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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf leikskólastarfsfólks til gæða í leikskólastarfi, 

helstu þátta sem hafa áhrif á gæði leikskólastarfs og þeirra áhrifa sem gott leikskólastarf 

hefur á börn og samfélagið í heild. Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir til að afla 

gagna og var það gert með því að taka hálf opin viðtöl við fjóra leiðbeinendur og fjóra 

leikskólakennara.  

Gæði í leikskólastarfi eru talin geta haft mikil áhrif á líf barna og tækifæri þeirra til 

áframhaldandi náms, auk þess að geta stuðlað að auknum jöfnuði í viðkomandi samfélagi og 

tryggt að atvinnuhjól þess haldist gangandi. Samkvæmt rannsóknum eru helstu áhrifaþættir 

þegar kemur að gæðum í leikskólastarfi menntun starfsfólks, fjöldi barna á kennara, stærð 

húsnæðis og skipulag, námskrá og mat á starfi, en af þessum þáttum skiptir menntun 

starfsfólks mestu máli.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að það sem skiptir mestu máli til að tryggja 

gæði í leikskólastarfi er starfsmannahópurinn, menntun hans og samsetning. Það sem hefur 

helst áhrif á gæði leikskólastarfs er starfsandinn í hverjum leikskóla og fjárveitingar og 

ákvarðanir stjórnvalda sem snúa að leikskólamálum. Áhrif góðs leikskólastarfs á börn og 

samfélagið voru að mati viðmælenda gríðarlega mikil, annars vegar í því formi að veita 

börnum góðan grunn og betri tækifæri til frekari náms og hins vegar sem grunnstoð í 

samfélaginu sem tryggir foreldrum tækifæri til að stunda vinnu og stuðli þannig að því að hjól 

atvinnulífsins snúist. 
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Abstract 

“A good group can do anything really“  

Preschool educators´ views on quality in early childhood education. 

The aim of the study was to shed light on preschool educator’s views on quality in early 

childhood education, what aspects they believed to be most likely to affect the quality of any 

given preschool and what effect quality in early childhood education has on children and the 

society in general. Qualitative research methods were used for this study and data was 

collected by conducting half-open interviews with four educators and four preschool 

teachers. 

It is believed that quality in early childhood education can have positive impact on 

children’s lives and opportunities in further education. Furthermore, quality in early 

childhood education can contribute to equality in the society and ensure that the wheels of 

labour keep turning. According to research, educator’s education, child-teacher ratio, size 

and accommodation of the work environment, curriculum and evaluation are the main 

influences when it comes to quality in early childhood education, but out of these factors, 

educator’s education is the most important one. 

The main findings of the study indicate that the most important aspect to ensure quality 

in early childhood educations is the group of employees in each school, their education and 

how well they work together. The main aspect that the participants believed to be likely to 

affect already established quality, was the morale in each preschool setting as well as 

funding and decisions regarding early childhood education made by authorities. According to 

participants in the study, quality in early childhood education is considered to have positive 

effect on children and the overall society, it gives children important foundation to build on 

in their further education and better opportunities later in relation to education. As for the 

society in general, early childhood education is fundamental in ensuring parents 

opportunities to work and by doing that, it ensures that the wheels of labour keep turning. 
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1 Inngangur  

Miklar breytingar hafa orðið á starfi leikskóla á undanförnum áratugum og eins á þeim 

kröfum sem gerðar eru til starfsfólks, menntunar þeirra og fagmennsku. Það vandamál hefur 

skapast að ekki er næg aðsókn í nám leikskólakennara og ekki útskrifast nægilega margir 

leikskólakennarar til að uppfylla lagalegar kröfur um að 2/3 stöðugilda á leikskólum séu 

mannaðar af leikskólakennurum (Lög um menntun, hæfni og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 2019; Ríkisendurskoðun, 2017). 

Erfitt getur reynst að manna leikskóla almennt og starfsmannavelta oft mikil og hröð. Oft er 

þetta ungt fólk með litla sem enga reynslu af börnum, uppeldi þeirra og menntun sem sækist 

eftir vinnu í leikskóla og það stoppar gjarnan stutt við (Ingibjörg Kristleifsdóttir, 2013). Þetta 

vandamál er ekki nýtt af nálinni heldur hefur það verið viðloðandi leikskólastarf á Íslandi í að 

minnsta kosti tvo áratugi. Grein Ingibjargar Margrétar Gunnlaugsdóttur (1999) gefur það til 

kynna þar sem sama vandamál var uppi á þeim tíma sem greinin var skrifuð. Það kemur því 

ekki á óvart að oft sé talað um að leikskólastarf snúist að miklu leyti um að slökkva elda, að 

redda málunum og að láta hlutina ganga. Það má því spyrja sig hvað felst í góðu 

leikskólastarfi í dag og hvort leikskólar nái almennt að standa undir því. Ég tel mikilvægt að 

kanna viðhorf starfsfólks leikskóla hvað þetta varðar þar sem mér finnst þörf á að veita betri 

innsýn inn í upplifun þeirra á gæðum leikskólastarfs, hvaða þættir hafi áhrif til hins betra eða 

verra og hvað skiptir mestu máli ef tala á um gæða leikskólastarf. 

