Þeir sögðust finna fyrir mikilli 

hlýju og miklum vingjarnleika frá þeim í garð barna sinna.   

Í niðurstöðum meistaraverkefnis Hönnu Rósar Jónasdóttur (2013) kom fram að 

leikskólakennarar sem tóku þátt í rannsókninni töldu virðinguna í samfélaginu oft af skornum 

skammti. Viðmælendur voru sammála um að of auðvelt væri fyrir óhæfa einstaklinga að fá 

vinnu í leikskólum og sökum manneklu væri þessum einstaklingum ekki sagt upp störfum 

þegar illa gengi. Þær voru einnig ósáttar við þá staðreynd að aðilar með aðra 

háskólamenntun en leikskólakennarafræði fengju að fara inn í fagfélag leikskólakennara og 

ættu til að mynda greiðan aðgang að til dæmis deildarstjórastöðum og svipuðum kjörum og 

leikskólakennarar. Þær upplifðu að stjórnvöld bæru ekki virðingu fyrir þeirra 

sérfræðiþekkingu og fannst ekki nógu mikil áhersla lögð á að ráða hæfasta fólkið inn í 

leikskólana.  

Erla Brynjólfsdóttir komst að svipuðum niðurstöðum í meistaraverkefni sínu (2018) þar 

sem allir leikskólakennararnir sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála um að skortur væri 

á þekkingu og virðingu fyrir starfi leikskólakennara. Þar kom einnig fram að margir virtust líta 

á leikskólann sem geymslustað fyrir foreldra og nefndu til að mynda ósætti hjá foreldrum 

þegar þeir fengu ekki úthlutað leikskólapláss á þeim tíma sem þeim hugnaðist eða lengri 

vistunartíma. Að mati viðmælenda var viss mótsögn í þeirri staðreynd að allir virtust vilja 

koma börnum sínum inn í leikskóla en hefðu svo takmarkaðan áhuga á því hvað færi fram 

innan veggja skólanna. Þá kom einnig fram að umræðan í samfélaginu hefði neikvæð áhrif á 

ímynd leikskólakennarastéttarinnar og aðsókn í nám í leikskólakennarafræðum. Þegar 

umræðan í samfélaginu snýst að stórum hluta um vöntun á starfsfólki og álag er ólíklegt að 

takist að laða fólk að námi. Samhljómur var hjá viðmælendum um að það væri á ábyrgð 

leikskólakennaranna sjálfra að bæta ímynd þeirra og miðla áfram því faglega starfi sem fram 

fer og jákvæðum hliðum starfsins.  

2.4 Samantekt 

Niðurstöður ýmissa rannsókna hafa sýnt að leikskólakennarar telja faglega þekkingu, hæfni, 

leiðtogahæfileika, skilning á þroskaferli barna, hvernig ung börn læra og umhyggju vera 

lykilþætti þegar kemur að fagmennsku. Þá hafa rannsóknir sýnt að leikskólakennarar telja 

mikilvægt að hlusta á sjónarhorn barnanna, bera virðingu fyrir einstaklingsmun og 
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skipuleggja starfið út frá áhugasviði þeirra. Mikilvægt er að leikskólakennarar þekki færni, 

þroska, hæfni og áhuga hvers barns svo að hægt sé að byggja ofan á fyrri þekkingu þess. 

Koma þarf fram við börnin á jafningjagrundvelli og styðja þau í þekkingarleit sinni með því að 

ýta undir forvitni í stað þess að leiða þau að niðurstöðu þar sem kennarinn miðlar og börnin 

meðtaka.  

Niðurstöður rannsókna sýna að leikskólakennarar eru stoltir af starfi sínu og telja sig vera 

sérfræðinga á sínu sviði. Það getur þó komið fram togstreita á milli menntunarhlutverks 

leikskólakennara og samfélagslegrar skyldu þar sem leikskólinn er oft talinn vera 

þjónustustofnun þó svo að hann sé skilgreindur sem fyrsta skólastigið. Sú staðreynd að 

leikskólakennarar séu einnig í flestum tilfellum á vettvangi þar sem mikill meirihluti 

starfsmanna eru leiðbeinendur og lítill munur sé á starfi þessara hópa getur gert sérstöðu 

leikskólakennara lítt sýnilega. Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að ekki er mikill munur á 

verkaskiptingu og starfsháttum leikskólakennara og leiðbeinenda. Leiðbeinendur eyða meiri 

tíma í starfi með börnunum vegna undirbúnings kennara og funda en báðir hópar sinna 

daglegri umönnun barnanna. Leikskólakennarar taka frekar formleg foreldraviðtöl, sinna 

sérkennslu, leiða faglegt starf innan deildarinnar og skipuleggja starf elstu barnanna. Erfitt 

getur reynst að efla gæði í leikskólastarfinu þegar flestir þeirra sem starfa við umönnun og 

kennslu yngstu barnanna hafa ekki þá sérfræðiþekkingu sem nauðsynleg er.  

Mikilvægur þáttur í fagmennsku leikskólakennara er að deila fagþekkingu sinni með öðru 

starfsfólki. Þetta er sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að leikskólakennarar eru oft í minnihluta 

innan leikskóla þar sem meirihluti starfsmanna eru leiðbeinendur. Í slíkum aðstæðum er 

ábyrgð leikskólakennara mikil og nauðsynlegt að þeir séu fagleg fyrirmynd fyrir aðra 

starfsmenn og setji tóninn hvað varðar faglegt starf og vinnubrögð. Til þess að geta deilt 

fagþekkingu sinni og verið fagleg fyrirmynd þurfa þeir að vera óhræddir við að gagnrýna á 

uppbyggilegan hátt og geta fært fagleg rök fyrir sínum skoðunum.  

Mikilvægur þáttur í fagmennsku leikskólakennara snýr að því hvernig þeir líta á barnæsku 

og nám ungra barna. Síðtímahugmyndir um börn snúa að því að hver einstaklingur sé 

einstakur og að bera eigi virðingu fyrir ólíkum eiginleikum, skoðunum og reynslu. Þekking 

verður að stórum hluta til út frá áhugasviði barnanna sem getur verið mjög ólíkt og því erfitt 

að ganga út frá því að sömu viðfangsefni og aðferðir henti öllum börnum. Rannsóknir hafa 

leitt í ljós að munur er á því hvernig leikskólakennarar og leiðbeinendur líti á barnæsku og 

nám ungra barna. Leikskólakennarar líti á börn sem virka þátttakendur í eigin lífi og námi og 

að mikilvægt sé að leggja áherslu á félagslega þætti, samskipti og samvinnuhæfni barnanna. 

Leiðbeinendur áttu erfiðara með að sjá að nám færi fram í leikskólanum og töldu oft á tíðum 

mikilvægast að kenna þeim kurteisi og reglur.  
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Með þessa þætti í huga má áætla að munur sé á því hvernig leikskólakennarar og 

leiðbeinendur líti á hlutverk sitt svo sem í leik barna en komið hefur fram að hlutverk 

kennarans sé afar mikilvægt þegar kemur að leiknum og að hann sé ætíð nálægt börnunum 

og fylgist með samskiptum þeirra. Þannig er hægt að ýta undir þekkingu, forvitni og áhuga 

barnanna og stuðla að því að þau tileinki sér þekkingu á meðan þau eru að leika sér.  

Leikskólakennarar hafa lengi barist fyrir því að fá fagmennsku sína viðurkennda og að litið 

sé á þá sem sérfræðinga á sínu sviði. Utanaðkomandi aðilar eins og stjórnmálamenn og 

foreldrar virðast oft ekki gera sér grein fyrir því faglega starfi sem fram fer innan leikskólanna 

og hafa rannsóknir sýnt að þessir aðilar telja það ekki skipta höfuðmáli að fá fleiri 

leikskólakennara til starfa. Komið hefur fram í rannsóknum að mikilvægast sé að starfsmenn 

leikskóla hafi áhuga á að vinna með börnum og vilji sjá þau ná árangri. Þetta sýnir að það ríkir 

fáfræði um það starf sem fram fer innan leikskólans og margir gera sér ekki grein fyrir 

mikilvægi þess að hafa leikskólakennara í meirihluta í starfinu.  

Leikskólakennarar upplifa sjálfir að lítil virðing sé borin fyrir starfi þeirra og 

sérfræðiþekkingu. Niðurstöður íslenskra rannsókna hafa sýnt að þeir séu almennt ósáttir við 

þá staðreynd að nánast hver sem er geti fengið starf í leikskóla og að óhæfu starfsfólki sé 

jafnvel ekki sagt upp störfum vegna mikillar manneklu. Leikskólakennarar upplifa þannig 

skort á þekkingu og virðingu á því starfi sem þeir leggja svo mikinn metnað í.  
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3 Rannsóknin 

Hér er fjallað um þá rannsóknaraðferð sem notuð var í rannsókninni, hvaða aðferð var notuð 

við gagnaöflun og hvernig val á þátttakendum fór fram auk upplýsinga um þá sem tóku þátt í 

rannsókninni. Einnig er farið yfir siðferðilega þætti sem hafa þarf í huga þegar gerðar eru 

rannsóknir og gerð grein fyrir stöðu rannsakanda. Líkt og kom fram í inngangi er 

meginmarkmið rannsóknarinnar að skoða hvað breyttist hjá viðmælendum frá því að vera 

leiðbeinandi í leikskóla og yfir í að verða leikskólakennari. Skoðað var hvernig viðhorf 

leikskólakennara til eigin fagmennsku breyttist eftir námið og hvað þeim fyndist einkenna 

fagmennsku. Einnig var athugað hvort og hvernig sýn þeirra á barnæsku og nám ungra barna 

breyttist eftir að þeir urðu leikskólakennarar. Þá var athugað hvernig leikskólakennurunum 

gengi að deila sinni sérfræðiþekkingu með öðru starfsfólki og hvort þeir upplifðu virðingu 

fyrir þeirri þekkingu frá öðru starfsfólki, foreldrum og öðrum utanaðkomandi aðilum. Leitast 

er við að svara rannsóknarspurningunni: Hvað breyttist frá því að vera leiðbeinandi yfir í að 

verða leikskólakennari? Þar að auki er stuðst við undirspurningar: Hvernig breyttist viðhorf 

leikskólakennara til eigin fagmennsku, meðal annars til barnæsku og náms ungra barna eftir 

að þeir luku námi í leikskólakennarafræðum?, Hvernig gengur leikskólakennurum að deila 

fagþekkingu sinni með samstarfsfólki? Hver er upplifun leikskólakennara af því að borin sé 

virðing fyrir þeirra fagmennsku og háskólamenntun?  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð. Slík aðferð þykir henta vel þegar leitast 

er við að skoða upplifun, viðhorf og skoðanir einstaklinga á félagslegum fyrirbærum. 

Lichtman (2009) bendir á að eigindlegar aðferðir geri rannsakanda kleift að öðlast djúpan 

skilning á rannsóknarefninu þar sem niðurstöður fást í gegnum mannleg samskipti og eru 

þær háðar túlkun rannsakanda hverju sinni. Hlutverk rannsakanda er því mikilvægt þar sem 

hann lýsir, leggur skilning í og túlkar tilveru, skilning og veruleika fólks. Í eigindlegum 

rannsóknarhefðum er ekki leitast við að komast að einum réttum sannleika heldur að fá 

djúpan skilning á skoðunum, viðhorfum og aðstæðum einstaklinga (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003).  

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

velur sér eitt eða nokkur tilvik sem hann skoðar í smáatriðum til þess að geta öðlast djúpan 

skilning á tilvikinu. Þessi tilvik geta verið allt frá einum einstakling upp í heilan skóla en 

mikilvægt er að tilvikið sé lýsandi fyrir vissan hóp. Þetta geta því verið til dæmis 

einstaklingur, fjölskylda, deildarstjórar í leikskólum eða einstaklingar með vissan sjúkdóm 

(Rúnar Helgi Andrason, 2003).   



 

30 

3.1.1 Gagnaöflun 

Í rannsókninni var gagna aflað með því að taka einstaklingsviðtöl við sjö leikskólakennara 

sem störfuðu á sjö mismunandi leikskólum. Viðtöl henta vel til þess að skoða reynslu, 

upplifun, þekkingu, væntingar eða viðhorf fólks þar sem gagnanna er aflað með beinum 

orðaskiptum milli rannsakanda og viðmælenda (Lichtman, 2009). Tekin voru hálf-opin viðtöl 

sem hafa þann tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks. Með því að nota 

óstöðluð viðtöl er leitast við að skilja reynslu þátttakenda frá þeirra eigin sjónarhorni. 

Rannsakandi ræðir á jafnréttisgrundvelli um ákveðið umræðuefni sem hann hefur ákveðið að 

leggja áherslu á. Þannig er umræðuefnið ákveðið fyrirfram en innihald samræðnanna ekki og 

því ógerlegt fyrir rannsakanda að vita nákvæmlega hvað mun koma fram hjá viðmælendum í 

gegnum viðtalið (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Viðtölin voru tekin á þeim stað sem hentaði viðmælendum sem best hverju sinni. Viðtölin 

voru tekin á tímabilinu 2. október til 13. nóvember 2019. Viðtölin tóku öll um 60-90 mínútur 

nema eitt sem tók 120 mínútur. Ákveðinn spurningarammi (sjá viðauka A) var notaður í 

viðtölunum en rannsakandi lagði þó áherslu á að leyfa samræðum við viðmælendur að ganga 

óhindrað. Viðtölin voru tekin upp á hljóðupptöku til að auðvelda eftirvinnslu og í framhaldi af 

því voru þau afrituð orðrétt.  

3.1.2 Gagnagreining 

Mikilvægur þáttur í eigindlegum rannsóknum er greining á þeim gögnum sem safnast. Oft 

safnast miklar upplýsingar í gegnum viðtöl eða aðrar aðferðir sem mikilvægt er að vinna vel 

áður en farið er að skrifa niðurstöður. Þegar svo miklar upplýsingar koma fram geta mikilvæg 

atriði hreinlega gleymst eða týnst í eftirvinnslunni og því mikilvægt að lesa gögnin oft og vel, 

læra að þekkja þau og byrja að reyna að sjá mynstur í þeim (Lichtman, 2010). Með 

gagnagreiningu er átt við kerfisbundna leit og flokkun á gögnunum sem auðvelda 

rannsakanda að skilja hvaða upplýsingar hann hefur í höndunum. Greiningin felur í sér að 

unnið er með gögnin, þau flokkuð, leitað er eftir ákveðnum mynstrum og þannig fundið út 

hver aðalatriðin eru sem koma fram í gögnunum (Bogdan og Biklen, 1998).  

Rannsakandi las afritun gagna vel, flokkaði þau og þemagreindi (e. thematic analysis). 

Með þemagreiningu er átt við að viðtölin eru flokkuð í efnisþætti sem talin eru mikilvæg fyrir 

niðurstöður rannsóknarinnar. Stuðst var við aðleiðslu (e. inductive) þemagreiningu þar sem 

þemun spretta upp frá gögnunum sjálfum og taka mið af markmiðum rannsóknar (Braun og 

Clarke, 2006). Við gagnagreiningu fundust fjögur meginþemu sem eru; Breytt viðhorf og sýn 

leikskólakennara eftir nám; Að deila fagþekkingu með öðru starfsfólki; Samstarf við 

leiðbeinendur og Virðing fyrir fagmennsku og háskólamenntun leikskólakennara. Gögnunum 
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verður eytt þegar rannsakandi hefur lokið við að skrifa niðurstöður og hefur skilað inn 

lokaverkefni sínu vorið 2020.  

3.1.3 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru valdir með markmiðsúrtaki (e. purposive sample) sem þýðir 

að rannsakandi velur þátttakendur sem hæfa markmiði rannsóknarinnar. Þannig er 

markmiðsúrtak valið með tilliti til þess sem á að rannsaka (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2003). Leikskólakennararnir sem tóku þátt í rannsókninni höfðu allir starfað sem 

leiðbeinendur í leikskóla áður en þeir fóru í nám í leikskólakennarafræðum þar sem 

rannsóknarspurningar snúa til dæmis að því að skoða hvernig viðhorf þeirra breyttist eftir að 

þeir sóttu sér nám í leikskólakennarafræðum. Þátttakendur voru allt konur sem höfðu 

starfað í að minnsta kosti 2 ár sem leiðbeinendur áður en þær hófu nám og höfðu þar að auki 

starfað í að minnsta kosti 3 ár sem leikskólakennarar. Rannsakandi nýtti sambönd sín við 

samstarfsfólk, leikskólastjóra auk samnemenda úr háskólanámi sínu til þess að finna 

viðmælendur sem hæfðu markmiði rannsóknarinnar. Þannig var rannsakanda bent á 

leikskólakennara sem uppfylltu þau skilyrði sem lagt var upp með og hafði samband við 

umrædda aðila í kjölfarið og óskaði eftir þátttöku þeirra.  

Líkt og kom fram störfuðu leikskólakennararnir sem tóku þátt í rannsókninni allir á 

sitthvorum leikskólunum, sex á höfuðborgarsvæðinu og einn utan höfuðborgarsvæðis. 

Starfsreynsla þeirra sem leikskólakennara var 4 – 19 ár þó þær bjuggu þó allar yfir lengri 

starfsreynslu í leikskólum þar sem þær höfðu unnið sem leiðbeinendur áður en þær hófu 

nám. Starfsreynsla þeirra sem leiðbeinenda áður en þær hófu nám var frá 5 árum til 13 ár. 

Þær luku allar námi eftir að það var flutt yfir á háskólastig. Áður en viðtölin hófust fengu 

viðmælendur kynningarblað (sjá viðauka B) þar sem fram kom hver markmið rannsóknar 

væru og þeim gert ljóst að fyllsta trúnaðar yrði gætt. Allir viðmælendur skrifuðu undir 

upplýst samþykki (sjá viðauka Á) þar sem kom fram að viðmælandi gæti sleppt því að svara 

einstaka spurningum auk þess sem viðkomandi gæti hætt þátttöku hvenær sem væri í ferlinu 

án útskýringa. 