Gæði í leikskólastarfi skipta máli til að tryggja börnum öruggt og öflugt leik- og 

námsumhverfi þar sem fagmennska og menntun barna helst í hendur við leikgleði þeirra og 

sköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Foreldrar leikskólabarna eru sá 

hópur, að börnunum sjálfum undanskildum, sem mesta skoðun hafa á leikskólastarfi og 

hefur mesta hagsmuni af því að gæði séu til staðar í leikskólastarfinu. Það auðveldar 

foreldrum að skilja við börnin sín meginpart dags að vita af þeim í öruggum höndum og það 

virðist ýta undir ánægju þeirra með leikskólastarfið ef þeim finnst kröfum þeirra um gæði og 

starfsemi skólans mætt og að börnum þeirra líði vel og eignist vini (Jóhanna Einarsdóttir, 

2010 og MacEwan, 2015). Áhugavert væri að kanna afstöðu foreldra til gæða í leikskólastarfi, 

en það verður þó ekki gert í þessari rannsókn, heldur áhersla lögð á viðhorf þeirra sem starfa 

í leikskólunum. 

Til eru þó nokkrar leiðir til að meta gæði í leikskólastarfi. Ein sú þekktasta er 

ECERS/ECERS-R kvarðinn (Harms og Clifford, 1980 og Harms, Clifford og Cryer, 2005) sem 

hefur verið þýddur á fjölmörg tungumál, meðal annars á íslensku, og er notaður víðsvegar 

um heim til að meta gæði í leikskólum. Hann hefur einnig verið notaður í fjölmörgum 

rannsóknum þar sem meta á tengsl milli gæða í leikskólastarfi og námsárangurs nemenda á 
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öllum skólastigum. ECERS og ECERS-R kvarðinn, líkt og önnur matstæki eru vissulega 

mikilvæg til að meta leikskólastarf, gæði þess og áhrif á færni nemenda og eins til að meta 

hvað er vel gert og hvar úrbóta er þörf. ECERS/ECERS-R kvarðinn og aðrir matslistar og tæki 

koma inn á flesta, jafnvel alla þá þætti sem sérfræðingar telja mikilvægasta þegar kemur að 

gæðum í leikskólastarfi. Það er þó ekki endilega þannig að þessi matstæki endurspegli 

huglægt mat allra á hvað felst í góðu leikskólastarfi. Markmiðið með þessari rannsókn er að 

varpa ljósi á hvað felst í góðu leikskólastarfi að mati leikskólastarfsfólks, hvað það telur að 

skipti mestu máli, hvað hafi helst áhrif til hins betra eða verra og hvaða áhrif leikskólastarf 

hefur á líf barna og samfélagið í heild.  

Notaðar verða eigindlegar rannsóknaraðferðir í formi hálf opinna einstaklingsviðtala til að 

komast að viðhorfum leikskólakennara og leiðbeinenda í leikskóla til gæða í leikskólastarfi. 

Einnig var skoðað hvort ólíkur bakgrunnur og reynsla leikskólakennara annars vegar og 

leiðbeinenda hins vegar hafi áhrif á viðhorf þeirra til gæða í leikskólastarfi. Fjölmargar 

erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á gæðum í menntun ungra barna (e. early childhood 

education). Minna má finna af íslenskum rannsóknum sem bendir til að þörf sé á úrbótum 

þar. Þó er vert að nefna rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2012) á faglegu hlutverki, sjálfsmynd 

og forystu leikskólakennara þar sem fjallað er um þætti sem meðal annars tengjast gæðum í 

leikskólastarfi, svo sem menntun leikskólakennara, hlutverk þeirra í menntun og uppeldi 

ungra barna og hlutverk stjórnenda í leikskólum. Niðurstöður rannsóknarinnar sem hér 

verður sagt frá, eru innlegg inn í þekkingu um gæði í menntun ungra barna á Íslandi. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru hafðar að leiðarljósi í þessari rannsókn: 

• Hvað skiptir mestu máli til að tryggja gæði í leikskólastarfi að mati leikskólastarfsfólks? 

• Hvaða þættir hafa helst áhrif á gæði í leikskólastarfi að mati leikskólastarfsfólks? 

• Hvaða máli skiptir gæða leikskólastarf fyrir samfélagið að mati leikskólastarfsfólks? 