Til þess að halda trúnaði við viðmælendur hafa allar persónugreinanlegar upplýsingar 

verið fjarlægðar og viðmælendur fengið dulnefni. Hér eru helstu upplýsingar um menntun og 

bakgrunn viðmælenda:  

Ásta: Starfaði sem leiðbeinandi í 12 ár. Er með B.Ed gráðu í leikskólakennarafræðum. Hefur 

starfað sem leikskólakennari í 20 ár.  

Karen: Starfaði sem leiðbeinandi í 13 ár. Er með B.Ed gráðu í leikskólakennarafræðum. Hefur 

starfað sem leikskólakennari í 13 ár. 
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Sigrún: Starfaði sem leiðbeinandi í 7 ár. Er með M.Ed gráðu í leikskólakennarafræðum. Er 

með viðbótar diploma í sérkennslufræðum. Hefur starfað sem leikskólakennari í 5 ár.  

Marín: Starfaði sem leiðbeinandi í 7 ár. Er með B.Ed gráðu í leikskólakennarafræðum. Hefur 

starfað sem leikskólakennari í 14 ár.  

Hrafnhildur: Starfaði sem leiðbeinandi í 8 ár. Er með B.Ed gráðu í leikskólakennarafræðum. 

Er með viðbótar diploma í uppeldis og menntunarfræði með áherslu á fjölmenningu. Hefur 

starfað sem leikskólakennari í 18 ár.  

Sara: Starfaði sem leiðbeinandi í 13 ár. Er með B.Ed gráðu í leikskólakennarafræðum. Hefur 

starfað sem leikskólakennari í 14 ár.  

Bryndís: Starfaði sem leiðbeinandi í 5 ár. Er með B.Ed gráðu í leikskólakennarafræðum. Hefur 

starfað sem leikskólakennari í 16 ár.  

3.1.4 Siðferðilegir þættir og staða rannsakanda 

Þegar framkvæma á rannsókn er mikilvægt að hún uppfylli siðferðilegar kröfur ekki síður en 

aðferðafræðilegar svo hún geti staðið undir nafni. Mikilvægt er að virða skoðanir og 

ákvarðanir þátttakenda auk þess sem gæta þarf þess að mismuna þeim ekki á ósanngjarnan 

hátt (Sigurður Kristinsson, 2003). Lichtman (2010) bendir á nokkrar meginsiðareglur sem 

mikilvægt er að fylgja eftir í eigindlegum rannsóknum. Þær eru að valda þátttakendum ekki 

skaða með því einu að taka þátt í rannsókninni, passa að gæta nafnleyndar, gæta fyllsta 

trúnaðar og fá upplýst samþykki þátttakenda. Það að skaða ekki þátttakendur felur í sér að 

öryggi þátttakenda er ávallt í fyrirrúmi og ef upp koma siðferðileg mál sem geta valdið skaða 

er nauðsynlegt að stöðva rannsóknina til tryggja öryggi þátttakenda. Í öllum tilfellum skal 

nafnleyndar gætt þar sem þátttakendur eiga að geta tjáð sig án þess að eiga á hættu að 

svörin séu rakin til þeirra. Þess vegna þarf einnig að gæta þess hvernig allar persónu- og 

staðarlýsingar eru settar fram og mikilvægt er að gefa bæði þátttakendum og stöðum 

dulnefni. Með því að fá upplýst samþykki er gengið út frá því að þátttakendur fái að taka þátt 

á sínum eigin forsendum og viti hverju þeir eru að taka þátt í. Þeir þurfa einnig að finna að 

þeir eru ekki þvingaðir til þess að taka þátt og geta hætt þátttöku á hvaða tímapunkti sem er. 

Hafa ber í huga að þó svo að upplýst samþykki fáist og þátttakendur séu vel upplýstir um 

markmið rannsóknarinnar geta eigindlegar rannsóknir tekið óvænta stefnu. Ferlið í 

eigindlegum rannsóknum er lifandi og það getur komið fyrir að rannsóknin fari aðra leið en 

upprunalega var ætlunin (Lichtman, 2010).  

Áður en gagnaöflun hefst er mikilvægt að það komi fram hver stendur fyrir rannsókninni 

og í hvaða tilgangi. Koma þarf fram hvað felst í þátttöku og hvaða ávinningur eða áhætta 

getur fylgt henni. Þá er mikilvægt að það komi fram hvernig verði farið með 
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persónugreinanlegar upplýsingar og með hvaða hætti niðurstöður rannsóknarinnar verða 

birtar. Allt eru þetta þættir sem mikilvægt er að séu á hreinu áður en lagt er af stað til að 

safna gögnum (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Í rannsókn sem þessari geta komið upp viðhorf og skoðanir þátttakenda sem þeir vilja 

ekki að hægt sé að rekja til þeirra og því er mikilvægt að hafa þessa þætti um siðferðileg 

atriði í huga í gegnum allt rannsóknarferlið. Þá er einnig mikilvægt að rannsakandi hafi í huga 

hans eigin aðild að rannsókninni og sé meðvitaður um áhrif hans á rannsóknarferlið. 

Samkvæmt Lichtman (2010) er rannsakandi virkur þátttakandi í gegnum allt rannsóknarferlið 

þar sem hann er í mikilvægri stöðu sem krefst varkárni af hans hálfu. Niðurstöður eru 

fengnar í gegnum samræður og áhorf rannsakanda sem túlkar gögnin út frá sinni eigin 

sannfæringu. Rannsakandi fer af stað með rannsóknina með sín eigin viðhorf, skoðanir og 

reynslu sem mikilvægt er að hafa í huga í gegnum ferlið. Lichtman telur að það sé ekki hægt 

að gera kröfu um algert hlutleysi rannsakanda þar sem eðlilegt er að hann hafi skoðanir og 

tilfinningar gagnvart rannsóknarefninu sem ekki er auðvelt að ýta algjörlega til hliðar. Hins 

vegar er nauðsynlegt fyrir rannsakanda að ígrunda sínar eigin skoðanir á málefninu og reyna 

eftir bestu getu að vera óhlutdrægur þegar hann vinnur niðurstöðurnar og láta sínar skoðanir 

ekki hafa áhrif á rannsóknarferlið og þær niðurstöður sem kunna að fást (Lichtman, 2010).  

Höfundur þessarar rannsóknar starfaði sem leiðbeinandi í leikskóla í þónokkur ár áður en 

hann hóf nám í leikskólakennarafræðum. Afstaða til eigin fagmennsku hefur breyst töluvert 

sem og sýn á barnæsku og nám ungra barna. Þar að auki hefur rannsakanda fundist erfitt að 

deila eigin fagþekkingu án þess að gera lítið úr öðru starfsfólki. Markmið rannsóknarinnar er 

sem áður sagði að kanna viðhorf leikskólakennara til eigin fagmennsku og skoða hvernig 

viðhorf þeirra til barnæsku og náms ungra barna breyttist eftir námið. Þar að auki er leitast 

við að fá upplifun leikskólakennara af því að deila fagþekkingu sinni með öðru starfsfólki. 

Tekin voru viðtöl við leikskólakennara sem störfuðu áður sem leiðbeinendur líkt og ferlið var 

hjá rannsakanda. Rannsakandi lagði áherslu á að gæta hlutleysis í túlkun og greiningu gagna 

en reynsla og viðhorf rannsakanda var þó höfð að leiðarljósi.  

Áður en gagnaöflun hófst hafði rannsakandi samband við þau sveitafélög sem umræddir 

leikskólakennarar störfuðu hjá þar sem tilkynnt var um rannsóknina og markmið hennar sett 

fram. Rannsakandi hafði því næst samband við leikskólastjóra allra leikskólanna og óskaði 

eftir leyfi þeirra til þess að starfsmaður þeirra tæki þátt í rannsókninni. Allir 

leikskólastjórarnir gáfu leyfi fyrir þátttöku auk þess sem viðmælendur skrifuðu allir undir 

upplýst samþykki líkt og komið hefur fram.  
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4 Niðurstöður 

Hér er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum þeirra viðtala sem rannsakandi tók við sjö 

leikskólakennara. Við gagnagreiningu komu fram fjögur þemu sem eru: Breytt viðhorf og sýn 

leikskólakennara eftir nám; Að deila fagþekkingu með öðru starfsfólki; Samstarf við 

leiðbeinendur; Virðing fyrir fagmennsku og háskólamenntun leikskólakennara.  

Allar persónugreinanlegar upplýsingar hafa verið fjarlægðar og viðmælendur fengið 

tilbúin nöfn sem eru notuð í þessum kafla.  

4.1 Breytt viðhorf og sýn eftir nám í leikskólakennarafræðum 

Allir viðmælendur höfðu starfað sem leiðbeinendur í leikskóla áður en þeir hófu nám í 

leikskólakennarafræðum og höfðu því öðlast þó nokkra reynslu af því að starfa í leikskólum 

áður en þeir hófu nám. Leikskólakennararnir voru spurðir að því hvernig reynsla þeirra sem 

leiðbeinandi hefði verið, hvað hefði hvatt þá til að hefja nám og hvað breyttist helst eftir að 

náminu lauk. Mest áhersla var lögð á þær breytingar sem tengdust viðhorfi þeirra til eigin 

fagmennsku, meðal annars sýn á barnæsku og nám ungra barna. Nánar er greint frá þeim 

niðurstöðum í næstu köflum.   

4.1.1 Hvatning til þess að hefja nám í leikskólakennarafræðum 

Allir leikskólakennararnir sem tóku þátt í rannsókninni höfðu jákvæða reynslu af því að starfa 

sem leiðbeinendur í leikskóla áður en þeir hófu nám í faginu. Flestir nefndu að vegna góðrar 

reynslu í starfi hafi áhuginn á að mennta sig í faginu kviknað auk þess sem þrír viðmælendur 

sögðust hafa átt góðar faglegar fyrirmyndir í starfi sem hafi haft mikil áhrif á ákvörðun þeirra 

um að skrá sig í nám í faginu. Sara sagði:  

Ég fann að þetta var eitthvað sem mig langaði að dýpka þekkingu mína í ... Og ég 

leit upp til þeirra fagmanna sem að voru að vinna í leikskólanum með mér ... Og 

hérna, ég fann svona, ég fann þörf og metnað til að tilheyra þeirra hópi ...  

Viðmælendur voru spurðir að því hvort þeir hefðu fundið fyrir hvatningu frá yfirmönnum 

eða samstarfsfólki til að hefja nám í leikskólakennarafræðum og þá í hvaða formi hvatningin 

hefði verið. Allir leikskólakennararnir fundu fyrir mikilli hvatningu og var nokkur samhljómur í 

því hvernig hún kom fram. Allir nema einn sögðust hafa fundið aukið traust í sinn garð auk 

þess sem þeim var falin viss ábyrgð sem þeir upplifðu mjög hvetjandi. Upplifun 

leikskólakennaranna var að þeir fengju að hafa rödd innan leikskólans og að það væri hlustað 

á þeirra sjónarhorn sem gerði það að verkum að þeir vildu dýpka þekkingu sína og ná lengra í 
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faginu. Þá kom einnig fram að þeim fyndist þeir tilheyra hópnum sem hvatti þá til að vilja 

verða fagaðili, ná lengra í starfi og hafa meiri áhrif innan leikskólans.  

4.1.2 Breytt viðhorf leikskólakennara til eigin fagmennsku 

Í viðtölunum kom fram töluverð áhersla á þær breytingar sem leikskólakennararnir fundu 

fyrir eftir að þeir luku námi í leikskólakennarafræðum. Breytt viðhorf til eigin fagmennsku 

kom fram í svörum viðmælenda auk þess sem sýn þeirra á barnæsku og nám ungra barna 

breyttist. Leikskólakennararnir voru nokkuð sammála um að þeir yrðu meðvitaðri um eigin 

fagmennsku eftir að þeir luku námi auk þess sem þeir upplifðu aukna dýpt og skilning á 

fræðunum sem skilaði sér í aukinni fagmennsku þeirra. Sigrún sagði til dæmis um þær 

breytingar sem hún upplifði eftir nám að eftir því sem hún las meira og velti fræðunum fyrir 

sér varð þekkingin meiri. Hún fann hvernig fagmennska hennar varð ósjálfrátt sýnilegri eftir 

því sem þekkingin jókst og henni fannst hún vita betur hvað hún væri að gera. Sigrún sagði: 

Þú veist, þekkingin er að koma, maður er að móta meiri þekkingu og þar af 

leiðandi verður fagmennskan meiri og maður veit hvað maður er að gera ... Það 

að þótt maður hafi kannski gert þetta áður en þarna gat maður sett orð á 

athafnir sem maður var að gera ... Þá skildi maður betur hvað var þarna á bak við 

það sem maður var að gera ... Af hverju maður var að gera hlutina..  

Ásta talaði á svipuðum nótum og sagði að námið hefði skilað henni mikilli þekkingu og 

skilning á því af hverju unnið væri á vissan hátt innan leikskólans. Hún nefndi einnig að eftir 

nám hefði hún orðið meðvitaðri um að vera gagnrýnin á sjálfa sig og skoða starfsaðferðir 

sínar til þess að geta bætt þær. Ef hún náði ekki þeim markmiðum sem hún hafði sett sér gat 

hún rýnt í hvaða aðrar leiðir gætu gengið betur til þess að ná þessum markmiðum og sagði 

hún það helst vera nám hennar sem veitti henni þennan skilning á ólíkum leiðum sem hægt 

væri að fara. Ásta tjáði sig um þetta og sagði „Þessi dýpt og skilningur á af hverju og hvað býr 

á bakvið og vera læs á hvort eitthvað sé að virka til dæmis”. 

Marín sagði að eftir nám hefði hún öðlast meiri dýpt og skilning á því af hverju hún gerði 

hlutina eins og hún gerði þá. Hún hafði verið fínn leiðbeinandi sem hafði góðar fyrirmyndir 

og gat því leikið fagmann á vissan hátt með því að vinna á svipaðan hátt og fagfólkið gerði. 

Hún áttaði sig þó á því að þrátt fyrir að hún hefði getað leikið fagmann þá hafði hún ekki 

skilninginn á því hvað lægi á bak við vinnubrögðin fyrr en eftir námið. Hún benti á að flestir 

gætu leikið fagmann með því að vinna á svipaðan hátt og þeir sem faglærðir eru en þeir sem 

hefðu ekki fagmenntunina gætu ekki útskýrt af hverju væri unnið á þann hátt.  

Tveir leikskólakennaranna sögðust treysta eigin fagmennsku betur eftir námið auk þess 

sem þeir upplifðu aukið sjálfstraust í starfi. Í því samhengi sagði Sara „Mér fannst ég svona 
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treysta eigin fagmennsku betur”. Þá kom fram að þeir ættu auðveldara með að færa rök fyrir 

máli sínu eftir því sem sjálfstraust þeirra í starfi jókst og fagmennskan varð meiri. Um það 

sagði Hrafnhildur: 

Mér fannst það [fagmennskan] breytast mjög mikið eftir námið ... Ég varð mikið 

sjálfsöruggari ... Miklu miklu öruggari með mig í starfi, ég náttúrlega gleymi að 

segja það ... Mér fannst ég svona vita mun betur hvað ég var að gera ...  

Einn leikskólakennarinn sagðist einnig finna breytingu á því hvernig hún talaði um starfið sitt 

út á við og sagðist hafa fundið fyrir auknu stolti með starfið eftir að hún lauk námi. Áður en 

hún hóf nám gat hún ekki fært rök fyrir máli sínu þegar málefni leikskólans bárust í tal við 

ótengda aðila og fann hvernig hún hafði nú öðlast þann skilning og þekkingu á fræðum til að 

geta fært rök fyrir máli sínu. Marín sagði: 

Ef það var eitthvað um að vera í þjóðfélaginu þá gat ég [eftir námið] sagt bara 

mér finnst þetta vera svona og svona og svona af því að þetta er svona, svona og 

svona ... Og kannski var það af því að ég var búin að læra sem að ég hafði meira 

sjálfstraust sjálf að gera það ... Og líka bara að ég vissi betur heldur en áður..  

Á svörum viðmælenda má einnig sjá hvernig þeir upplifðu aukna fagmennsku eftir nám í 

tengslum við þekkingu á þörfum og námi ungra barna. Tveir leikskólakennarar nefndu að 

helsta breytingin væri í tengslum við samskipti þeirra við börnin og nefndu að eftir að þeir 

luku námi þá urðu þeir meðvitaðri um hvernig þeir litu á börn sem ólíka einstaklinga með 

ólíkar þarfir.  

4.1.3 Breytt sýn leikskólakennara á barnæsku og nám ungra barna 

Leikskólakennararnir voru spurðir sérstaklega að því hvort og þá hvernig sýn þeirra á 

barnæsku og nám ungra barna hefði breyst eftir að þeir luku námi í leikskólakennarafræðum. 

Flestir fundu fyrir breytingu en það var þó mismunandi á hvaða sviðum. Sumir fundu 

breytingar á því hvernig þeir litu á barnið sem hæfan einstakling á meðan aðrir fundu 

breytingu á því hvernig þeir litu á leikinn. Þá kom einnig fram í svörum viðmælenda að þeir 

öðluðust meiri dýpt á þekkingu sinni á námi ungra barna og ættu auðveldara með að lesa í 

samskipti þeirra. Karen sagðist hafa öðlast allt aðra sýn á barnæskuna og hvernig ætti að 

mæta hverju barni þar sem það væri statt. Hún sagði að þegar hún liti til baka þá fyndist 

henni hún eiga auðveldara með að mæta barninu með meiri skilningi en hún gerði áður. Hún 

sagðist líka hafa öðlast betri skilning á leiknum sem námsleið og ætti auðveldara með að sjá 

hvernig upplifun barns í leik verður að námi. Hún sagði: 



 

37 

Það var náttúrulega, já náttúrulega bara í raun þessi sýn á námið, hvað gat gerst í 

náminu. Áður þá fannst mér börnin bara vera að leika, þó mér væri bent á að þau 

væru að læra litina og eitthvað svoleiðis. Áður þótti mér kannski mest gaman að 

sjá upplifun barnanna en svo fór maður að átta sig á að upplifun barnsins varð að 

námi fyrir barnið.  