Hér á eftir mun ég fyrst fjalla um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Þar lýsi ég helstu 

rannsóknum þegar kemur að hlutverki og gæðum leikskólastarfs og helstu matsaðferðum á 

gæðum. Því næst skoða ég mikilvægi gæða í leikskólastarfi og í framhaldi af því horfi ég til 

efnahagslegra og samfélagslegra áhrifa af góðu leikskólastarfi. Að lokum fjalla ég um 

mikilvægi menntunar, fagmennsku og virðingu kennara. Að fræðilega kaflanum loknum mun 

ég fjalla um aðferðafræði rannsóknarinnar, hvernig hún var framkvæmd, hverjir tóku þátt, 

hvernig gagnagreiningin fór fram og siðferðileg álitamál. Því næst fjalla ég um niðurstöður 

rannsóknarinnar út frá þeim þemum sem komu fram í gögnunum og í kjölfarið kemur 

umræðukafli þar sem niðurstöðurnar eru bornar saman við fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar. Í lokin dreg ég saman helstu niðurstöður og álitamál í lokaorðum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður sagt frá rannsóknum og greinum sem fjalla um gæði í leikskólastarfi, 

mat á gæðum, áhrif góðs leikskólastarfs á börn og samfélagið og mikilvægi menntunar 

leikskólastarfsfólks. 

2.1 Hlutverk og gæði leikskólastarfs 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á gæðum í leikskólastarfi án þess þó að ein ákveðin 

niðurstaða liggi fyrir um hvað teljist vera gæða leikskólastarf. Ekki er ólíklegt að ástæðan sé 

sú að ólíkar væntingar eru gerðar til leikskólastarfs í ólíkum samfélögum og af ólíkum 

samfélagshópum. Burchinal og Cryer (2003) fjalla til dæmis um það í rannsókn sinni á 

gæðum í leikskólastarfi og námsárangri barna með ólíkan bakgrunn. Þar kemur fram að 

vissulega gagnist gott leikskólastarf öllum börnum, óháð uppruna og stöðu í þjóðfélaginu. 

Einnig kemur fram að eðlilegt sé að leikskólastarf byggist á menningarlegum bakgrunni barna 

og starfsfólks og því ekki óeðlilegt að gott leikskólastarf hafi ólíkar birtingarmyndir í ólíkum 

leikskólum. 

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2008) á viðhorfum barna og foreldra til leikskólastarfs á 

Íslandi kemur fram að leikskólinn sé mikilvægur vettvangur fyrir börnin til að mynda félagsleg 

tengsl, efla almennan þroska í til þess gerðu umhverfi og undirbúa þau þannig undir frekara 

nám, auk þess að vera grunnstoð í samfélaginu sem heldur atvinnulífinu gangandi. Þarna 

koma fram væntingar þeirra sem nýta sér þjónustu íslenskra leikskóla, en Haslip og Gullo 

(2018) benda á að gæði byggist á væntingum þeirra sem að starfinu koma og því sé 

skilgreining á gæðum í stofnunum eins og leikskólum ekki endilega sú sama alls staðar. 

Sheridan og Samuelsson (2013) benda á að gæði í leikskólastarfi byggist á fjórum grunn 

þáttum. Þeir eru; samfélagið (e. the dimension of society) sem hver og einn leikskóli starfar í, 

námssamhengi (e. the dimension of learning context) og er þar átt við til dæmis 

námsumhverfi barnanna, kennararnir (e. the dimension of teachers) þar sem horft er til 

færni og þekkingar kennara á námi ungra barna, og að lokum barnið sjálft (e. the dimension 

of the child) og er þar átt við að barnið er einstaklingur með rödd og viðhorf til eigin náms og 

það er mikilvægt að rödd þess fái að heyrast til að tryggja vellíðan barnsins. Þær leggja því 

áherslu á að það þurfi að horfa til allra þessara þátta þegar byggja á upp gæða leikskólastarf 

og að ekki sé nóg að einblína aðeins á hluta þeirra. 

Í þessu samhengi er einnig vert er að nefna Eurydice skýrsluna (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2019) en hún tekur saman gögn um nám og umönnun ungra 

barna í Evrópu og miðar þau við fjóra gæðastuðla; hvort allt leikskólastaf fari fram á sama 

stað en sé ekki skipt upp í til dæmis daggæslu og forskóla, hvort ein stofnun beri ábyrgð á 
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stefnumótun gagnvart öllu leikskólastiginu, hvort gerðar séu kröfur um ákveðna menntun 

starfsfólks og hvort námskrá sé í gildi fyrir allt leikskólastigið. Samkvæmt niðurstöðunum 

virðist leikskólastarf á Íslandi vera gæðastarf því Í skýrslunni kemur fram að Ísland er eitt 

þeirra landa sem uppfyllir öll skilyrðin. Einnig kemur fram þar að íslensk börn eyða að jafnaði 

meiri tíma í leikskólanum en börn í öðrum löndum sem horft var til. 

Rannsókn Barnett og Frede (2010) lýsir 10 þáttum sem stuðla að góðu leikskólastarfi og 

má segja að rammi nokkurn veginn inn það sem kemur fram í undirköflunum hér á eftir og 

um leið það sem rannsóknum ber almennt saman um að stuðli að gæðum í leikskólastarfi. 