Hrafnhildur sagðist sérstaklega finna fyrir breytingu á því hvernig hún liti á barnið og 

möguleika þess. Hún sagði að áður en hún hóf nám hefði hún frekar reynt að setja öll börn í 

sama kassann og taldi mikilvægt að þau væru öll á sama stað. Eftir nám fór hún að líta á 

hvert barn sem sérstakan og hæfan einstakling þar sem allir hefðu ólíka hæfileika. Þá fann 

hún hvernig sýn hennar á börn víkkaði og hún fór að átta sig á að allir væru góðir í einhverju 

þótt það væri á ólíkum sviðum. Hún sagði þar að auki að hún hefði öðlast meiri þekkingu á 

þroska barna, andlegum, tilfinningalegum og líkamlegum og því ferli sem ætti sér stað hjá 

barninu á bernskuárum þess. Í viðtalinu sagði hún: 

Ég held að ég hafi farið frá því að halda að ... Uhmmm það þyrfti að vera svona á 

þessum stað á þessum aldri yfir í bara að mæta hverjum einstakling eins og hann 

er ...  

Annar leikskólakennari talaði á svipuðum nótum og sagðist hafa öðlast meiri skilning á 

einstaklingsmun barna og fengið aukna vitneskju tengda mismunandi heimilisaðstæðum, 

ofbeldi eða vanrækslu. Marín sagði að eftir námið hefði hún orðið mun meðvitaðri um að öll 

börn ættu rétt á því sama óháð hvernig heimilisaðstæður eða bakgrunnur þeirra væri. Hún 

sagðist einnig hafa lært mikið um sín eigin samskipti við börnin og fann mikinn mun á því 

hvernig hún talaði við þau. Marín sagði: 

Hvernig maður kemur bara fram við börn og talar við þau og bara þetta að fara 

niður á hné og þú veist, bera virðingu og hlusta ... Það er margt sem að maður 

vissi bara ekki 

Sigrún sagði að hún hefði öðlast mun betri skilning á samskiptum barna eftir námið auk 

þess sem hún væri meðvitaðri um að leyfa áhugahvöt barnanna að ráða för. Þegar hún 

starfaði sem leiðbeinandi vildi hún hafa stífara skipulag svo hún væri öruggari með það sem 

hún ætti að gera hverju sinni. En eftir að hún kláraði námið vildi hún leggja meiri áherslu á 

lýðræði og að börnin fengju að vera í flæði þar sem þau gætu stjórnað degi sínum að 

mestum hluta sjálf.  

Líkt og sést á svörum viðmælenda minna fundu þær fyrir miklum breytingum frá því að 

starfa sem leiðbeinandi og að verða leikskólakennari. Þær fundu hvernig það varð aukin dýpt 
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og skilningur hjá þeim sem skilaði sér í aukinni fagmennsku þeirra. Námið skilaði þeim betri 

skilning á þörfum barna og þær urðu meðvitaðri um að mæta hverjum einstaklingi þar sem 

hann væri staddur. Þá kom einnig fram að skilningur á samskiptum barna, þroskaferli og leik 

jókst eftir að viðmælendur luku námi í leikskólakennarafræðum. 

4.1.4 Hvað einkennir fagmennsku leikskólakennara og faglegt leikskólastarf 

Þegar þátttakendur í rannsókninni voru spurðir að því hvað þeir teldu einkenna faglegan 

leikskólakennara kom meðal annars fram að hæfileikinn að geta leiðbeint öðrum, þekking á 

fræðum, virðing fyrir ólíkum einstaklingum, ígrundun um eigið starf og að hlusta á 

sjónarhorn barnanna væru allt þættir sem einkenndu faglegan leikskólakennara. Nokkuð 

ólíkar áherslur voru þó á svörum viðmælenda en þrír nefndu mikilvægi þess að eiga faglega 

samræðu við aðra leikskólakennara á meðan einn nefndi að vera fagleg fyrirmynd fyrir aðra 

starfsmenn. Karen var meðal þeirra sem kom inn á mikilvægi þess að geta átt faglega 

samræðu við aðra leikskólakennara og sagði að faglegur leikskólakennari gæti leitað álits hjá 

öðrum, rökrætt við þá sem hefðu þekkinguna og þyrfti að geta fært rök fyrir því af hverju 

viðkomandi ynni á ákveðinn hátt. Hún sagði: 

Faglegi þátturinn er náttúrulega að geta verið með rök fyrir því af hverju við 

gerum hlutina svona eða hinsegin. Og hérna. Það klingja einhverjar bjöllur, þú 

veist að það sé eitthvað að og maður kannski tekur ekkert skrefið einn um 

einhverja leið þegar maður getur þá fengið faglega sýn með sér ...  

Faglegur leikskólakennari þarf að sýna gott fordæmi og vera fagleg fyrirmynd fyrir aðra 

að mati viðmælenda. Marín benti til að mynda á mikilvægi þess að veita öðru starfsfólki 

leiðsögn svo að hægt væri að byggja upp faglegt starf innan leikskólans. Með því að leiðbeina 

öðru starfsfólki og vera fagleg fyrirmynd er auðveldara að fá aðra til að starfa á faglegan hátt 

sem gerir það að verkum að starfið í heild verður faglegra að mati Marínar. Hrafnhildur 

svaraði á svipuðum nótum og lagði áherslu á það að leikskólakennarar væru faglegar 

fyrirmyndir fyrir aðra starfsmenn. Hún nefndi að starfsfólkið starfaði mjög náið saman og því 

væri mikilvægt að vera meðvitaður um hvernig unnið væri faglega þar sem starfsfólk horfði á 

hana alla daga að störfum. Þar sem hún er fagmaðurinn verður hún að vera fyrirmyndin og 

sýna gott fordæmi. Hrafnhildur sagði: 

Fagmennskan finnst mér vera ... Vera fyrirmynd, algjörlega finnst mér það vera 

mjög mikilvægt ... Ég er með mikið af fagfólki inni á deild hjá mér ... Og mér finnst 

ég samt hafa mikla ábyrgð gagnvart því að sýna gott fordæmi ... Bæði varðandi 

samskipti við börnin, samskipti við foreldra ... Og annað samstarfsfólk í húsinu ...  
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Einn leikskólakennari kom inn á mikilvægi þess að ígrunda eigið starf og setja sér markmið 

þegar hún var spurð að því hvað einkenndi faglegan leikskólakennara. Að velta fyrir sér 

starfinu, rýna í eigin starfshætti og vera svo með endurmat á því hvernig tókst að ná 

markmiðunum sem sett voru fram eru allt mikilvægir þættir til að stuðla að aukinni 

fagmennsku að hennar mati. Hún sagði það næra hennar eigin fagmennsku að vera í nánu 

samstarfi með öðrum leikskólakennurum og með því að setja sér markmið í starfi og finna 

leiðir til þess að ná þessum markmiðum dýpkaði það þekkingu hennar og héldi henni við 

efnið við að efla eigin fagmennsku í starfi.  

Ásta: Maður nærist svo rosalega á því að vera með öðrum kennurum. Til að setja 

sér þessi markmið, og peppa hvor aðra í því og minna hvor aðra á hvað við vorum 

að læra ... 

Allir leikskólakennararnir nema einn, nefndu á einn eða annan hátt mikilvægi þess að hlusta 

á sjónarhorn barnanna þegar þær hugsuðu um hvað einkenndi fagmennsku 

leikskólakennara. Virðing fyrir einstaklingnum, að mæta börnunum þar sem þau væru stödd 

og að koma til móts við ólíkar þarfir bæði barna og starfsfólks voru taldir mikilvægir þættir 

þegar kemur að fagmennsku leikskólakennara að mati viðmælenda. Hrafnhildur sagði til að 

mynda þetta um fagmennskuna: 

Ég sé bara hvernig samskiptin eru til dæmis ... Það finnst mér mikil fagmennska, 

hvernig þú talar til barna. Hvernig samskiptin eru, ertu að hlusta á barnið eða 

ertu bara að messa yfir því? Eða ertu virkilega að hlusta?  

Leikskólakennararnir voru spurðir að því hvernig þeir upplifðu sína eigin fagmennsku í 

starfi. Allir viðmælendur voru sammála um það að þeir eru meðvitaðir um fagmennsku sína 

og upplifðu sig yfirleitt starfa á faglegan hátt. Einn viðmælandi sagðist leggja áherslu á að 

skoða sig í starfi og jafnvel taka sjálfan sig upp á myndband til að geta skoðað starfshætti 

sína enn nánar. Karen nefndi mikilvægi faglegrar samræðu og að starfa náið með öðrum 

leikskólakennurum. Hún nefndi að það efldi fagmennsku hennar og hún sagðist halda að ef 

ekki væri fyrir þá faglegu samræðu sem hún fengi myndi hún eflaust eiga frekar á hættu að 

staðna í starfi. Án faglegrar samræðu verður þróunin minni og erfiðara að viðhalda 

fagmennsku í starfi:  

Karen: Maður gerir það með samræðum við aðra kennara. Ég held að það haldi 

mér kannski, ég held að ég sé alveg fagleg í starfinu daglega og ég er meðvituð 

um það en auðvitað dettur maður í stund og stund. Og dagamunur líka, það fer 
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eftir álagi ... En allt þegar maður hefur þetta, annað eyra eða önnur rödd. Þá er 

maður faglegri.  

Sara sagðist hafa jákvæða tilfinningu fyrir eigin fagmennsku og sagði mikilvægt að halda 

fagmennskunni við með endurmenntun og sjálfsrýni. Hún lagði áherslu á samskiptahæfni og 

mikilvægi þess að vera opinn fyrir nýjum leiðum í starfi sem þessu þar sem ávallt væri hægt 

að bæta þekkingu sína og hæfni.  

Þrír leikskólakennaranna nefndu að þó þær hefðu jákvætt viðhorf til eigin fagmennsku 

vildu þær samt oft gera betur en það væru þá utanaðkomandi þættir sem hefðu áhrif á að 

upplifun þeirra af eigin fagmennsku væri ekki eins góð og þeir myndu vilja. Tímaleysi, skortur 

á starfsfólki og álag hefði þar mikil áhrif. Hrafnhildur sagði að þegar hún upplifði sig ekki 

starfa á eins faglegan hátt og hún myndi vilja þá væri það vegna utanaðkomandi áhrifa en 

ekki hennar eigin metnaðar í starfi. Börnin og starfsfólkið er misvel upplagt frá degi til dags 

auk þess sem veikindi bæði barnanna og starfsfólksins getur haft áhrif á starfið. Hún benti á 

að það væri stór hluti af fagmennsku leikskólakennara að geta aðlagast aðstæðum hverju 

sinni og endurmetið stöðuna þegar hlutirnir gengju ekki upp eins og vonast væri eftir. Hún 

sagði í því samhengi að hún upplifði sig oft faglega þegar hún næði að gera gott úr erfiðum 

aðstæðum sem gætu skapast í starfinu.  

Marín útskýrði að hún upplifði sig síður vera faglega þegar hún einfaldlega næði ekki að 

sinna faglegu starfi eins og hún myndi vilja vegna skorts á starfsfólki. Hún lagði áherslu á 

mikilvægi þess að aðlagast aðstæðum hverju sinni en stundum væri sárt að þurfa að láta 

daginn ganga upp án þess að geta lagt áherslu á að vinna á þann faglega hátt sem hún vissi 

að hún gæti. Hún benti á að leikskólakennarar þyrftu stundum að minnka kröfurnar á sjálfa 

sig þegar álagið væri mikið. Henni fannst það vissulega miður en benti á að flestir sem 

störfuðu í leikskóla hefðu mikinn metnað til að halda uppi faglegu starfi en þegar erfiðar 

aðstæður kæmu upp eins og mannekla þá væri mikilvægt að stíga til baka og minnka 

kröfurnar. Marín sagðist halda uppi faglegu starfi eins og hún gæti en hún upplifði oft að hún 

myndi vilja gera meira af því. Hún sagði að lokum:  

Stundum gengur það ... Og þá er ótrúlega gaman ... Því mér finnst skemmtilegast 

í vinnunni þegar ég næ að vera nógu fagleg ...  

Þegar leikskólakennararnir voru spurðir að því hvað þeir teldu að einkenndi faglegt 

leikskólastarf kom fram nokkur samhljómur í svörum viðmælenda og þegar þær fjölluðu um 

fagmennsku leikskólakennara. Helst var fjallað um jákvæð samskipti við börn og 

samstarfsfólk auk þess sem markmiðssetning og endurmat skiptu miklu máli að mati 

viðmælenda. Þá voru sex viðmælendur sammála um það að faglegt leikskólastarf byggðist að 
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stórum hluta upp á virðingu fyrir börnunum og að þeim væri mætt þar sem þau væru stödd í 

þroska, hæfni og færni. Virðing fyrir einstaklingsmun og að stuðla að lýðræði í öllu starfi 

leikskólans voru einnig þættir sem leikskólakennararnir töldu einkenna faglegt leikskólastarf. 

Sigrún sagði: 

Það er náttúrulega bara það, að barnið er í brennidepli, það er bara númer 1,2 og 

3 og það skiptir máli hvað það vill og að kennarinn er til staðar fyrir barnið ... Við 

erum ekki að fara að segja barninu hvað það á að gera, þú veist, við erum frekar 

að hjálpa því, leitast eftir því hvað það vill gera ... Og vera þá til staðar fyrir barnið 

til þess að ná því sem það ætlar sér að ná ...  

Karen talaði á svipuðum nótum og sagði lykilatriði að leyfa hverju barni að blómstra á eigin 

forsendum og út frá eigin áhugasviði. Að hennar mati er mikilvægt að veita börnum tækifæri 

til að rækta eigin hæfileika og reyna ekki að móta öll börn í sama kassann: 

Karen: Þau eru ekki öll í sama kassanum. Við sjáum það, að það sem er faglegt er 

að við áttum okkur á því ... Að þau eru ekki og við ætlum ekki að móta þau í sama 

kassann heldur mega þau vera þar sem þau eru ... 

Tveir leikskólakennaranna nefndu starfsmannahópinn í tengslum við faglegt 

leikskólastarf. Bent var á að innan starfsmannahópsins væru ólíkir einstaklingar með 

mismunandi áhuga og hæfileika. Til þess að hægt sé að stuðla að faglegu leikskólastarfi þarf 

starfsfólkið að fá að hafa sína rödd og taka þarf tillit til ólíkra skoðana. Þannig er hægt að 

nýta ólíka hæfileika starfsfólks á fjölbreyttan hátt og stuðla að faglegra starfi innan 

leikskólans.  

Af svörum viðmælenda minna má sjá að þær telja faglegt leikskólastarf byggjast að 

stórum hluta upp á samskiptum við börnin. Þær leggja mesta áherslu á að mæta ólíkum 

þörfum hvers barns og leyfa einstaklingsmun að njóta sín. Þær eru nokkuð sammála um það 

að börn eru ólík og mikilvægt er að finna leiðir til að mæta hverju barni en ekki reyna að 

móta þau öll í sama farið.  

4.1.5 Sýn á barnæsku og nám ungra barna 

Frjálsræði, áhyggjulaus æska, félagsleg styrking, valdefling, sjálfræði og virðing fyrir öllum 

börnum voru allt þættir sem komu fram þegar leikskólakennararnir voru spurðir að því hvaða 

sýn þeir hefðu á börn og barnæsku. Af svörum leikskólakennaranna má sjá að þeir vilja fyrst 

og fremst að börnin fái að njóta barnæskunnar áhyggjulaus, öðlist sterka sjálfsmynd og fái að 

hafa sínar eigin skoðanir. Þá kemur einnig fram að þeim þykir mikilvægt að börnin fái að 

njóta lýðræðis þar sem þau fá að efla hæfni sína út frá eigin áhugasviði. Karen lagði til að 



 

42 

mynda mikla áherslu á að leyfa börnunum að vera í núinu og að líf þeirra skiptir máli hér og 

nú: 

Karen: Þau eru sterk hér og nú, ekki að þú þarft að vera duglegur svo þú getir 

hérna ... Heldur bara, hér. Við erum hér. Og hérna, já og líf mitt skiptir máli hér 

og núna. 

Ásta talaði á svipuðum nótum og nefndi að henni fyndist mjög mikilvægt að börnin fengju 

að rannsaka og upplifa sjálf. Hún talaði um mikilvægi þess að líta á barnið sem hæfan 

einstakling og lagði áherslu á að starfsfólk elti áhugasvið barnanna við skipulag starfsins. Sara 

vildi leggja höfuðáherslu á að byggja upp sterka einstaklinga með jákvæða sjálfsmynd og 

nefndi einnig mikilvægi þess að koma fram við öll börn af virðingu: 

Sara: Ég vil að við sýnum öllum börnum virðingu sem manneskjum ... Tölum ekki 

niður til þeirra og gefum þeim einmitt þetta tækifæri til að verða sterkir 

einstaklingar. Og svona, vera hvetjandi og hrósandi. 

Bryndís lagði mikla áherslu á sjálfræði barnanna og að þau fengju að njóta barnæskunnar. 

Hún vildi helst hafa sem minnst stíft dagskipulag og að börnin fengju tækifæri til að læra í 

gegnum umhverfið og náttúruna. Val á efnivið og stað til að leika sér ætti að vera í höndum 

barnanna og þau ættu að fá tækifæri til að upplifa lífið á eigin forsendum að hennar mati.  

Þegar nám barnanna barst í tal voru leikskólakennararnir allir sammála því að leggja þyrfti 

höfuðáherslu á leikinn sem námsleið og að það þyrfti að einbeita sér að því í öllu 

leikskólastarfi að gera leiknum hátt undir höfði. Sigrún sagðist stundum upplifa of mikla 

áherslu á „skólaverkefni” og sagði: 

Mér finnst bara nám ... Það fer allt í gegnum leikinn, og það var of mikið af svona 

... Næstum því bara eins og skólaverkefni, maður verður bara að ... Eigum við að 

eyða barnæskunni bara í það að vera bara að sitja og skrifa? Þú veist, við getum 

lært það í gegnum leikinn og þau fatta ekki einu sinni að þau séu að læra það ...  

Karen tók undir þetta og sagði í tengslum við nám ungra barna „fyrir það fyrsta þá 

náttúrulega læra þau í gegnum leikinn, mér finnst það bara mjög mikilvægt.” Hún talaði um 

mikilvægi þess að kennarinn væri vakandi fyrir áhugasviði barnanna og legði sig fram við að 

skapa tíma, rými og aðstæður til þess að börnin gætu þroskast og lært í gegnum frjálsan leik 

með viðeigandi efnivið. Að mati viðmælenda minna er lykilatriði að gera leiknum hátt undir 

höfði, elta áhugasvið barnanna og hafa viðeigandi efnivið aðgengilegan til að hægt sé að 

stuðla að námi og þroska allra barna.  
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4.1.6 Munur á sýn leiðbeinenda og leikskólakennara  

Allir leikskólakennararnir voru sammála um það að munur væri á því hvernig leiðbeinendur 

og leikskólakennarar litu á barnæsku og nám ungra barna. Sex af þeim sögðu aðalmuninn 

vera þann að leiðbeinendur skorti skilning og þekkinguna á bak við það hvernig unnið væri til 

þess að ýta undir þroska og hæfni barnanna. Þó svo að margir geti lært af fagfólkinu og unnið 

á svipaðan hátt þá sé alltaf munur á því hvernig leikskólakennarar og leiðbeinendur líti á ung 

börn og nám þeirra að mati viðmælenda. Ásta sagði þetta um muninn á því að starfa með 

leiðbeinendum og leikskólakennurum: 

Það vantar bara svo rosalega þennan bakgrunn á þekkingu, allt frá þessum 

tilfinningatengslum sem maður þarf að ná með þeim [börnunum] á yngstu 

deildinni til að þeim líði vel og þangað til maður er að kenna þeim stafina og að 

kveða á elstu deild. En þú getur náttúrulega alveg verið rosa góð fyrirmynd en 

þau vantar að vita bakgrunninn, þar liggur munurinn.  

Sigrún kom inn á það að leiðbeinendur skorti þekkingu á leik og samskiptum barna sem 

væri vissulega eðlilegt þar sem leikskólakennarar lærðu mjög mikið um þessa þætti í námi 

sínu. Hún nefndi ærslaleik barna sem dæmi þar sem hún sæi oft hvernig það skortir skilning 

hjá þeim sem ekki hefðu menntað sig í faginu: 

Sigrún: Ég hef alveg núna bara oft „af hverju ertu að stoppa þennan leik?” ... Og 

hann [ærslaleikurinn] er náttúrulega oftast stoppaður en þú veist ... Þá bara „en 

þau eru að ráðast á hvort annað” ... Ég segi, „eru þau að ráðast? Eru þau ekki 

bara að leika sér”? “jú en þau eiga ekki að leika sér svona” ... „Og af hverju eiga 

þau ekki að leika sér svona”?  

Karen sagði það algengara að leikskólakennari liti á barnið sem getumikinn einstakling heldur 

en leiðbeinendur. Þar að auki hefur kennarinn hæfileikann til þess að mæta hverjum 

einstaklingi þar sem hann er staddur að mati Karenar. Hún nefndi einnig leikinn og sagði þá 

sem ekki eru menntaðir í faginu sjá börnin einungis í leik en þeir áttuðu sig ekki á því sem 

barnið er að öðlaðist í gegnum leikinn, hvaða færni það væri að efla eða hvaða leið það væri 

búið að fara til þess að ná þeirri færni. Hún benti jafnframt á að leikskólakennarar litu frekar 

á allan þroska barna sem nám á meðan leiðbeinendur gerðu það síður.  

Karen: Ég held að leiðbeinendur líti kannski ekkert endilega á nám ... Þroska 

ungra barna sem nám heldur bara einhverja færni sem á sér stað ... Á meðan 

leikskólakennarinn sér þetta sem nám ... 
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Bryndís sagði að það væri munur á sýn leiðbeinenda og leikskólakennara og skrifaði það á 

óöryggi leiðbeinenda vegna þess að þeir hefðu ekki þekkinguna til þess að geta fært rök fyrir 

hlutunum. Að hennar mati búa leikskólakennarar yfir meira sjálfstrausti til að færa rök fyrir 

máli sínu vegna þess að þeir hafa aflað sér þekkingar með námi sínu.  

Marín sagði að það væri erfitt að alhæfa um málefni sem þessi þar sem leiðbeinendur 

væru jafn misjafnir og þeir væru margir. Hún sagði það skipta máli hvaða bakgrunn 

leiðbeinendur hefðu: 

Marín: Mér finnst það vera mikill munur hvort þú sért að fá tvítuga krakka eða 35 

ára sem er búin að eiga þrjú börn eða ömmu eða ... Þú veist ... Það er bara mikill 

munur hvort að þú hafir umgengist börn og svona, þannig að það er eiginlega 

svona einstaklingsbundið.. 

4.2 Að deila eigin fagþekkingu með öðru starfsfólki 

Viðmælendur voru spurðir að því hvernig þeim fyndist ganga að deila eigin fagþekkingu með 

öðru starfsfólki leikskólans, bæði öðru fagfólki sem og leiðbeinendum. Flestir 

leikskólakennararnir upplifðu það sem svo, að það gengi vel að deila fagþekkingunni en 

áberandi var á svörum þeirra að þeim fyndist auðveldara að deila þekkingu sinni með öðrum 

leikskólakennurum heldur en ófaglærðu starfsfólki. Fram kom hjá viðmælendum að þeim 

fyndist auðveldara að deila fagþekkingu með öðrum leikskólakennurum vegna sameiginlegs 

skilnings á faginu. 

Tekið skal fram að fjórir af þeim leikskólakennurum sem tóku þátt í rannsókninni starfa í 

leikskólum þar sem er tiltölulega margt fagfólk. Tvær af þessum fjórum nefndu til að mynda 

að af þeim 50-60 starfsmönnum sem starfa í umræddum leikskólum þá væru 23-26 

leikskólakennarar. Þá á einnig eftir að telja það starfsfólk sem hefur aðra háskólamenntun en 

leikskólakennarafræði og telst því tilheyra faghóp leikskólans.  

Líkt og kom fram fannst flestum leikskólakennurunum ganga nokkuð vel að deila 

fagþekkingu sinni en tveir tóku þó fram að það gengi misvel, eftir aðstæðum og 

samstarfsfólki hverju sinni. Ásta sagði að það væri mjög misjafnt hvernig henni gengi að deila 

eigin fagþekkingu, og tengdi það við traust í starfsmannahópnum. Hún sagðist alveg hafa 

upplifað það að vinna með einstaklingum sem einfaldlega vildu ekki hlusta á hana eða taka 

leiðsögn hennar. Hún sagði suma einfaldlega vilja hafa hlutina eins og þeir hefðu alltaf verið 

og það gæti reynst erfitt að byggja upp farsælt samstarf þar sem ólíkar áherslur væri meðal 

starfsfólks. Að hennar mati er traust afar mikilvægt til þess að geta deilt fagþekkingu sinni án 

þess að virðast vera að gera lítið úr öðru starfsfólki.  
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Sigrún talaði á svipuðum nótum og sagðist finna mikinn mun á því að deila fagþekkingu 

með öðru fagfólki annars vegar og leiðbeinendum hins vegar. Hún nefndi til dæmis þegar 

hún stýrði breytingum á vinnustað sínum þar sem stefnan var sett á sveigjanlegra 

dagskipulag með meira flæði fyrir börnin. Hún sagði að það hefði verið mun erfiðara að fá 

leiðbeinendur til að taka breytingunum vel vegna þess að þeir einfaldlega skildu ekki rökin á 

bak við það hvers vegna það væri mikilvægt að breyta starfi sem hefði gengið vel undanfarin 

ár.  

Sigrún: Það gengur rosalega upp og ofan, en ég finn það samt ... Og sem að 

kannski ... líka kannski rímar við það sem þú varst að spyrja ... 

Leikskólakennararnir taka miklu betur í þetta heldur en leiðbeinendurnir ... Af því 

að þeir sjá og skilja hvað er verið að tala um ... 

Karen nefndi að það gengi vel að hennar mati að deila fagþekkingu sinni en hún tók það 

þó fram að hún myndi oft vilja gera meira af því. Hún sagðist vera á þeirri skoðun að það 

væru of mörg börn í of litlu rými innan leikskólanna sem gerði það að verkum að minni tími 

fengist í daglegu starfi til þess að eiga í faglegum samræðum við aðra og deila fagþekkingu 

sinni. Hún nefndi jafnframt að henni fyndist ganga vel að deila fagþekkingu sinni á fundum 

eins og deildarstjórafundum, fagfundum, starfsmannafundum og deildarfundum þar sem 

meiri tími gæfist til slíkra umræðna þegar börnin væru ekki til staðar. Á slíkum fundum gefast 

rík tækifæri til að miðla hugmyndum, sýna frá faglegu starfi og veita ráð til þeirra sem 

þarfnast þess.  

Tveir leikskólakennaranna nefndu mikilvægi þess að eiga faglega samræðu við 

leikskólakennara og annað fagfólk. Að þeirra mati var þessi faglega samræða stór hluti af því 

að deila fagþekkingu sinni og algjörlega nauðsynlegt til þess að efla fagmennsku 

leikskólakennara og faglegt starf innan leikskólanna. Þá var einnig komið inn á mikilvægi 

uppeldisfræðilegra skráninga og ljósmyndaskráninga þegar kemur að því að deila 

fagþekkingu innan starfsmannahópsins þar sem þær gæfu góð tækifæri til að sýna fram á 

það faglega starf sem ætti sér stað og skapaði umræðu um starfið.  

4.3 Samstarf við leiðbeinendur 

Leikskólakennararnir sem tóku þátt í rannsókninni voru spurðir að því hvað þeir teldu 

mikilvægt að þeir legðu áherslu á í starfi sínu þegar meirihluti starfsfólks væri ófaglært. Þó 

svo að það sé afar mismunandi á milli leikskóla hversu hátt hlutfall starfsfólks er ófaglært er 

staðan þó sú að margir leikskólar ná ekki að uppfylla kröfur um ráðningu kennara og eru því 

sumir leikskólar starfræktir með mun fleiri ófaglærðum starfsmönnum en 

leikskólakennurum. Það sem kom helst fram í svörum leikskólakennaranna var að leiðsögn 



 

46 

væri afar mikilvæg þegar leikskólakennarar væru í minnihluta í starfi og einnig að vera fagleg 

fyrirmynd. Það er nauðsynlegt að mati viðmælenda að hafa faglegt starf sýnilegt og að 

leikskólakennarar noti faglega orðræðu og sýni virðingu í samskiptum við börn, foreldra og 

samstarfsfólk. Karen sagði til dæmis „maður þarf bæði að vera fagleg fyrirmynd og vinna 

faglega svo þau geti lært af því, en við verðum líka að benda þeim á og hvetja” þegar hún var 

spurð út í samstarf sitt við leiðbeinendur. Það kom þó einnig fram í svörum 

leikskólakennaranna að það gæti reynst erfitt að leiðbeina öðru starfsfólki þar sem 

einstaklingar gætu tekið leiðsögninni illa og fundist eins og verið væri að gera lítið úr störfum 

þeirra. Að mati viðmælenda væri þetta mjög fín lína á milli þess að fræða aðra og leiðbeina 

þeim annars vegar og virðast hreinlega hrokafullur hins vegar. Sara sagði: 

Maður þarf bara að vanda sig en að sama skapi megum við aldrei slaka á þeirri 

vitund að við erum fagmenn ... Og við eigum að vita betur ... Þannig að hérna, þá 

bara reynir á okkur í samskiptum hvernig við komum þeirri vitneskju frá okkur og 

til hinna ...  

Sigrún var sammála Söru og sagðist stundum hrædd við að virðast vera með „menntahroka” 

ef hún væri að leiðbeina ófaglærðu starfsfólki eða benda þeim á hvað mætti betur fara. Hún 

lagði þó áherslu á mikilvægi þess að leiðbeina öðrum og einnig að virkja starfsfólk í að stunda 

sjálfstæð vinnubrögð. Hún sagði mikilvægt að leikskólakennarar mötuðu ekki annað 

starfsfólk  á því öllu sem þeir ættu að gera heldur reyndu að fræða starfsfólkið og gefa þeim 

tækifæri til þess að blómstra í starfi.  

Sigrún: Starfið í rauninni situr á okkur, það er okkar að leiðbeina áfram en maður 

þarf líka að passa það að vera ekki eitthvað dominerandi yfir þeim ... Þannig að 

maður þarf alveg að láta þau finna fyrir því að þau hafi líka einhver áhrif ... Og 

maður kannski hlusti og þau hafa alveg góðar hugmyndir af því sem maður gerir 

... En maður þarf samt líka alltaf að passa að þetta faglega er á bak við okkur 

leikskólakennarana, og við stöndum náttúrulega og föllum með því  

Fjórir leikskólakennarar töluðu um mikilvægi þess að styðja við bakið á leiðbeinendum, 

finna hæfileikann sem býr í mannauðnum og leyfa ólíkum einstaklingum að blómstra í því 

sem þeir eru góðir í. Þannig er hægt að stuðla að enn faglegra starfi með því að hífa 

leiðbeinendur upp, vekja áhuga þeirra og draga fram faglegri þekkingu hjá ófaglærðu 

starfsfólki eins og hægt er. Að mati viðmælenda gefur það leiðbeinendum mikið að vera falin 

viðeigandi ábyrgð og verkefni og þeir upplifi frekar að þeir séu mikils metnir í starfi og vilji 

þar af leiðandi standa sig betur.  
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Marín: Þannig að ég reyni líka að dreifa verkefnum og segja bara “værir þú til í að 

gera þetta og ég ætla frekar að vera inni á deild” ... Af því að stundum bara finnst 

mér það skemmtilegra að vera inni á deild en einhver verkefni sem þarf að gera 

...   

Hrafnhildur lagði mikla áherslu á að bera virðingu fyrir öllu starfsfólki og sagði mikilvægt 

fyrir leikskólakennara sem ynnu í leikskólum þar sem leiðbeinendur væru í meirihluta að 

leggja sig fram við að finna hæfileika ólíkra einstaklinga og sjá hvar áhugasvið þeirra lægi. 

Hún sagði að hún hefði þessa hugsjón vegna þess að hún var sjálf leiðbeinandi og það var 

einmitt þetta sem hvatti hana til að hefja nám. Hún benti einnig á að þótt leiðbeinendur 

hefðu ekki sömu fagþekkingu og leikskólakennarar og gætu ekki sinnt faglegum þáttum 

starfsins á sama hátt og leikskólakennarar, eins og að vinna við námskrá, endurmat eða setja 

fram uppeldismarkmið væru langflestir að leggja sig mikið fram í starfi sínu. Ef fólk finnur að 

það er mikils metið verður samstarfið betra og minna mál að veita leiðsögn án þess að 

starfsfólk taki því illa.  

4.3.1 Fagleg fyrirmynd 

Nokkuð var um það í svörum leikskólakennaranna þegar kom að samstarfi við leiðbeinendur 

að þeir nefndu það að vera fagleg fyrirmynd væri mikilvægt til að geta eflt leiðbeinendur í 

starfi og stuðlað þannig að faglegra starfi innan leikskólanna. Sara talaði til að mynda um það 

hvernig það hjálpaði henni að hafa góðar faglegar fyrirmyndir þegar hún starfaði sem 

leiðbeinandi og hvernig það gerði hana faglega þenkjandi og hvatti hana til að skrá sig í nám í 

leikskólakennarafræðum. 

Sara: Það er í rauninni það sem ég upplifði áður en ég fór í mitt nám að hérna ... 

Að ég var með svo góðar fyrirmyndir og sterkar fyrirmyndir ... Sem einmitt töluðu 

svona þetta faglega og hérna ... Og urðu þess valdandi að maður fór ósjálfrátt að 

hugsa á sama hátt ... Þannig að mér finnst það mjög mikilvægt ... 

Tveir aðrir leikskólakennarar töluðu á svipuðum nótum og sögðu mjög mikilvægt að 

leikskólakennarar sýndu ávallt fagleg vinnubrögð og legðu sig fram við að vera fyrirmyndir 

fyrir aðra starfsmenn sem myndi þá hafa áhrif á allt starfið í leikskólanum. Bryndís sagði til að 

mynda „Ef að faghópurinn er ekki leiðandi og fyrirmyndirnar þá gerist lítið”. Marín var 

sammála því að leikskólakennarar yrðu að vera fagleg fyrirmynd fyrir leiðbeinendur og sagði 

að ekki væri hægt að ætlast til þess af leiðbeinendum að halda uppi faglegu starfi þar sem 

þeir hefðu ekki þá þekkingu sem þyrfti. Þannig væri hægt að efla leiðbeinendur í starfi með 

því að leikskólakennarar sýndu fagleg vinnubrögð og legðu sig fram við að vera fyrirmynd 

fyrir aðra.  
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Marín: Fagmanneskja finnst mér þurfa að vera bara alltaf sjálf ... Þó hún kannski 

sé ekki að segja það hvernig hún er að gera hlutina en ef að hún er fagleg þá 

hérna ... Held ég að fólkið sem vinnur með manneskjunni verði það ósjálfrátt 

þannig ...  