Fyrstu fjórir þættirnir snúa að menntun og hæfni starfsfólks, það skipti öllu máli til að tryggja 

gæði leikskólastarfs og þá sérstaklega hvað varðar samskipti barna og starfsfólks. Næstu tveir 

þættir snúa að stærð barnahópsins. Hver hópur ætti aldrei að vera stærri en 20 börn og 

aldrei fleiri en 10 börn á hvern starfsmann. Þarna kemur þó ekki fram aldur barnanna sem 

um er rætt, en vert er að hafa í huga að börn á ólíkum aldri hafa ólíkar þarfir sem þarf að 

taka tillit til þegar horft er til fjölda barna á hvern starfsmann. Næsti þáttur snýr að alhliða 

þroska barna, að þau fái fjölbreytt tækifæri til að efla þroska sinn og færni á öllum sviðum, 

allt frá fín- og grófhreyfingum til rökhugsunar og vitsmunaþroska. Áttundi og níundi 

þátturinn snúa að heilsu barna og vellíðan og telst æskilegt að börn fái að minnsta kosti eina 

næringarríka máltíð á dag í leikskólanum. Einnig ætti leikskólinn að tryggja virka þátttöku 

foreldra í starfinu og miðla upplýsingum og fræðslu til þeirra. Síðasti þátturinn snýr svo að 

virku mati á leikskólastarfinu til að tryggja framþróun og gæði. Barnett og Frede benda þó á 

að þessir þættir tryggja ekki endilega gæði einir og sér, en þeir eru þó mikilvæg undirstaða 

gæða leikskólastarfs. Fjölbreytt leik- og námsumhverfi skiptir þar að auki gríðarlegu máli, 

sem og reglulegt mat á stöðu hvers barns fyrir sig og viðleitni starfsfólks til að mæta hverju 

barni þar sem það er statt hverju sinni og efla þroska þess, þekkingu og færni (Barnett og 

Frede, 2010).  

2.1.1 Menntun starfsfólks 

Flestum rannsóknum ber saman um helstu þætti sem stuðla að gæðum í leikskólastarfi og 

einn af þeim er menntun kennara (Barnett og Frede, 2010; Ishimine, 2011; Krieg, Curtis, Hall 

og Westenberg, 2015 og Mims, Scott-Little, Lower, Cassidy og Hestenes, 2008). Hærra 

menntunarstig starfsfólks er talið auka gæði leikskólastarfs til muna og þá sérstaklega þegar 

horft er til samskipta starfsfólks og barna. Starfsfólk með meiri menntun gefi sig frekar að 

börnunum, taki virkari þátt í leik þeirra og starfi og eigi við þau uppbyggileg samskipti þar 

sem þörfum barnanna er mætt á einstaklingsbundinn hátt og styðji þannig við alhliða þroska 

þeirra. Menntun kennara fellur eins og kom fram hér á undan, undir fyrstu fjóra þættina sem 

stuðla að gæðum í leikskólastarfi samkvæmt Barnett og Frede (2010). 
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Menntun stjórnenda í leikskólum er ekki síður mikilvæg, eins og kemur fram í rannsókn 

Mims og fleiri (2008). Þar kemur fram að rannsóknir á áhrifum stjórnenda á gæði 

leikskólastarfs séu fáar og gefi óljósa mynd af hversu mikil áhrif þessi hópur hefur, hvort sem 

horft er til menntunar þeirra eða annarra eiginleika. Eins kemur fram að þó séu vísbendingar, 

bæði í þeirra rannsókn og annarra, um að því meiri sem menntunin sé, því meiri séu gæði 

starfsins. Stuðningur stjórnenda, færni og vilji til að leiðbeina starfsfólki skiptir miklu máli, 

sem og skilningur þeirra á menntun og uppeldi ungra barna og hvað þarf til að vel sé staðið 

að þeim þáttum. Stöðugleiki kennara í starfi getur að sama skapi haft áhrif og þá er ekki síst 

átt við stöðugleika þeirra innan skólans. Með því er meðal annars átt við færni og vellíðan 

starfsfólks, en breytingar á starfi þeirra geta haft áhrif á hvoru tveggja. Samkvæmt Mims og 

félögum er ekki sjálfgefið að kennari sem er vanur að vinna til dæmis með þriggja ára gömul 

börn sé eins fær í að vinna með 5 ára gömul börn. Tilfærslur í starfi, stöðuhækkanir eða aðrar 

breytingar geta haft neikvæð áhrif á líðan starfsfólks í starfi og stuðlað að óöryggi og 

vanlíðan. Þeim mun betur menntaðri sem stjórnendur eru, þeim mun meiri líkur eru á að 

þeir séu færir um að aðstoða starfsfólk sitt í slíkum aðstæðum með stuðningi og þjálfun 

(Mims og fleiri, 2008).  