4.3.2 Traust 

Leikskólakennararnir bentu á mikilvægi þess að treysta leiðbeinendum og leyfa þeim að viðra 

skoðanir sínar og hugmyndir. Þó svo að mikil ábyrgð væri á leikskólakennurum að halda uppi 

faglegu starfi þá væru það leiðbeinendur sem stæðu vaktina allan daginn á meðan 

leikskólakennarar færu meira út af deildinni til að sinna undirbúningi og fara á fundi. Að 

þeirra mati er því afar mikilvægt að mynda traust og tengsl milli samstarfsfólks. Einn 

leikskólakennari sagði að ef það ríkti traust milli samstarfsfólks upplifði hún sem meiri virðing 

væri borin fyrir fagmenntun leikskólakennara og að það myndist síður togstreita á milli 

þessara hópa. Að mati Söru getur skortur á trausti orsakað hættu á að leiðbeinendur taki 

leiðsögn illa og finnist að sér vegið ef leikskólakennarar komi með ábendingar. Hún taldi að 

ef það ríkti traust og allir gætu tekið þátt í umræðum og upplifað að á þá væri hlustað auk 

þess sem stjórnendur legðu línurnar myndaðist síður þessi togstreita og allir starfsmenn 

ynnu saman í átt að settum markmiðum. Hún sagði jafnframt að í aðstæðum sem þessum 

hjálpaði það henni að hafa starfað sem leiðbeinandi áður þar sem hún hefði skilning á þeirra 

aðstæðum og legði sig fram við að koma fram við alla á jafningjagrundvelli. 

Sara: Mér finnst það líka svo jákvætt sko. Ég upplifi svo sterkt ... Ég upplifi svo 

sterkt þennan jafningjagrundvöll sem við erum á hér um leið og ég upplifi það 

líka sterkt að vera partur af faghópnum sem er sannarlega faghópur ...  

Hrafnhildur sagði að það væri mikilvægt að geta treyst öllu starfsfólki þar sem fagfólkið 

færi mun meira út af deildinni. Hún lagði áherslu á að þrátt fyrir ólíkan bakgrunn og þekkingu 

þá væru allir mannlegir, ættu misjafna daga og væru að kljást við ólíka hluti. Hún sagði að 

hreinskilni væri mjög mikilvæg í starfi sem þessu þar sem mannleg samskipti væru stór hluti 

af starfinu: 

Mér finnst meira að segja sko ef ég á kannski svona skrítinn dag eða eitthvað ... 

Þá segi ég bara fólkinu mínu það ... Þá segi ég bara “æji það var svolítið erfitt 

heima í morgun og bara svo þið vitið það og eitthvað” ... Mér finnst það bara 

mjög ... Við erum bara manneskjur öll og eigum misjafnt og þá væri ég ekkert 

flott fyrirmynd kannski ... Þá er betra að þau viti út af hverju ...  
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Þrír viðmælenda sögðu mikilvægt að veita leiðbeinendum þetta traust og dreifa verkefnum 

til þeirra á viðeigandi hátt. Þær bentu á það hversu hvetjandi það gæti verið að vera falin viss 

ábyrgð og að finna að vinnuframlag hvers og eins væri mikils metið. Það eykur sjálfstraust 

starfsfólksins og hvetur það áfram til að gera enn betur að þeirra mati. Sara sagði; „það gefur 

líka starfsfólkinu mikið, þegar það fær verkefni og er treyst fyrir einhverju.” Bryndís benti á 

að allir væru góðir í einhverju og það væri mikilvægt fyrir leikskólakennara að vera vakandi 

fyrir því hvar áhugasvið starfsfólks lægi og hvernig hægt væri að nýta ólíka hæfileika til að 

bæta starfið og gera það faglegra. 

Bryndís: Þannig að ef maður finnur áhugasvið þar að þá hérna ... Þá held ég að 

maður geti svolítið híft leiðbeinandann upp á svolítið faglegum grunni ... 

4.3.3 Leiðsögn 

Annar mikilvægur þáttur þegar kom að samstarfi við leiðbeinendur, var að mati 

leikskólakennara að veita leiðsögn. Nokkrir viðmælendur lögðu áherslu á að 

leikskólakennarar leiðbeindu öðru starfsfólki en sögðu þó mikilvægt að huga að því hvernig 

leiðsögnin væri sett fram. Einn viðmælandi talaði um hvernig það hjálpaði henni að hafa 

starfað sem leiðbeinandi áður og væri því meðvitaðri um það hvernig hún leiðbeindi öðru 

starfsfólki.  

Ásta: Já og ég get sett mig í þeirra spor og hvernig ég geti þegið leiðsögn. Af því 

að það er alveg hræðilegt að láta tala niður til sín og bara þú gerir þetta og þú 

gerir þetta. En segja frekar, eruð þið til í að ... og smita þau þannig af áhuganum, í 

staðinn fyrir að vera einhver stjóri sem bendir á og skipar fyrir.  

Annar viðmælandi talaði á svipuðum nótum og sagði mikilvægt að veita leiðsögnina á 

faglegan hátt og vara sig á því að gera ekki lítið úr öðru starfsfólki þótt það þyrfti að leiðbeina 

því. Karen sagði: 

Leiðbeina þeim kannski bara í aðstæðunum hér og nú. En á faglegan hátt ... Ekki 

hérna, „þú átt ekki að gera þetta svona” ... Heldur bara „hefuruðu prófað að gera 

þetta svona eða geturu séð einhverja aðra leið” ef þau eru í vandræðum ... Eða ef 

þau eru að gera góða hluti ... Bara alveg þetta var ... Bara eins og við börnin 

okkar, en hvað þetta var sniðugt ... Eitthvað svona ... 

Sara talaði um mikilvægi þess að veita leiðsögn en sagði það geta reynst erfitt fyrir 

leikskólakennara, sérstaklega ef þeir væru í minnihluta á vinnustað. Hún sagði; „Það þarf ekki 

mikið til að hinn hópurinn upplifi að það sé litið niður á sig”. Hún benti jafnframt á að 

vissulega væri það ein leið til að veita leiðsögn að hafa faglegt starf sýnilegt og að 
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leikskólakennarar legðu sig fram við að nota faglega orðræðu í starfi sínu. Ásta sagði frá því 

hvernig hún fylltist stolti þegar hún hefði verið fjarverandi í nokkrar vikur og kom til baka á 

deildina þar sem hún var deildarstjóri. Þá sá hún að starfsfólkið á deildinni hafði staðið sig 

sérstaklega vel við að halda uppi faglegu starfi í fjarveru hennar. Hún sagðist hafa hrósað 

starfsfólkinu sínu og upplifði það svo að leiðsögn hennar hefði borið árangur. 

Ásta: Þá voru þær alveg, „já þú ert búin að kenna okkur svo margt”. Af því að ég 

var að hrósa þeim fyrir margt sem þær voru að gera. „Þú ert búin að kenna okkur 

svo margt að við erum alveg bara með þetta sko”. 

 

4.4 Virðing fyrir fagmennsku og háskólamenntun leikskólakennara 

Þegar spurt var um upplifun leikskólakennaranna af því hvort virðing væri borin fyrir 

fagþekkingu og háskólamenntun þeirra voru nokkuð skiptar skoðanir á því. Helst var munur á 

því hvort leikskólakennarar upplifðu virðingu í samfélaginu en meiri samhljómur var í svörum 

þeirra þegar talið barst að virðingu innan leikskólans þar sem þær starfa. Þrír viðmælendur 

komu inn á virðingarleysi stjórnvalda og þá sérstaklega þegar horft væri til launakjara og 

starfsaðstæðna leikskólakennara. Nánar er gerð grein fyrir svörum viðmælenda í næstu 

köflum. 

4.4.1 Virðing innan leikskólans 

Allir leikskólakennararnir sem tóku þátt í þessari rannsókn sögðust upplifa það að borin væri 

virðing fyrir fagmennsku þeirra og háskólamenntun innan leikskólanna þar sem þær störfuðu 

í dag. Það kom þó einnig fram í svörum tveggja leikskólakennara að þær hefðu upplifað 

minni virðingu fyrir fagmenntun þeirra í öðrum leikskólum þar sem þær hefðu starfað. Þessir 

viðmælendur áttu það sameiginlegt að hafa áður unnið í leikskólum sem höfðu færri 

leikskólakennara og stór hluti starfsfólks voru ófaglærðir starfsmenn. Þær höfðu unnið í 

umræddum leikskólum nýlega eftir útskrift og mættu skilningsleysi frá reynslumiklum 

leiðbeinendum svo sem vegna undirbúningstíma. Sara sagði til dæmis að á fyrrverandi 

vinnustað hefði hún alveg fengið að heyra „æji, eins og ég viti þetta ekki, ég á þrjú börn” 

þegar hún var að benda á eða viðra hugmyndir sínar sem nýútskrifaður leikskólakennari. 

Marín talaði á sömu nótum og sagði: 

Þar sem ég var, þar sá ég pínu af þessu því þar voru svona konur yfir fimmtugt og 

voru búnar að vinna þarna í 20 ár ... Og það fannst mér einmitt svona, „hmm ert 

þú að fara í undirbúning”? Eða skilurðu, þá var ég nýútskrifuð og þá var það þetta 
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sem var togstreitan með að vera ný og vera komin í þennan flokk en ekki í þeirra 

flokk. 

Sumir viðmælendur sögðust upplifa virðingu frá samstarfsfólki en tóku samt sem áður 

fram litla hluti sem þær hefðu orðið varar við í starfi sem benti til virðingarleysis gagnvart 

fagmenntun þeirra. Bryndís minnist þess til að mynda þegar hún kom ný til starfa og tók við 

stjórnunarstöðu þar sem leikskólastjórinn var einnig nýr í starfi. Þær tvær voru fullar af 

eldmóði og vildu gera ýmsar breytingar á starfinu til þess að koma faglegu starfi nær því sem 

þekktist í nútíma leikskólafræðum, en um var að ræða gamlan leikskóla sem hafði starfað á 

svipaðan hátt svo árum skipti. Hún nefndi að erfiðast hefði verið ná til reynslumikilla 

leikskólakennara sem hefðu starfað lengi við leikskólann. 

Bryndís: Mér fannst ég þar alveg þurfa að berjast fyrir því að á mig væri hlustað 

og svona þurfa aðeins að leggja mig meira fram við það að bara virkilega vanda 

mig og ígrunda hvernig ég ætlaði að segja það svo það væri á mig hlustað á 

meðan leiðbeinendur bara hlusta ... Mér finnst þeir frekar bara hlusta ...  

Það komu ekki ósvipuð svör frá Sigrúnu sem sagði finnast það mjög erfitt að lenda í 

rökræðum um námið og starfið við reynslumikla leikskólakennara sem höfðu lokið námi úr 

Fósturskólanum. Að hennar mati er ómögulegt að bera saman hennar fimm ára háskólanám 

við nám þeirra sem hefðu sótt sína menntun í Fósturskólann. Þó svo að reynslan hafi 

vissulega mikið að segja og að þetta hafi verið besta mögulega námið á þeim tíma benti hún 

á að námið í dag væri orðið mun fræðilegra og ítarlegra auk þess sem sérfræðiþekkingin væri 

orðin mun meiri með tilkomu meistaranámsins. Sigrún sagðist samt sem áður yfirleitt upplifa 

mikla virðingu fyrir fagmenntun sinni innan leikskólans og fann aukna virðingu þegar hún 

lauk meistaranámi sínu og enn meiri virðingu þegar hún lauk viðbótardiplóma námi.  

Sara kom inn á vinnustaðamenningu hverju sinni og sagði að það skipti máli hvernig andi 

væri á vinnustaðnum varðandi virðingu meðal samstarfsfólks. Hún sagði það vera upplifun 

sína að ef góður starfsandi ríkti og ef allir hefðu skýr hlutverk þá væri meiri virðing borin fyrir 

sérfræðiþekkingu leikskólakennara. 

Sara: Það hefur líka með andann í húsinu að gera ... Það er bara ákveðin virðing 

borin fyrir því að hér er fagfólk sem er menntað í sínu fagi og veit hvað það er að 

tala um. 

Ásta talaði um að hún upplifði virðingu og sagðist trúa því að meiri líkur væri á því að virðing 

væri borin fyrir fagmenntun leikskólakennara ef traust ríkti og aðrir starfsmenn upplifðu 

einnig að þeir væru mikils metnir í starfi. Hún sagði að ef leiðbeinendur upplifðu það að litið 
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væri niður á þá væri ólíklegt að þeir bæru virðingu fyrir sérfræðiþekkingu leikskólakennara 

og þá gæti myndast togstreita á milli þessara hópa innan leikskólans. Hún sagði: 

Það er alveg á sama meiði og að hafa þau með sér í liði. Að segja þeim hvað ég er 

að gera, og viljiði minna mig á að ég ætlaði að gera þetta. Og eins að biðja þær að 

fara að gera eitthvað fyrir mig ef þær eru betri í því, í tölvunni eða einhverju. 

Þetta er alveg svona sama mómentið og að reyna að dreifa ábyrgð 

Líkt og komið hefur fram hér áður þá upplifðu allir leikskólakennararnir að borin væri 

virðing fyrir þeirra sérfræðiþekkingu innan leikskólanna þar sem þeir störfuðu í dag þótt 

sumir hefðu upplifað virðingarleysi á fyrri vinnustöðum. Áhugavert er að sumir töluðu um 

erfiðleika með að fá virðingu frá reynslumiklum leikskólakennurum á meðan einhverjir 

sögðust hafa upplifað minni virðingu á fyrri vinnustöðum þar sem leiðbeinendur voru í 

meirihluta. Einn viðmælendanna sagðist skrifa virðingarleysi leiðbeinenda á 

minnimáttarkennd þeirra þar sem þeir gætu haldið að leikskólakennarar væru yfir þá hafnir í 

starfi. Hún tók það fram að það gæti verið þeirra upplifun en ekki staðreynd, enda sjaldnast 

sem leikskólakennarar telja sig yfir aðra hafna að hennar mati. Þvert á móti eru þeir flestir 

allir af vilja gerðir að hlusta á hugmyndir annarra, leiðbeina, fræða og hvetja áfram í starfi.  

4.4.2 Virðing í samfélaginu 

Það var nokkuð misjafnt hversu mikla virðingu leikskólakennararnir upplifðu í samfélaginu. 

Þrír viðmælendur sögðust ekki upplifa virðingu frá stjórnvöldum og nefndu til að mynda lág 

laun og óviðunandi starfsaðstæður í því samhengi. Karen sagði það ekki sýna henni, starfi 

hennar og fagmennsku virðingu að hafa svo mörg börn í of litlu rými. Hún sagði að þetta lýsti 

ekki einungis virðingarleysi gagnvart leikskólakennurum heldur einnig virðingarleysi gagnvart 

börnunum sjálfum. Áreitið sem börnin verða fyrir allan daginn hefur ekki góð áhrif á þroska 

þeirra sem henni finnst gefa vísbendingar um að stjórnvöld hugsi ekki fyrst og fremst um 

hagsmuni barnanna. Ásta talaði á svipuðum nótum og tók dæmi um það þegar hún sótti um 

styrk til þess að fara í launað námsleyfi hjá bæjarstjóra í því sveitarfélagi sem hún starfaði 

hjá. 

Ásta: Samanber þegar ég sótti um styrkinn til að fá að fara í 6 mánaða launað 

leyfi. Og fór og talaði við bæjarstjórann og hann sagði “djöfullinn hafi það, það 

þurfa nú ekki allar þessar pössunarpíur að hafa eitthvað háskólapróf” 

Sigrún sagðist upplifa virðingu en þó væri það mjög misjafnt. Hún sagðist enn finna það 

viðhorf í samfélaginu að leikskólar væru fyrst og fremst gæslustaðir en tók fram að mesta 

virðingu fyndi hún frá einstaklingum sem hefðu starfað í leikskólum. Hún sagðist ekki upplifa 
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mikla virðingu frá grunnskólakennurum og fannst í raun verið litið niður á hana og hennar 

menntun þar. Að auki sagði hún að það væri mjög misjafnt hvort hún upplifði virðingu frá 

foreldrum. 

Sigrún: Svo eru foreldrahóparnir misjafnir ... Sumum finnst þetta alveg bara 

geggjað og maður er alveg rokkstjarna í augunum en svo er bara þú ert bara 

hérna að passa barnið mitt ... 

Sara sagðist ekki upplifa mikla virðingu í samfélaginu og sagði „ótrúlega oft sem maður 

fær svona skot á sig, já kannski ég fari bara að gera eitthvað eins og þú bara snýta og skeina.” 

Hún nefndi jafnframt virðingu frá foreldrum og sagði það sýna starfi hennar vanvirðingu 

þegar foreldrar mættu ekki á foreldrafundi eða sæktu barn sitt ítrekað of seint á daginn. Hún 

tók þó fram að slíkt væri undantekning og í flestum tilfellum upplifði hún ágæta virðingu frá 

foreldrum.  

Tveir leikskólakennarar sögðust upplifa mikla virðingu fyrir starfi sínu í samfélaginu. 

Marín sagði í því samhengi að henni fyndist virðingin hafa aukist á þeim árum sem hún hefði 

starfað eftir útskrift. Hún sagði að þegar hún var að hefja nám þá hefði hún oft fengið 

spurningar um það hvort hún ætlaði virkilega að mennta sig í fagi sem gæfi svona lág laun. 

Nú í seinni tíð finnst henni hafa orðið vitundarvakning í þjóðfélaginu og aukin virðing borin 

fyrir starfi og fagmennsku leikskólakennara. 

Marín: Ef maður er bara að tala svona úti í bæ, við fólk og svona “já ertu 

leikskólakennari, vá, þú ert dugleg. Þetta er rosalega krefjandi starf og þið í 

leikskólanum eigið hrós skilið fyrir hvað þið eruð að gera góða hluti og svona” ... 

Þannig að maður er alveg að heyra það líka að þetta sé svona ... Að það er borin 

virðing fyrir þessu. 

Hrafnhildur var sammála Marín og sagðist upplifa virðingu frá bæði foreldrum og 

samfélaginu í heild. Að hennar mati er það ekki síst tilkomið vegna þess að hún ber sjálf 

virðingu fyrir starfi sínu og tali vel um það úti í samfélaginu: 

Af því að ég ber sjálf mjög mikla virðingu fyrir því að þá finnst mér aðrir bara gera 

það líka ... Mér finnst foreldrar bera virðingu fyrir þessu. Og bara samfélagið. Og 

ég hef aldrei verið einhverja vanmáttarkennd sko ... Að segja sko, næsta skólastig 

sé eitthvað merkilegra ... Ég er bara mjög stolt af því að vera leikskólakennari og 

ber mikla virðingu fyrir því sjálf og reyni að tala mjög jákvætt um starfið mitt út á 

við ...  
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Tveir viðmælendur bentu á að það væri undir leikskólakennurum sjálfum komið að 

upphefja starfið og sýna fram á það faglega starf sem unnið væri innan leikskólanna. Þær 

bentu á mikilvægi þess að leikskólakennarar tækju höndum saman og legðu sig fram við að 

tala fallega um starfið sitt. Þá töldu þær einnig mikilvægt að leikskólakennarar væru virkari 

við það að koma því á framfæri í samfélaginu hvað færi fram í leikskólanum í daglegu starfi. 

Einungis þannig væri hægt að auka virðingu fyrir starfi leikskólakennara í samfélaginu.  

 

4.5 Samantekt niðurstaðna 

Allir viðmælendur fundu miklar breytingar frá því að vera leiðbeinandi í leikskóla yfir í að 

verða leikskólakennari og var breytingin mest áberandi hjá þeim þegar kom að þekkingu á 

þörfum og námi ungra barna. Leikskólakennararnir upplifðu breytt viðhorf til eigin 

fagmennsku og tengdu þær þessa auknu fagmennsku að stærstum hluta við breytta sýn á 

börn og getu þeirra. Helst upplifðu þær aukna virðingu fyrir einstaklingsmun og mikilvægi 

þess að mæta ólíkum þörfum barnanna. Þá kom fram að þær fóru að treysta eigin 

fagmennsku betur og sögðu það stafa af því að námið hefði veitt þeim dýpri þekkingu og 

skilning á því hvað lægi að baki vinnubrögðunum.  

Fagmennsku leikskólakennara skilgreindu viðmælendur mínir að stærstum hluta út frá 

börnunum sjálfum, en þó kom einnig fram töluverð áhersla á mikilvægi faglegrar samræðu 

þegar efla ætti fagmennsku kennara. Viðmælendur upplifðu sumir fagmennsku sína líða fyrir 

skort á tíma og mannafla og tengdu það í sumum tilfellum við færri tilefni til að eiga faglega 

samræðu. Þegar talið barst að því að deila fagþekkingu sinni tengdu viðmælendur það einnig 

við faglega samræðu og upplifðu flestir það auðveldara að deila fagþekkingu sinni með 

öðrum leikskólakennurum vegna sameiginlegs skilnings á faginu.  

Áherslur viðmælenda í þessari rannsókn þegar kom að samstarfi við leiðbeinendur 

snérust helst að leiðsögn, að vera fagleg fyrirmynd, að treysta leiðbeinendum og veita þeim 

tækifæri til að láta ljós sitt skína í starfi. Þó viðmælendur teldu leiðsögn mikilvægan þátt í að 

virkja leiðbeinendur og veita þeim tækifæri til að efla sig í starfi kom fram að þeim fyndist fín 

lína á milli þess að leiðbeina og fræða annars vegar og hreinlega virðast hrokafullur hins 

vegar. Viðmælendur sögðu mikilvægt að tala af virðingu við leiðbeinendur, veita þeim 

leiðsögn í formi samræðna í staðinn fyrir að skipa fyrir og dreifa ábyrgð til þeirra á viðeigandi 

hátt. Á svörum viðmælenda minna má sjá að þær hugsa mikið um sína eigin reynslu þegar 

þær hugsuðu um samstarf við leiðbeinendur og telja sig geta sett sig í þeirra spor. Þær gátu 

séð möguleika í því að hvetja leiðbeinendur til að hefja nám í faginu með því að fara réttar 

leiðir í samstarfi með þeim, veita þeim viðeigandi ábyrgð, vekja áhuga þeirra og hvetja þau 

áfram í starfi.  
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Leikskólakennararnir upplifðu almennt að virðing væri borin fyrir fagmennsku þeirra og 

háskólamenntun innan leikskólans þar sem þær starfi. Tvær höfðu þó upplifað virðingarleysi 

á fyrri vinnustöðum þar sem meiri hluti starfsmanna voru ófaglærðir starfsmenn. Þær 

upplifðu virðingarleysi fyrir menntun sinni frá reynslumiklum leiðbeinendum sem fannst 

reynsla þeirra jafn mikilvæg og háskólanám leikskólakennaranna. Það var hins vegar 

ósamræmi í því hvort leikskólakennararnir upplifðu virðingu í samfélaginu. Kom fram að 

sumir upplifðu virðingarleysi frá stjórnvöldum vegna lágra launa og óviðunandi 

starfsaðstæðna á meðan aðrir nefndu virðingarleysi frá foreldrum sem litu á leikskólann sem 

gæslustað, sæktu börnin sín ítrekað of seint og kæmu sjaldan á foreldrafundi. Tveir 

leikskólakennarar upplifðu hins vegar mikla virðingu í samfélaginu og fannst hún hafa aukist 

síðustu ár. Komið var inn á þá staðreynd að það væri fyrst og fremst viðhorf 

leikskólakennaranna sjálfra sem gegndi þarna lykilhlutverki í að tala um starf sitt á jákvæðan 

hátt og bera virðingu fyrir því. Þannig telja viðmælendur að hægt sé að efla virðingu í 

samfélaginu með því að tala fallega um starfið og einblína á góðar hliðar þess í stað þess að 

fjalla um lítið annað en skort á starfsfólki, álag og lág laun.  
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5 Umræður 

Í þessum kafla eru megin niðurstöður dregnar saman, þær settar í samhengi við fræðilegan 

bakgrunn rannsóknar og rannsóknarspurningum svarað. Markmið rannsóknarinnar var að 

komast að því hvað breyttist helst frá því að vera leiðbeinandi og yfir í það að verða 

leikskólakennari. Skoðað var hvernig viðhorf leikskólakennara til eigin fagmennsku breyttist 

eftir námið og hvað þeim fyndist einkenna fagmennsku leikskólakennara. Þá var einnig 

athugað hvort og þá hvernig sýn þeirra á barnæsku og nám ungra barna breyttist eftir að þeir 

urðu leikskólakennarar. Skoðað var hvernig þeim tekst að deila fagþekkingu sinni með öðru 

starfsfólki og hvort og hvernig þeir upplifðu virðingu fyrir þeirri fagþekkingu í starfi.  

Niðurstöðurnar sýna að leikskólakennararnir upplifðu miklar breytingar eftir að þeir luku 

námi í leikskólakennarafræðum. Viðhorf til eigin fagmennsku svo sem sýn þeirra á barnæsku 

og nám ungra barna tók miklum breytingum og var nokkur samhljómur á svörum 

viðmælenda í þeim efnum. Það kom fram að viðmælendum fannst auðveldara að deila 

fagþekkingu sinni með öðrum leikskólakennurum heldur en leiðbeinendum vegna 

sameiginlegs skilnings. Í samstarfi við leiðbeinendur þótti leikskólakennurunum mikilvægast 

að veita leiðsögn og vera fagleg fyrirmynd til þess að efla leiðbeinendur og stuðla þannig að 

faglegra starfi. Þá kom einnig fram að leikskólakennararnir upplifðu almennt virðingu fyrir 

fagþekkingu sinni innan leikskólanna en þegar talið barst að virðingu innan samfélagsins voru 

skiptar skoðanir hjá þeim.  

5.1 Breytt viðhorf eftir nám í leikskólakennarafræðum  

Athygli vakti að flestir leikskólakennararnir nefndu traust og að vera falin viss ábyrgð í starfi 

þegar þær störfuðu sem leiðbeinendur í leikskóla sem stóran áhrifaþátt í ákvörðun þeirra að 

hefja nám í leikskólakennarafræðum. Viðmælendur tóku fram að vegna þess að þær fengju 

að hafa rödd innan leikskólans auk þess að hafa góðar faglegar fyrirmyndir hefðu þær fundið 

þörf fyrir að mennta sig í faginu og ná lengra í starfi. Rodd (2006) bendir á mikilvægi þess að 

leikskólakennarar séu faglegar fyrirmyndir og deili þekkingu sinni með öðru starfsfólki til þess 

að efla starfshætti þeirra. Mikilvægt er að leikskólakennarar hvetji starfsfólk áfram og geti 

gagnrýnt á uppbyggilegan hátt auk þess að virða skoðanir annarra. Samhljómur er í þessu og 

því sem viðmælendur mínir töldu hafa mest áhrif á þá í starfi sínu sem leiðbeinandi. Þeir 

upplifðu mikla hvatningu í viðmóti leikskólakennara og stjórnenda sem þær störfuðu með 

sem vakti áhuga þeirra að ná lengra í starfinu og sækja sér menntun.  

Þegar talið barst að þeim breytingum sem leikskólakennararnir fundu fyrir eftir að þeir 

luku námi var nokkur samhljómur í svörum þeirra. Helst nefndu þær aukna dýpt og skilning á 

því af hverju væri unnið á vissan hátt innan leikskólans. Leikskólakennararnir fóru að treysta 
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fagmennsku sinni betur og þær fundu fyrir auknu sjálfsöruggi í starfi. Líkt og kom fram í 

fræðilegum kafla á fagmanneskja að baki langa menntun, þjálfun og hefur öðlast fræðilega 

þekkingu í fagi sínu sem skilar sér í því að fagaðilinn leggur sig fram við að fara eftir bestu 

mögulega þekkingu sem völ er á (Sigurður Kristinsson, 2013). Má því álykta að menntun og 

reynsla viðmælenda minna hafi skilað sér í auknu trausti til eigin fagmennsku og að þeir 

upplifi framfarir í starfi. Þá kom einnig fram að eftir nám varð einn leikskólakennari 

meðvitaðri um sjálfsgagnrýni og mikilvægi þess að rýna í eigin störf til þess að efla 

fagmennsku sína. Umræddur viðmælandi sagði að námið hefði veitt henni betri skilning á 

þeim ólíku leiðum sem hægt væri að fara og að hún væri óhræddari við að breyta um átt ef 

hlutirnir færu ekki eins og áætlað hafði verið. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir 

(Woodrow, 2012) þar sem fjallað er um mikilvægi ígrundunar um eigin starfshætti og 

fagmennsku. Nauðsynlegt er að fagmaðurinn sé gagnrýninn á sjálfan sig og noti þessa 

sjálfsskoðun til að efla fagmennsku sína. Jafnframt er bent á að fagmaðurinn sé aldrei 

fullnuma í fræðunum, ávallt sé verið að læra eitthvað nýtt í starfi sem þessu og nauðsynlegt 

að vera opinn fyrir nýjum leiðum sem er í samræmi við upplifun viðmælanda míns.  

Einn leikskólakennari sagðist upplifa breytingu á því hvernig hún talaði um starf sitt út á 

við og sagðist hafa fundið fyrir auknu stolti af starfi sínu eftir að hún lauk námi. Áður en hún 

varð leikskólakennari átti hún erfiðara með að færa rök fyrir máli sínu við ótengda aðila um 

málefni tengd leikskólanum. Eftir námið hefði hún hins vegar öðlast þann skilning og 

þekkingu á fræðunum til þess að geta fært rök fyrr máli sínu. Samhljómur er í þessu og því 

sem Karila og Kinos (2012) nefna um mikilvægi þess að viðurkenna þá sérfræðiþekkingu sem 

leikskólakennarar hafa á námi og þroska ungra barna. Leikskólakennarar hafa öðlast þessa 

sérfræðiþekkingu í gegnum nám sitt og þurfa að standa með henni til að geta beitt faglegum 

rökum er varðar málefni leikskólans.  

Á svörum viðmælenda minna er einnig áhugavert að sjá hvernig sýn þeirra á barnæsku og 

nám ungra barna breyttist og hvernig þær upplifðu aukna fagmennsku í tengslum við 

þekkingu á þörfum og námi ungra barna. Eftir að leikskólakennararnir luku námi urðu þeir 

meðvitaðri um hvernig þeir litu á börn sem ólíka einstaklinga með ólíkar þarfir. Þá kom 

einnig fram aukinn skilningur á leik barnanna og hvernig hægt væri að stuðla að námi í 

gegnum leik. Áberandi var á svörum viðmælenda minna að eftir nám fundu þær fyrir 

breytingum í tengslum við það að virða einstaklingsmun og mikilvægi þess að mæta hverju 

barni þar sem það væri statt. Samhljómur er í þessum svörum viðmælenda minna og fyrri 

rannsókna. Í niðurstöðum Sheridan og fleiri (2011) sögðust leikskólakennarar sem tóku þátt í 

rannsókninni hafa öðlast góða þekkingu á félagsþroska barna, leik og þróun málþroska. 

Viðmælendur í þeirri rannsókn töldu mikilvægt að leikskólakennarar tækju tillit til ólíkra 

sjónarmiða, sérstaklega þeirra sjónarmiða sem börnin sjálf hefðu.  
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Í niðurstöðum kom einnig fram hvernig viðhorf leikskólakennaranna í tengslum við nám 

barnanna breyttist. Einn viðmælandi sagðist hafa öðlast betri skilning á samskiptum barna 

auk þess sem hún varð meðvitaðri um það að leyfa áhugahvöt barnanna að ráða för í 

flæðandi leikskólastarfi. Samhljómur er í þessu og því sem kom fram í niðurstöðum Jóhönnu 

Einarsdóttur og Kristínar Karlsdóttur (2005). Þátttakendur í þeirri rannsókn litu á barnið sem 

rannsakanda og lögðu ríka áherslu á að áhugahvöt barnanna fengi að ráða för í 

leikskólastarfi.  

5.2 Fagmennska leikskólakennara 

Þekking á fræðum, virðing fyrir ólíkum einstaklingum, ígrundum um eigið starf og að hlusta á 

sjónarhorn barnanna voru allt þættir sem viðmælendur mínir töldu einkenna fagmennsku 

leikskólakennara. Þá var einnig töluverð áhersla lögð á að það að eiga faglega samræðu við 

aðra leikskólakennara væri mikilvægur þáttur í fagmennsku þeirra. Þetta er í samræmi við 

það sem Kuisma og Sandberg (2008) fjalla um þar sem bent er á að fagleg samræða, 

ígrundun, virðing fyrir einstaklingsmun og að hlusta á sjónarhorn barnanna væru allt 

lykilþættir sem stuðla að fagmennsku. Að vera fagleg fyrirmynd fyrir aðra starfsmenn og að 

leiðbeina öðrum voru einnig taldir mikilvægir þættir sem er í samræmi við niðurstöður 

Warren (2014). 

Leikskólakennararnir höfðu almennt jákvætt viðhorf til eigin fagmennsku en athygli vakti 

að þrír þeirra nefndu að þær vildu oft gera betur. Þær nefndu að það væru yfirleitt 

utanaðkomandi þættir eins og tímaleysi og skortur á starfsfólki sem hefðu áhrif á að upplifun 

þeirra af eigin fagmennsku væri ekki eins góð og þær myndu vilja. Hafdís Guðjónsdóttir 

(2004) segir að fagmennskan mótist af væntingum til starfsins og af umhverfinu sem 

viðkomandi starfar í, sem er í samræmi við upplifun viðmælenda minna. Þegar þær upplifa 

manneklu eða tímaskort er viðhorf þeirra til eigin fagmennsku ekki eins jákvætt.  

Þar sem viðmælendur nefndu tímaleysi, skort á starfsfólki og álag sem áhrifaþætti má 

draga þá ályktun að sú staðreynd að mikil vöntun sé á leikskólakennurum hafi töluverð áhrif 

á fagmennsku þeirra. Líkt og Moss (2008) bendir á virðist viðhorfið í samfélaginu stundum 

vera á þá leið að hver sem er geti sinnt yngri barna kennslu. Því telja sumir aðilar það ekki 

tiltökumál að manna leikskólana með ómenntuðu fólki og sjá ekki tilgang með því að leggja 

sérstaka áherslu á að fjölga leikskólakennurum. Af svörum viðmælenda minna má einmitt sjá 

að sumar þeirra finna hvernig fagmennska þeirra þarf að líða fyrir það að ekki sé nægt 

starfsfólk. Þar sem þær tala einnig um mikilvægi faglegrar samræðu má því áætla að hærra 

hlutfall leikskólakennara myndi skila sér í aukinni fagmennsku þar sem ríkari tækifæri til 

faglegrar samræðu væru til staðar.  
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Tveir leikskólakennarar nefndu að auki teymisvinnu innan starfsmannahópsins og 

mikilvægi þess að gefa öllu starfsfólki tækifæri til að viðra skoðanir sínar. Ef þessi svör eru 

borin saman við lýðræðislega fagmennsku (Oberheumer, 2005) sést að viðmælendur mínir 

lögðu mesta áherslu á að koma til móts við ólíkar þarfir barna og að leyfa einstaklingsmun að 

njóta sín. Að frátöldum þessum tveimur sem nefndu starfsmannahópinn skilgreindu 

viðmælendur mínir fagmennsku og faglegt leikskólastarf ekki út frá lýðræðislegri fagmennsku 

þar sem viðhorf og framkoma við börn, samstarf við foreldra, leiðsögn og leiðtogahæfni og 

fagleg þekking eru lykilþættir hugmyndafræðar um lýðræðislega fagmennsku. Þær 

skilgreindu fagmennskuna mest út frá börnunum og hvernig viðhorfið til þeirra segði mikið 

um fagmennsku en nefndu ekki aðra þætti lýðræðislegrar fagmennsku. Þær nefndu vissulega 

mikilvægi þess að vera fagleg fyrirmynd og einn leikskólakennari tók sérstaklega fram 

mikilvægi þess að veita öðru starfsfólki leiðsögn en að öðru leiti var leiðtogahæfni ekki 

nefnd.  