2.1.2 Leik og námsumhverfi barna 

Annar þáttur sem rannsóknum ber jafnan saman um er leik- og námsumhverfi barnanna og 

tengist það sjöunda þættinum sem stuðlar að gæðum í leikskólastarfi samkvæmt Barnett og 

Frede (2010). Börn þurfa að fá tækifæri til að takast á við fjölbreytt verkefni sem efla bæði 

þroska þeirra og færni og veitir þeim gleði og áskorun. (Diamond, Barnett, Thomas og 

Munro, 2007 og Krieg og fleiri, 2015). Fjölbreyttur leikefniviður og tækifæri barna til að velja 

sér verkefni sem byggja á þeirra áhugasviði og færni getur haft mikil áhrif á möguleika þeirra 

til náms þar sem ólík og krefjandi verkefni efla þætti á borð við gagnrýna hugsun, rökhugsun, 

vitsmunaþroska og ekki síst stýrifærni (e. executive function). Með stýrifærni er átt við 

ákveðna eiginleika heilans til að stýra til að mynda hegðun. Fólk sem glímir við frávik á borð 

við ADHD, einhverfu eða tourette hefur gjarnan slaka stýrifærni svo dæmi sé nefnt. 

Stýrifærni er að mati kennara mikilvægari fyrir börn á leikskólaaldri heldur en eiginlegur 

vitsmunaþroski þegar hugað er að skólafærni þeirra og sýnt hefur verið fram á að börn sem 

standa betur að vígi hvað stýrifærni varðar standa sig betur í námi en önnur börn (Diamond 

og fleiri, 2007). 

Það er skýr tenging á milli þessara tveggja þátta sem nefndir hafa verið; menntun 

kennara og náms- og leikumhverfi barnanna. Það er ekki sjálfsagt að allir átti sig á mikilvægi 

náms- og leikumhverfis barna og enn síður hvernig best sé að snúa sér í þeim efnum til að 

börnin fái sem mest út úr því. Það hlýtur því að vera mikilvægt að mennta kennara ungra 

barna til að efla skilning þeirra á þessum mikilvæga þætti í menntun barna. Í nýsjálenskri 
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rannsókn kemur fram að tengsl barna og kennara séu gríðarlega mikilvæg í leikskólastarfi og 

að mikilvægt sé að styrkja þessi tengsl. Það gerist ekki af sjálfu sér heldur þurfi kennarinn að 

veita börnunum athygli og efla þroska þeirra og þekkingu með ákveðin námsmarkmið í huga 

(e. intentional teaching). Með því er átt við að kennarinn sé meðvitað að vinna með ákveðna 

þekkingu eða þroska barns á fyrir fram ákveðinn hátt. Þannig sé öllum börnum tryggð jöfn 

tækifæri í þroska og þekkingaröflun og jafnari tækifæri í framtíðinni (McLaughlin, Aspden, og 

Snyder, 2016). Aðrar rannsóknir styðja við þetta og nefna til að mynda mikilvægi þess að 

leikskólakennarar séu ekki einungis menntaðir í hefðbundnum þáttum leikskólastarfs á borð 

við menntun barna, umhyggju og mikilvægi frjáls leiks, heldur þurfi þeir þar að auki að hafa 

þekkingu á ákveðnum sértækum þáttum sem gera þeim kleift að efla þroska barna á ólíkum 

sviðum og byggja á áhuga þeirra og færni (Williams, Sheridan, Harju-Luukkainen og Pramling-

Samuelsson, 2015). Þannig er mikilvægt að kennarar séu að einhverju leiti meðvitaðir um 

hvað vekur áhuga barna hverju sinni og nýti tækifærin sem bjóðast til að samþætta menntun 

og áhuga barnanna. Einnig getur áhugasvið og hæfileikar kennara stuðlað að betri kennslu á 

ákveðnum sviðum.  

2.1.3 Hópastærðir 

Þriðji þátturinn sem bent hefur verið á að geti haft mikil áhrif á gæði í leikskólastarfi er 

hópastærð innan leikskólanna. Það getur átt bæði við um fjölda barna á hverri deild og líka 

við um fjöldann í þeim hópi sem hver og einn kennari vinnur með (Pramling-Samuelsson, 

Sheridan og Williams, 2018). Fjöldi barna í hópi, í bekk eða á deild getur annað hvort hjálpað 

eða hamlað góðu leikskólastarfi. Of mörg börn í of litlu rými eykur líkurnar á árekstrum og 

fækkar tækifærunum til að vinna með ákveðna námþætti. Of mörg börn gera starfsfólki 

erfiðara fyrir að sinna þeim öllum og kynnast á einstaklingsbundinn hátt og sýnt hefur verið 

fram á að leikskólakennarar sem vinna með of stóra hópa upplifa sig jafnvel ekki sem fagfólk 