Áhugavert var að sjá að viðmælendur mínir skilgreindu fagmennsku leikskólakennara og 

faglegt leikskólastarf að stórum hluta út frá samskiptum við börnin. Þeir lögðu mikla áherslu 

á virðingu fyrir einstaklingsmun, að hlusta á sjónarhorn barnanna og að leyfa áhugahvöt 

þeirra að ráða för við skipulagningu leikskólastarfsins. Niðurstöður annarra rannsókna hafa 

sýnt fram á svipaða áhersluþætti þegar kemur að fagmennsku leikskólakennara. Dalli (2008) 

nefnir að faglegir kennarar hlusti á sjónarhorn barnanna, mæti þeim á jafningjagrundvelli og 

komi fram við þau af virðingu. Jónsdóttir og Coleman (2014) koma einnig inn á mikilvægi 

þess að virða skoðanir ungra barna og mæta þörfum hvers einstaklings þar sem hann er 

staddur. Í niðurstöðum Jóhönnu Einarsdóttur og Kristínar Karlsdóttur (2005) kom fram þessi 

mikla áhersla á sjálfstæði, lýðræði og áhugahvöt barnanna. Leikskólastjórarnir í þeirri 

rannsókn sögðu hlutverk leikskólakennara vera að greina áhuga barnanna og skipuleggja 

starfið út frá honum sem er það sama og viðmælendur mínir töluðu mikið um. 

5.2.1 Sýn á barnæsku og nám ungra barna 

Líkt og kom fram tengdu viðmælendur mínir fagmennsku leikskólakennara að stórum hluta 

við sýn á barnæsku og nám ungra barna. Að þeirra mati er mikilvægt að börn fái að njóta 

barnæsku sinnar áhyggjulaus og þær lögðu mikla áherslu á frjálsræði, valdeflingu, sjálfræði 

og virðingu fyrir öllum börnum. Viðmælendur voru nokkuð sammála um að börn ættu að fá 

að vera „í núinu” og fá tækifæri til að rannsaka og upplifa á eigin forsendum og út frá eigin 

áhugasviði. Lögð var áhersla á að hlusta á sjónarhorn barnanna og leyfa áhugahvöt þeirra að 

ráða för. Samhljómur er í þessum svörum viðmælenda minna og því hvernig Yang (2013) 

fjallar um síðtímahugmyndir um börn. Hún bendir á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir 

ólíkum eiginleikum og hæfileikum barnanna auk þess sem hún bendir á að áhugahvöt sé stór 

þáttur þegar kemur að þekkingaröflun.  
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Það kemur lítið á óvart að allir leikskólakennararnir voru sammála um að leggja þyrfti 

höfuðáherslu á leikinn sem námsleið þegar þeir fjölluðu um nám ungra barna enda kemur 

það skýrt fram í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) að 

leikur sé aðalnámsleið ungra barna og þungamiðja leikskólastarfs. Leikur er börnum 

eðlislægur og í gegnum hann læra börn ýmsa félagslega þætti. Líkt og einn leikskólakennari 

kom inn á er mikilvægt að standa vörð um leikinn og leyfa ekki kennarastýrðum verkefnum 

að taka yfir leikskólastarfið. Eins og viðmælanda minn sagði, þá er hægt að kenna börnunum 

svo margt í gegnum leikinn og þau átta sig ekki einu sinni á því að þau séu að læra.  

Í niðurstöðum kemur fram að viðmælendur telja vera mun á því hvaða sýn 

leikskólakennarar annars vegar og leiðbeinendur hins vegar hafa á barnæsku og nám ungra 

barna. Áberandi er á svörum leikskólakennaranna að þær telja muninn helst stafa af skorti á 

skilningi og þekkingu á því hvernig unnið sé til þess að ýta undir þroska og hæfni barnanna. 

Þá kom einnig fram að leikskólakennararnir upplifðu það að leiðbeinendur skorti skilning á 

leik barna og þann ávinning sem hann hefði fyrir nám þeirra. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður fyrri rannsókna (Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2013) þar sem kom fram að leikskólakennarar legðu meiri áherslu á nám 

barnanna heldur en ófaglærðir.  

Viðmælendur mínir telja einnig leikskólakennara líklegri til að líta á barnið sem 

getumikinn einstakling heldur en leiðbeinendur. Einn viðmælandi sagði leiðbeinendur líta 

frekar á þroska ungra barna sem vissa færni sem ætti sér stað á meðan leikskólakennarinn 

sæi þróun í þroska verða að námi fyrir börnin. Nokkur samhljómur er í þessu og niðurstöðum 

Hrannar Pálmadóttur og Þórdísar Þórðardóttur (2007) sem sögðu að leiðbeinendur í þeirri 

rannsókn upplifðu börnin sem nokkuð vanhæf og sæju ekki sérstakan tilgang með því að 

skipuleggja námsaðstæður og nám leikskólabarna. Þá kom einnig fram í niðurstöðum þeirrar 

rannsóknar að leiðbeinendur teldu leikskólann helst vera gæslu fyrir börnin og sáu ekki fyrir 

sér að nám færi fram í leikskólanum. Leikskólakennararnir í rannsókninni lögðu hins vegar 

áherslu á virkni barnanna, að veita þeim tækifæri til að tjá skoðanir sínar og stuðla að 

lýðræði meðal þeirra. Þetta er í samræmi við það sem viðmælendur mínir sögðu um muninn 

á leiðbeinendum og leikskólakennurum.  

5.3 Að deila fagþekkingu með öðru starfsfólki 

Viðmælendur í rannsókninni töldu það ganga nokkuð vel að deila fagþekkingu sinni með 

öðru starfsfólki en áberandi var á svörum þeirra að þeim fannst flestum auðveldara að deila 

fagþekkingu með öðrum leikskólakennurum heldur en ófaglærðu starfsfólki. Þá var nokkuð 

skýrt í gegnum viðtölin að í þeim leikskólum þar sem hátt hlutfall starfsfólks væru 

leikskólakennarar eða starfsfólk með aðra fagmenntun eins og grunnskólakennarafræði, 



 

61 

uppeldisfræði eða þroskaþjálfafræði fannst viðmælendum í þessari rannsókn auðveldara að 

deila fagþekkingu sinni með öðrum. Viðmælendur tengdu það að deila fagþekkingu við það 

að eiga faglega samræðu og sögðu það ganga betur með þeim sem hefðu sameiginlegan 

skilning á faginu.  

Þessi svör viðmælenda minna eru áhugaverð í ljósi þess að fagleg samræða er mikilvæg 

þegar kemur að því að efla fagmennsku (Warren, 2014; Kuisma og Sandberg, 2008). 

Jónsdóttir og Coleman (2014) fjalla um mikilvægi þess að deila fagþekkingu með öðru 

starfsfólki þar sem leikskólakennarar hafi öðlast þekkingu og hæfni í námi sínu sem mikilvægt 

sé að miðla áfram til þeirra sem hafa ekki sömu sérfræðiþekkingu. Því er athyglisvert að sjá 

að viðmælendur mínir töldu sig eiga auðveldara með að deila fagþekkingu með öðrum 

leikskólakennurum heldur en leiðbeinendum. Líkt og kemur fram í niðurstöðum Jónsdóttur 

og Coleman þá líta sumir leikskólakennarar ekki á sig sem leiðtoga sem gerir þá hræddari við 

að deila fagþekkingu sinni með öðrum. Má því draga þá ályktun að viðmælendur mínir eigi 

erfitt með að skilgreina leiðtogahæfileika sína og finnist því erfiðara að deila fagþekkingu 

sinni með ófaglærðu starfsfólki, sem styður einnig þá ályktun að þær skilgreina ekki 

fagmennsku sína í  tengslum við lýðræðislega fagmennsku líkt og komið var inn á hér að ofan 

(Oberheumer, 2005) 

Í niðurstöðum er einnig komið inn á mikilvægi skráninga þegar kemur að því að deila 

fagþekkingu sinni með öðrum. Með því að nýta skráningar er hægt að eiga faglega samræðu, 

sýna fram á það faglega starf sem á sér stað og skapa umræðu um nám og þroska barnanna. 

Brown og fleiri (2017) fjalla um mikilvægi skráningar og mats á þroska og námi til þess að 

hægt sé að stuðla að fagmennsku í starfi sem er í samræmi við þessi svör viðmælenda minna. 

Má því draga þá ályktun að skráningar veiti rík tækifæri fyrir leikskólakennara að deila 

fagþekkingu sinni. Sem sýnir einnig að það að deila fagþekkingu er ekki einungis bundið við 

beina fræðslu á þekkingu leikskólakennara á fræðum heldur er hægt að fara fjölbreyttar 

leiðir til að koma þessari sérfræðiþekkingu á framfæri og skapa umræðu meðal starfsfólks.   

5.4 Samstarf við leiðbeinendur 

Afar mismunandi var hversu hátt hlutfall starfsmanna þeirra leikskóla sem viðmælendur 

mínir störfuðu við voru leikskólakennarar. Allir viðmælendurnir gátu þó svarað því hvað væri 

mikilvægt að leikskólakennarar myndu leggja áherslu á í starfi þegar meirihluti starfsmanna 

væru ófaglærðir. Líkt og kom fram í fræðilegum kafla er um það bil helmingur starfsfólks 

leikskóla á Íslandi ófaglærðir starfsmenn eða 50,9% (Hagstofa Íslands 2018). 

Leikskólakennarar sem hafa sérhæft sig í menntun og uppeldi ungra barna bera ábyrgð á að 

halda uppi faglegu starfi svo afar mikilvægt er að þeir séu öflugir við að deila 

sérfræðiþekkingu sinni til annarra starfsmanna. Í niðurstöðum íslenskrar rannsóknar kom 
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fram að lítill munur væri á starfi leiðbeinenda og leikskólakennara en báðir hópar sinna 

almennri umönnun, þörfum og kennslu ungra barna. Erfitt getur því reynst fyrir 

leikskólakennara að sýna fram á sína faglegu þekkingu í daglegu starfi og koma mikilvægi 

stéttarinnar á framfæri úti í samfélaginu (Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2013).  

Leikskólakennararnir í þessari rannsókn lögðu helst áherslu á leiðsögn og að vera fagleg 

fyrirmynd fyrir þá sem hafa ekki sérfræðiþekkinguna. Þá kom fram í svörum viðmælenda að 

mikilvægt væri að halda uppi faglegu starfi og nota faglega orðræðu til þess að leiðbeinendur 

gætu lært af því. Þetta er í samræmi við það sem kom fram hjá Steinnes (2014) sem lagði 

áherslu á að leikskólakennarar væru fyrirmyndir fyrir aðra starfsmenn sem hefðu ekki aflað 

sér sömu sérfræðiþekkingar. Þar kom einnig fram að með því að sýna fagmannleg 

vinnubrögð skapaði leikskólakennarinn vissa menningu innan leikskólans sem hefði áhrif á 

aðra starfsmenn sem í kjölfarið áttuðu sig á mikilvægi fagþekkingar leikskólakennara.  

Þá er einnig vert að nefna niðurstöður Urban og Rubiano (2014) í þessu samhengi sem 

sögðu að erfitt gæti reynst að stuðla að gæðum í starfi þar sem þörf væri á sérfræðiþekkingu 

sem stór hluti starfsmanna byggi ekki yfir. Samhljómur er í þessu og því sem einn viðmælandi 

benti á, að ekki væri hægt að ætlast til þess af leiðbeinendum að halda uppi faglegu starfi 

þegar þeir hefðu ekki þekkinguna á bak við sig. Því væru leikskólakennarar í mikilvægri stöðu 

þegar kemur að því að vera fagleg fyrirmynd fyrir aðra.  

Fram kom í niðurstöðum að leikskólakennararnir upplifðu stundum erfiðleika við að 

leiðbeina öðru starfsfólki þar sem það gæti litið svo út að þær litu niður á störf leiðbeinanda. 

Viðmælendur rannsóknarinnar sögðu að það væri mjög fín lína á milli þess að fræða og 

hreinlega virðast hrokafullur og því þyrfti að vanda slík samskipti mjög vel. Jóhanna 

Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir (2013) koma inn á þá staðreynd að 

leikskólakennara skorti oft kjark til að deila fagþekkingu sinni af ótta við að gera lítið úr öðru 

starfsfólki. Samhljómur er í þessu og því sem fram kom í niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

Þessar niðurstöður eru áhugaverðar í ljósi þess að viðmælendur mínir voru nokkuð sammála 

um mikilvægi þess að leiðbeina en voru hræddir um að virðast vera með menntahroka eða 

vera yfir aðra hafinn. Út frá þessu má álykta að skortur á þekkingu um sérfræðiþekkingu 

leikskólakennara auk þeirrar staðreyndar að skortur sé innan stéttarinnar dragi úr 

sjálfstrausti leikskólakennara til að deila fagþekkingu sinni og leiðbeina öðru starfsfólki.  

Í niðurstöðum nefndu fjórir leikskólakennarar mikilvægi þess að styðja við bakið á 

leiðbeinendum og finna hæfileikana sem búa í mannauðnum. Að mati viðmælenda er þannig 

hægt að stuðla að faglegra starfi með því að vekja áhuga leiðbeinenda og draga fram faglegri 

þekkingu hjá ófaglærðu starfsfólki. Viðmælendur voru þeirrar skoðunar að það gæfi 

leiðbeinendum mikið að vera falin viss ábyrgð og tengdu það sumir hverjir við eigin reynslu. 
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Þetta er áhugavert sjónarhorn þar sem það er vitað mál að leikskólar verða seint 

fullmannaðir eingöngu með leikskólakennurum og því þurfa leikskólakennarar að finna leiðir 

til að starfa náið með leiðbeinendum á árangursríkan hátt. Nauðsynlegt er að styðja 

leiðbeinendur til þess að efla áhuga þeirra á starfinu og draga fram það besta sem 

mannauðurinn hefur upp á að bjóða hverju sinni. Samhljómur er í því sem viðmælendur 

mínir segja og í niðurstöðum annarra rannsókna. Teymisvinna er mikilvægur þáttur í 

leikskólastarfi og mikilvægt að leyfa hæfileikum ólíkra einstaklinga að njóta sín í starfinu. 

Leikskólakennarar eru þannig í leiðtogahlutverki þegar kemur að því að byggja upp farsælt 

teymi sem vinnur markvisst að því að sameina gildi sín og stuðla að betra lærdómsumhverfi 

fyrir börnin (Brock, 2012; Dalli, 2008).  

Í niðurstöðum kemur fram að traust innan starfsmannahópsins sé mikilvægur þáttur og 

sagði einn leikskólakennarinn til að mynda að hún upplifði meiri virðingu fyrir fagþekkingu 

leikskólakennara þegar traust ríkti meðal starfsmanna. Ef það skortir traust eru meiri líkur á 

að leiðbeinendur gætu tekið leiðsögn illa og finnist að sér vegið. Þetta sjónarhorn er mjög 

áhugavert. Líkt og viðmælendur mínir segja eiga þær stundum erfitt með að veita leiðsögn af 

ótta við að gera lítið úr öðru starfsfólki eða að virðast vera hrokafullar vegna menntunar 

sinnar. Draga má þá ályktun að þarna séu viðmælendur að spegla sína eigin reynslu af því að 

vera leiðbeinandi þar sem þær tala um að það sé slæm tilfinning að finna ekki traust í sinn 

garð. Ef allir hafa tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri og upplifa að þeim er 

treyst til að hafa vissa ábyrgð verður síður togstreita milli þessara tveggja hópa. 

Þá töldu viðmælendur mikilvægt að veita öðru starfsfólki leiðsögn til þess að efla 

leiðbeinendur og efla faglegt starf. Leikskólakennararnir lögðu ríka áherslu á að vanda þyrfti 

leiðsögnina og nota hana á faglegan hátt. Þá kom fram að þeim fyndist mikilvægt að eiga 

góðar samræður við starfsmennina þar sem væri til að mynda spurt „hefurðu prófað að gera 

þetta svona eða getur þú séð einhverja aðra leið” í staðinn fyrir að skipta fólki fyrir og benda 

þeim á hvað ekki á að gera. Sumar hugsuðu um eigin reynslu sem leiðbeinendur og sögðu að 

það væri ekki góð tilfinning að láta tala niður til sín. Þetta er í samræmi við það sem kemur 

fram hjá Ragnhildi Bjarnadóttur (2015) þar sem fjallað er um hvernig leiðsögn er nýtt til að 

styðja við leiðbeinendur með því að nota samræður þar sem einstaklingar ígrunda eigið starf 

með það að markmiði að efla starfshætti sína. Tekið er sérstaklega fram að leiðsögn á ekki að 

snúast um að gefa fyrirmæli, setja fyrir verkefni eða miðla þekkingu sem er í samræmi við 

áherslur viðmælenda minna.  

Það er hægt að álykta út frá þessu að viðmælendur mínir spegli sína eigin reynslu af því 

að vera leiðbeinendur og sjái möguleika í því að leggja sitt af mörkum til að fjölga 

leikskólakennurum með því að vekja áhuga hjá leiðbeinendum á því að sækja sér menntun í 

faginu.  
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5.5 Virðing fyrir fagmennsku og háskólamenntun leikskólakennara 

Samhljómur var á meðal viðmælenda í þessari rannsókn um að þeir upplifðu almennt að 

borin væri virðing fyrir fagmennsku þeirra og háskólamenntun innan leikskólanna þar sem 

þær starfa. Tveir leikskólakennarar höfðu þó reynslu af því að upplifa minni virðingu á 

fyrrverandi vinnustöðum sem áttu það sameiginlegt að meiri hluti starfsfólks þeirra voru 

ófaglærðir starfsmenn. Áhugavert er að þær voru báðar nýútskrifaðar þegar þær mættu 

þessu virðingarleysi og kom það yfirleitt fram hjá reynslumiklum ófaglærðum starfsmönnum. 