þar sem þeim gefst ekki tími til að mennta nemendur sína. Tíminn fer allur í að slökkva elda 

og koma í veg fyrir árekstra. Færri börn gefa betri tækifæri til að vinna með þroska þeirra og 

færni og gefa börnunum líka betra tækifæri til að kynnast hvort öðru og læra af 

uppbyggilegum samskiptum við bæði börn og fullorðna í leikskólanum. Með því að hafa færri 

börn í hóp minnkar álagið ekki aðeins á rýmið heldur líka á starfsfólk og börn. Það veitir 

meira næði til að vinna að verkefnum sem krefjast athygli og rýmis og veitir starfsfólki betri 

tækifæri til að sinna færri börnum í verkefnum sem hafa þrengra áherslusvið og byggja frekar 

á áhugahvöt afmarkaðs barnahóps eða einstakra barna. Eins og bent hefur verið á skipta 

tengsl barna og starfsfólks gríðarlegu máli og því mikilvægt að stuðla að því að þessi tengsl 

fái tækifæri til að myndast (Pramling-Samuelsson og fleiri, 2018). Þetta er í samræmi við 

fimmta og sjötta þáttinn sem stuðla að gæðum samkvæmt Barnett og Frede (2010) þar sem 

kemur fram að með færri börnum í hverjum bekk eða deild fær hvert og eitt barn fleiri 
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tækifæri til að eiga samskipti við fullorðna og meiri einstaklingsbundna athygli. Þetta skiptir 

máli bæði fyrir nám barnanna og félagsþroska þeirra. 

Í þessu samhengi er mikilvægt að benda á að í Eurydice skýrslunni (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2019) kemur fram að þrátt fyrir að ekki gildi um það nein 

sérstök lög á Íslandi er fjöldi barna á móti hverjum kennara með allra lægsta móti hér á landi 

í samanburði við önnur lönd í Evrópu. Vert er þó að nefna að þetta merkir ekki endilega að í 

leikskólum á Íslandi séu barnahóparnir minni, heldur getur þetta allt eins bent til að fleiri 

kennarar starfi innan hverrar leikskóladeildar. Þannig verði hlutfall kennara á móti fjölda 

barna hærra hér.  

2.1.4 Vellíðan barna 

Áttundi og níundi þátturinn í umfjöllun Barnett og Frede (2010) um þætti sem stuðla að 

gæðum í leikskólastarfi snúa að vellíðan og heilsu barna í leikskólanum. Samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er heilbrigði og 

vellíðan barna einn af grunnþáttum leikskóla og mikilvægt að hugað sé að þessum þáttum í 

skipulagi leikskólastarfs. Grein Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttur (2016) 

fjallar um mikilvægi þess að börnum líði vel í leikskólanum og nefna í því samhengi mikilvægi 

þess að þau séu þátttakendur í eigin námi og að skoðanir þeirra og viðhorf séu höfð til 

hliðsjónar við til dæmis val á leikefnivið og viðfangsefnum. Samkvæmt rannsókn þeirra leið 

börnunum best og voru ánægðust þegar þeim voru ekki settar miklar takmarkanir heldur 

fengu meira frelsi til að velja sjálf hvað þau gerðu. Þetta er svipað og kom fram í rannsókn 

Jóhönnu Einarsdóttur (2008) þar sem börnin töluðu um að þeim þætti skemmtilegast að fá 

að leika sér frjálst og þótti síður skemmtilegt ef þau þurftu að sitja kyrr og fara eftir 

fyrirmælum.  

2.1.5 Mat á gæðum í leikskólastarfi 

Fram að þessu hefur verið fjallað um hvaða þættir eru almennt taldir stuðla að gæðum í 

leikskólastarfi og byggja upplýsingarnar á fjölbreyttum rannsóknum þar sem sérfræðingar, 

starfsfólk og aðrir hagsmunaaðilar reyna að sýna fram á hvað þarf til að skapa gæði í 

leikskólastarfi. Það verður þó að teljast álitamál hvað flokkist sem gæði og hvað ekki, hvernig 

það er metið og á hvaða forsendum. Líklega fer það að einhverju leyti eftir því hverjir 

framkvæma matið og hvaða hagsmuna þeir hafa að gæta, hvaða viðmið þeir hafa þegar 

kemur að matinu. Sem dæmi má nefna að mat á leikskólastarfi sem er framkvæmt af aðilum 

á vegum stjórnsýslu, sem hafa litla sem enga þekkingu á gildum leikskólastarfs, en hafa 

fjárhagslega hagsmuni stjórnsýslunnar að leiðarljósi verður líklega nokkuð frábrugðið mati 

sem framkvæmt er af leikskólakennara með margra ára reynslu í farteskinu (Melhuish, 

2001). 
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Það eru til margar ólíkar leiðir til að meta gæði í leikskólastarfi og ógert að ætla að gera 

grein fyrir þeim öllum hér. Þannig getur leikskóli auðveldlega verið metinn mjög góður með 

einu mælitæki en bara sæmilegur eða jafnvel slakur með öðru og það eina sem breytist er 

viðmiðið (Melhuish, 2001). Sum matstæki horfa til dæmis frekar til uppsetningar 

leikskólanna, hvort sem er með starfið sjálft í huga eða hvernig aðstaða skólanna er. Aðrar 

horfa frekar til áhrifa starfsins á þroska og færni barna og leggja litla áherslu á aðra þætti. 

Á Íslandi er mat á gæðum í leikskólastarfi framkvæmt bæði með innra mati leikskólanna 

og ytra mati sveitarfélaga eða ráðuneytis. Í innra mati leikskólanna er gert ráð fyrir þátttöku 

starfsfólks, barna og foreldra eftir því sem við á við matið og með ytra mati er haft eftirlit 

með gæðum skólastarfs og því fylgt eftir með umbótum þar sem við á (Lög um leikskóla, nr. 

90/2008). Innra mat á leikskólastarfi er til þess gert að skólasamfélagið yfirfari eigið starf og 

meti gæði þess út frá hagsmunum barnanna. Vel þróað innra mat getur til dæmis stuðlað að 

betra leikskólastarfi, aukinni fagmennsku og styrkingu lærdómssamfélags innan leikskólanna 

(Sigríður Sigurðardóttir, 2016).  

Ýmsir vilja meina að réttara sé að horfa til þroska barna og þeirra áhrifa sem 

leikskólastarf hefur á færni þeirra til framtíðar, og vilja þá meina að matstæki á borð við 

ECERS listann eða aðra sambærilega skili ekki eins haldbærum niðurstöðum þar sem í þeim 

er stuðst við álit sérfræðinga á uppbyggingu leikskólanna og starfsins sem þar fer fram en 

ekki beinan ávinning barnanna af starfinu. Mælt er með því að rannsóknir á gæðum og 

ávinningi af leikskólastarfi sé rannsakað með langtíma rannsóknum (Melhuish, 2001).  

Rannsókn Ishimine, Tayler, og Bennett (2015) bendir til að líkt og kemur fram í fleiri 

rannsóknum, sé skynsamlegt að meta gæði á tveim forsendum; uppbyggingu og ferli. Með 

uppbyggingu er átt við aðstöðu leikskólanna, skipulag, hlutfall starfsfólks gagnvart börnum 

og aðra auðmælanlega og í raun tæknilega þætti. Með ferlinu er átt við flóknari þætti á borð 

við samskipti og tengsl barna við önnur börn og við fullorðna, samskipti starfsfólks og 

foreldra, stjórnun stofnunarinnar og uppeldis- og kennslufræðilega færni starfsfólks. Í 

annarri rannsókn Karin Ishimine (2011) kemur fram að uppbyggingarþátturinn einn og sér og 

það fjármagn sem lagt er í leikskóla til að styrkja hann skipti í raun ekki öllu máli heldur sé 

það færni starfsfólk til að nýta það sem stendur til boða sem skipti meira máli. Vel menntað 

starfsfólk sem er meðvitað um þarfir barna og leiðir til að efla þroska þeirra og færni sé fært 

um að tryggja vel samkeppnishæf gæði í leikskólastarfi burtséð frá gæðum 

uppbyggingarþáttar leikskólans. Þetta bendir því til að ferlisþátturinn vegi þyngra en 

uppbyggingarþátturinn þegar kemur að gæðum í leikskólastarfi og að mannauður leikskólans 

vegi þar jafnvel þyngst.  

Eurydice skýrslan (European Commission/EACEA/Eurydice, 2019) er dæmi um mat á 

leikskólastarfi sem snýr sérstaklega að umgjörðinni. Þar kom Ísland sérlega vel út, meðal 
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annars vegna þess hversu miklar kröfur eru gerðar til menntunar starfsfólks, sem eins og 

fram hefur komið er einn af þeim þáttum sem virðast hafa sem mest áhrif á gæði 

leikskólastarfs. Aðrir þættir sem stuðla að góðri útkomu Íslands í þeirri rannsókn eru 

aðalnámskráin sem gildir fyrir allt leikskólastigið og sú staðreynd að leikskólastiginu er ekki 

skipt upp í daggæslu fyrir yngri börnin og forskóla fyrir þau eldri, heldur er horft á leikskólann 

sem heild og gerðar kröfur um menntun ungra barna á öllum stigum hans þótt áherslan sé 

vissulega á nám í gegnum leik. ECERS/ECERS-R kvarðinn (Harms og Clifford, 1980; Harms, 

Clifford og Cryer, 2005) er einnig dæmi um matslista þar sem umgjörð hvers skóla er metin 

út frá þáttum á borð við menntun starfsfólks, fjölda barna og aðbúnað skólanna og hefur 

kvarðinn gjarnan verið notaður í rannsóknum þar sem gæði leikskólastarfs eru borin saman 

við námsárangur nemenda þegar þeir eru komin lengra í námi.  