Þær upplifðu að menntun þeirra væri ekki virt og þeim gerð grein fyrir að reynsla ætti að 

segja jafn mikið og háskólamenntun þeirra.  

Þessi upplifun leikskólakennaranna er mjög áhugaverð og sýnir að vissu leyti fram á 

þekkingarleysi á því krefjandi námi sem leikskólakennarar hafa sótt. Vissulega er reynsla fólks 

dýrmæt og hægt að læra margt í gegnum hana, en þá sérfræðiþekkingu sem 

leikskólakennarar hafa aflað sér í gegnum nám sitt má ekki vanmeta. Í þessu samhengi má 

velta fyrir sér niðurstöðum Jónsdóttir og Coleman (2014) þar sem kom fram ákveðið 

þekkingarleysi á menntun og sérfræðiþekkingu leikskólakennara. Þó þar hafi verið rætt við 

foreldra og stjórnmálamenn má heimfæra þær niðurstöður yfir á reynslu viðmælenda minna. 

Foreldrum í þeirri rannsókn fannst ekki skipta mestu máli að starfsfólk hefði 

leikskólakennaramenntun heldur það að starfsfólk hefði ánægju af því að starfa með 

börnum. Þá kom sömuleiðis fram að stjórnmálamenn legðu ekki sérstaka áherslu á að fjölga 

leikskólakennurum og sæju í raun kost í því að hafa starfsmannahópinn fjölbreyttari með því 

að ráða inn mæður, ömmur og „venjulegt fólk”. Má því segja að nokkur samhljómur sé í 

þessum niðurstöðum og í svörum viðmælenda minna, að þarna telst reynsla skipta jafn miklu 

máli og menntun auk þess sem sérfræðiþekking leikskólakennara virðist ekki virt að 

verðleikum. Af þessum niðurstöðum má greina ákveðið þekkingarleysi á námi 

leikskólakennara bæði í fyrri rannsókn sem og þessari.  

Tveir leikskólakennarar nefndu einnig visst virðingarleysi frá reynslumiklum 

leikskólakennurum. Erfiðleikar við að koma breytingum í framkvæmd og skilningsleysi á 

meistaranámi komu meðal annars fram í þeim svörum. Aftur er hægt að draga þá ályktun að 

hér komi visst þekkingarleysi á námi í leikskólakennarafræðum fram. Líkt og viðmælandi 

minn sagði er námið orðið mun fræðilegra og ítarlega í dag þar sem þekking á námi og 

þroska ungra barna hefur breyst mikið auk þess sem miklar breytingar hafa orðið í 

samfélaginu til dæmis þegar horft er til fjölmenningar. Að mati viðmælanda míns gerir þetta 

menntun þeirra sem hafa meistarapróf og þeirra sem hafa próf úr Fósturskólanum ekki 

sambærileg en bera þarf virðingu fyrir báðum hópum. Tekið skal fram að þó þessir 

leikskólakennarar hafi nefnt þessa þætti sem lýstu vanvirðingu á menntun þeirra upplifðu 
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þær samt yfirleitt mikla virðingu fyrir henni. En þetta er vissulega áhugaverður punktur í 

umræðuna um fjölbreytta menntun og reynslu leikskólakennara.  

Af svörum viðmælenda minna má lesa að þær upplifi togstreitu á milli þeirra sem hafa 

meiri menntun á móti þeim sem hafa meiri reynslu auk þess sem mismunandi menntun 

leikskólakennara geti verið togstreita hjá sumum. Hver ástæða þessarar togstreitu virðist 

vera er áhugavert að velta fyrir sér þótt endanlegt svar fáist væntanlega ekki nema 

framkvæma sértaklega rannsókn á því.  

5.5.1 Virðing í samfélaginu 

Misjafnt var hversu mikla virðingu viðmælendur upplifðu í samfélaginu. Lág laun og 

óviðunandi starfsaðstæður voru þannig taldar sýna fram á vanvirðingu hjá stjórnvöldum. 

Einn leikskólakennari minntist á að hún upplifði enn það viðhorf í samfélaginu að leikskólar 

væru fyrst og fremst gæslustaðir til þess að þjónusta atvinnulífið. Það er í samræmi við 

niðurstöður Jóhönnu Einarsdóttur (2008) og Erlu Brynjólfsdóttur (2018) þar sem kom fram 

að foreldrar litu fyrst og fremst á leikskólann sem geymslustað fyrir börnin sín á meðan þeir 

sinntu atvinnu. Þá kom einnig fram að viðmælendur mínir upplifðu það sem virðingarleysi frá 

þeim foreldrum sem mættu ekki á foreldrafundi eða sæktu barnið sitt ítrekað of seint á 

daginn þrátt fyrir tiltal.  

Líkt og kom fram var visst ósamræmi í svörum viðmælenda minna þegar kom að virðingu 

í samfélaginu. Tveir leikskólakennaranna sögðust upplifa frekar mikla virðingu frá 

samfélaginu og fannst viðhorf til stéttarinnar hafa breyst til hins betra síðustu ár. Einn 

leikskólakennari sagðist halda að þessi upplifun hennar væri að mestu tilkomin vegna hennar 

eigin virðingar fyrir starfinu og að hún legði sig fram um að tala vel um starfið sitt. Það er mat 

þessara viðmælenda að það sé undir leikskólakennurum sjálfum komið að tala starfið sitt 

upp, sýna fram á það faglega starf sem unnið er og fræða fólk um þá fagþekkingu sem þeir 

hafa aflað sér með menntun og reynslu. Samhljómur er í þessu og niðurstöðum Erlu 

Brynjólfsdóttur (2018) þar sem viðmælendur í þeirri rannsókn bentu á að umræðan í 

samfélaginu væri að stórum hluta undir leikskólakennurum sjálfum komið að upphefja. Ef 

umræðan snýst að mestu leyti um vöntun á starfsfólki og álag í starfi er ólíklegt að hægt sé 

að hvetja einstaklinga til að hefja nám í faginu. Draga má þá ályktun að það sé því að stórum 

hluta undir leikskólakennurum sjálfum komið að veita fræðslu um hvað felst í fagmennsku 

þeirra og sýna fram á mikilvægi stéttarinnar fyrir samfélagið.  
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6 Lokaorð 

Hægt er að segja það með nokkurri vissu að það sé margt sem breytist frá því að vinna sem 

leiðbeinandi í leikskóla og yfir í að verða leikskólakennari. Þegar ég fór fyrst að velta fyrir mér 

hvað ég vildi rannsaka í tengslum við meistaraverkefni mitt varð mér ljóst að ég vildi vita 

hvort aðrir leikskólakennarar hefðu svipaðar upplifanir og ég sjálf. Ég hafði starfað sem 

leiðbeinandi í leikskóla í nokkur ár áður en ég hóf nám í leikskólakennarafræðum. Ég hafði 

verið fínn leiðbeinandi og skráði mig helst í nám til þess að öðlast leyfisbréf, fá hærri laun og 

fá tækifæri til að hafa meiri áhrif innan leikskólans. Það má með sanni segja að hugarfar mitt 

breyttist svo um munar þegar líða fór á nám mitt. Breytingin á mér sem starfsmanni og 

fagmanneskju er ótrúleg og ég fór að líta svo á að námið veitti mér tækifæri til að dýpka 

þekkingu mína og auka áhugann á starfinu. Því fannst mér ótrúlega áhugavert að kanna 

viðhorf annarra leikskólakennara sem hefðu svipaða reynslu.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru að mestu leyti í samræmi við fyrri rannsóknir, þó 

það væri misjafnt hversu sammála viðmælendur mínir voru um vissa þætti tengda 

rannsókninni. Niðurstöðurnar sýna að leikskólakennararnir upplifðu miklar breytingar við 

það að sækja sér menntun í faginu. Viðhorf þeirra til barna tók stakkaskiptum og þær 

upplifðu aukna virðingu fyrir sjónarhornum þeirra. Það var áhugavert að sjá að 

leikskólakennararnir upplifðu sitt hlutverk almennt mikilvægt þegar kom að samstarfi við 

leiðbeinendur og það var ljóst að reynsla þeirra sem leiðbeinenda hafði mikil áhrif þar á. Þær 

upplifðu virðingu í sinn garð og að þeim væri falin viss ábyrgð þegar þær störfuðu sjálfar sem 

leiðbeinendur svo þeim fannst mikilvægt að leggja áherslu á þessa þætti í samstarfi við 

leiðbeinendur. Þetta er sama upplifun og ég hef, það gaf mér mikið að fá að hafa sitthvað um 

málin að segja þegar ég starfaði sem leiðbeinandi og ég upplifði það mjög hvetjandi að fá að 

taka virkan þátt í faglegu starfi.  

Fagmennska leikskólakennara hefur verið ofarlega í huga mér eftir því sem lengra hefur 

liðið á nám mitt í leikskólakennarafræðum. Að deila þeirri fagþekkingu sem ég hef aflað mér í 

gegnum nám mitt finnst mér afar mikilvægt, en mín upplifun er svipuð og viðmælenda 

minna þegar kemur að þessum efnum. Það hefur reynst mér erfitt að deila fagþekkingu 

minni af ótta við að gera lítið úr öðru starfsfólki og sú staðreynd að ég hef starfað sem 

leiðbeinandi og nú sem fagmanneskja í sama leikskólanum hefur mikið að segja um það. Það 

hefur reynst mér erfitt að staðsetja mig innan leikskólans þar sem ég upplifi sjálfa mig 

tilheyra báðum hópum. Eftir að hafa unnið þessa rannsókn er mér ljóst að það er í góðu lagi 

að líða þannig. Ég get tilheyrt báðum hópum án þess að vera síðri fagmanneskja. Ég get sett 

mig í spor leiðbeinenda, veitt þeim leiðsögn á viðeigandi hátt og gert mitt besta til að vekja 

áhuga þeirra á starfi leikskólakennara. Það má því segja að mitt markmið sé að halda áfram 
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að hvetja leiðbeinendur til að skrá sig í nám í leikskólakennarafræðum og leggja þannig mitt 

af mörkum við að reyna að stuðla að fjölgun í stéttinni.  

Það má segja að rauði þráðurinn í gegnum alla rannsóknina sé sú staðreynd að fjölga 

þurfi leikskólakennurum. Sú umræða er vissulega ekki ný af nálinni og hefur skortur innan 

stéttarinnar verið yfirvofandi í langan tíma. Það kom fram í fyrri rannsóknum sem og þessari 

rannsókn að fagleg samræða og ígrundun um starfshætti væru afar mikilvægir þættir þegar 

stuðla á að faglegu leikskólastarfi. Þær kröfur sem settar eru á leikskólakennara eru alltaf að 

verða meiri eftir því sem þekkingin á þörfum barna eykst og því ljóst að þörfin fyrir 

sérfræðiþekkingu leikskólakennara er að aukast. Mikilvægur þáttur í því að fjölga 

leikskólakennurum eru vissulega þær ýmsu aðgerðir sem stjórnvöld, háskólar og leikskólar 

hafa ráðist í að undanförnu. Það má þó ekki gleyma því að leikskólakennarar sjálfir gegna 

megin hlutverki þegar kemur að því að fjölga í stéttinni. Með því að tala fallega um starfið, 

fræða samfélagið um það faglega starf sem á sér stað auk þess að virkja og hvetja 

leiðbeinendur til þess að hefja nám geta leikskólakennarar lagt sitt af mörkum til það að 

fjölga þeim sem sækja sér menntun í leikskólakennarafræðum.  
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

1. Hvernig var upplifun þín af því að vera leiðbeinandi í leikskóla áður en þú fórst í nám í 

leikskólakennarafræðum? 

2. Fannst þú fyrir hvatningu frá yfirmönnum eða samstarfsfólki til að fara í námið á 

meðan þú starfaðir sem leiðbeinandi? Í hvaða formi var hvatningin? 

3. Starfaðir þú í sama leikskóla sem leiðbeinandi og sem leikskólakennari? Hvernig 

fannst þér það?  

4. Getur þú sagt mér hver er þín sýn er á barnæsku og nám ungra barna? 

5. Hvernig breyttist viðhorf þitt til barnæsku og náms barna eftir að þú kláraðir námið?  

6. Hvað vannst þú lengi sem leiðbeinandi áður en þú fórst í námið?  

7. Hvenær útskrifaðist þú sem leikskólakennari?  

8. Hvað hefur þú unnið lengi á núverandi vinnustað?  

9. Við hvað starfar þú innan leikskólans?  

10. Hvað finnst þér einkenna fagmennsku í starfi leikskólakennara? 

11. Hvernig upplifir þú þína eigin fagmennsku í starfi? 

12. Fannst þér viðhorf þitt til eigin fagmennsku breytast eftir að þú fórst í nám í 

leikskólakennarafræðum? Hvernig þá?  

13. Hvað finnst þér einkenna faglegt leikskólastarf? 

14. Hvað finnst þér mikilvægt að leikskólakennarar leggi áherslu á þegar meirihluti 

starfsfólks er ófaglært? 

15. Hvernig finnst þér takast að deila þinni fagþekkingu með öðru starfsfólki leikskólans?  

16. Hvernig upplifir þú að virðing sé borin fyrir þínu starfi í samfélaginu?  

17. Finnst þér vera munur á því hvernig leiðbeinendur og leikskólakennarar líti á 

barnæsku og nám ungra barna? Hvernig þá? 

18. Hver er þín upplifun á því að borin sé virðing fyrir fagþekkingu þinni og 

háskólamenntun innan leikskólans?  

19. Er eitthvað fleira sem þú vilt koma á framfæri?  
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Viðauki Á: Upplýst samþykki 

 

 
 

Upplýst samþykki 

 

 
Ég undirrituð/undirritaður samþykki með undirskrift minni þátttöku í rannsókn 

Freyju Dan Guðmundsdóttur þar sem leitast er við að skoða upplifun 

leikskólakennara af eigin fagmennsku. Ég veiti samþykki eftir að hafa lesið 

kynningarblað þar sem markmið rannsóknarinnar koma fram.  

 

Mér er jafnframt kunnugt um að ég get hætt þátttöku hvenær sem er án skýringa. 

 

 

 

 
Staður og dagsetning 

 

 

 
Undirskrift þátttakanda 

 

 

 
Undirskrift rannsakanda 

 

 

 

Freyja Dan Guðmundsdóttir  

Fdg8@hi.is 

Sími 861-5455  
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Viðauki B: Kynning á rannsókn 

 
Beiðni um þátttöku og kynning á rannsókn 

 
Kópavogur, 20. september, 2019.  

 

Ég undirrituð, Freyja Dan Guðmundsdóttir, er í M.Ed námi í 

leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands. Ég er að vinna rannsókn þar sem 

ég er að skoða upplifun leikskólakennara af eigin fagmennsku. Leiðbeinandi er 

Arna H. Jónsdóttir og sérfræðingur verkefnis er Hrönn Pálmadóttir.  

Markmið lokaverkefnisins er að skoða viðhorf leikskólakennara til eigin 

fagmennsku, hvernig þeim tekst að deila fagþekkingu sinni með öðru starfsfólki 

og hvort og hvernig þeir upplifi virðingu fyrir þeirri fagþekkingu í starfi. Einnig 

verður skoðað hvort viðhorf leikskólakennara til barnæsku og náms ungra barna 

hafi breyst eftir að þeir kláruðu nám sitt í leikskólakennarafræðum og þá hvernig 

viðhorfið breyttist. Rannsóknarspurningarnar sem ég legg upp með að svara 

hljóða svo: Hver er upplifun leikskólakennara af eigin fagmennsku? Hvernig 

gengur leikskólakennurum að deila fagþekkingu sinni með samstarfsfólki? Hver 

er upplifun leikskólakennara af því að borin sé virðing fyrir þeirra fagmennsku 

og háskólamenntun? Hvernig breyttist viðhorf leikskólakennara til náms barna 

eftir að þeir luku námi í leikskólakennarafræðum? 

Í rannsókninni verður notuð eigindleg aðferðafræði þar sem tekin verða 40-60 

mínútna einstaklingsviðtöl við leikskólakennara. Viðmælendur þurfa að hafa 

starfað sem leiðbeinendur í 3-5 ár áður en þeir hófu nám í 

leikskólakennarafræðum og þurfa að vera með leyfisbréf. Viðmælendur þurfa að 

hafa starfað sem leikskólakennarar í að minnsta kosti 3 ár. Ekki er gerð sérstök 
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krafa um meistaragráðu viðmælenda en þeir verða þó að hafa sótt námið eftir að 

það var flutt á háskólastig.  

Í viðtölunum verður lögð áhersla á að viðmælendur lýsi sinni eigin reynslu af 

því að hafa starfað sem leiðbeinendur og síðan leikskólakennarar. Viðtölin verða 

hljóðrituð og afrituð orðrétt. Að því loknu verður upptöku eytt. Rannsakandi fer 

með öll gögn sem trúnaðarmál og til að tryggja nafnleynd verður nöfnum 

viðmælenda og stofnana breytt við úrvinnslu gagna.  

Viðmælendum er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er án skýringa auk þess 

sem hverjum er frjálst að hafna því að svara einstaka spurningum.  

Ég yrði þér mjög þakklát fyrir að taka þátt í rannsókninni minni. Ég hef starfað í 

sama leikskólanum í tæp 7 ár þar sem ég byrjaði sem leiðbeinandi. Ég hóf nám í 

leikskólakennarafræðum haustið 2015 og hef starfað í sama leikskólanum 

samhliða náminu. Ég er nú á lokaári í meistaranámi mínu og er þessi rannsókn 

30 eininga lokaverkefni mitt.  

 

Með kveðju 

Freyja Dan Guðmundsdóttir 

Netfang: fdg8@hi.is 

Sími: 861-5455 
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