Matslistar og skýrslur á borð við ECERS/ECERS-R kvarðann (Harms og Clifford, 1980; 

Harms, Clifford og Cryer, 2005) og Eurydice skýrsluna (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2019) eru mjög mikilvæg tæki til að skoða umgjörð 

leikskólastarfs og bera saman niðurstöður, en þau eru takmörkunum háð þar sem gæði 

leikskólastarfs byggir ekki einungis á umgjörð skólanna eins og kemur fram í rannsókn 

Ishimine, Tayler, og Bennett (2015), heldur snýst það að miklu leyti um það starf sem fram 

fer í leikskólunum, hvernig er unnið með þá umgjörð sem skólarnir hafa.  

2.2 Mikilvægi gæða í leikskólastarfi 

Þótt flestir telji leikskólann mikilvægan þátt í lífi og menntun barna eru þó mögulega enn til 

aðilar sem telja að of mikið sé lagt í þessa stofnun og að það sé varla forsvaranlegt að fimm 

ára háskólanáms sé krafist til að geta talist leikskólakennari. Það geti jú hver sem er passað 

börn eins og flestir leikskólakennarar hafa líklega fengið að heyra annað slagið. En eins og 

komið hefur fram benda flestar rannsóknir í dag til þess að gæðin skipti vissulega máli og að 

menntun starfsfólk spili þar stórt hlutverk. Að auki er ekki hægt að horfa fram hjá því að 

lögum samkvæmt er leikskólinn menntastofnun og viðurkennd sem fyrsta skólastigið þótt 

ekki sé um eiginlega skólaskyldu að ræða (Lög um leikskóla, nr. 90/2008). Sem dæmi um 

ávinning af góðu leikskólastarfi nefna Vandell og Wolfe (2000) til að mynda að börn sem 

stundi nám við skóla sem tefli fram meiri gæðum en aðrir séu hamingjusamari og sýni meiri 

vitsmunaþroska heldur en börn sem fá minni gæði. Einnig kemur fram að börn sem fá betri 

kennslu og umhyggju á leikskólaaldri sýna betri samskipta- og félagsfærni, og hafa betri tök á 

tungumálinu. 

Abecedarian rannsóknin er langtímarannsókn framkvæmd í Carolina í Bandaríkjum 

Norður Ameríku (Campbell og fleiri, 2012). Niðurstöður hennar sýna fram á að jákvæð tengsl 

virðast vera á milli þess að börn undir fimm ára aldri fái góða menntun og aðhald í þar til 
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gerðu umhverfi, og líkum á því að þau sæki sér hærri menntunar þegar fram líða stundir. 

Fram kemur að fyrstu fimm árin í lífi barna skipti sköpum fyrir vitsmunaþroska þeirra og því 

mikilvægt að hlúa að menntun þeirra og tækifærum allt frá fæðingu. Gott leikskólastarf geti 

þar skipt sköpum þar sem ekki búi öll börn við sömu tækifæri heima hjá sér. 

Langtímarannsóknir eins og þessi, eru eins og fram kom hjá Melhuish (2001) í kaflanum hér á 

undan, mögulega best til þess fallnar að meta gæði í leikskólastarfi og gildi þess fyrir 

samfélagið. Þær sýna ekki einungis fram á langtíma áhrif heldur bjóða upp á fjölbreytta 

möguleika til ólíkra athugana innan rannsóknarinnar.  

EPPE rannsóknin (Sylva og fleiri, 2003) er annað dæmi um langtímarannsókn á áhrifum 

leikskólagöngu á þroska og færni barna í Evrópu. Niðurstöður hennar sýndu fram á að þeim 

mun meiri tíma sem börn eyddu í leikskóla, þeim mun meiri var vitsmunaþroski þeirra við 

upphaf grunnskólagöngu. Félagsþroski þeirra, og þá sérstaklega færni þeirra í samskiptum 

við önnur börn var einnig betri en hjá börnum sem ekki höfðu gengið í leikskóla. Sérstaklega 

höfðu börn sem af einhverjum sökum voru í félagslega verri stöðu en önnur börn í 

samfélaginu, gagn af leikskólastarfinu. Einnig sýndu niðurstöður EPPE rannsóknarinnar að 

líkurnar á að börn ættu við námsvanda að stríða minnkuðu til muna ef þau höfðu gengið í 

leikskóla. Leikskólastarf eyðir ekki félagslegum ójöfnuði, en það getur gefið börnum sem 

standa höllum fæti betri tækifæri og gert það að verkum að þau standi að minnsta kosti nær 

öðrum börnum í þroska þegar kemur að grunnskólagöngu. Þá skipti máli að þau börn sem 

stóðu verr félagslega í rannsókninni væru ekki einangruð í skólum þar sem nær eingöngu 

börn í svipaðri stöðu sóttu nám, heldur væru í skólum þar sem blandaður hópur barna úr 

öllum stigum þjóðfélagsins stunduðu nám saman. Rannsóknin sýndi einnig fram á að skýr 

tengsl voru á milli aukinna gæða í leikskólastarfi og aukins þroska og færni hjá börnum. Börn 

sem stunduðu nám í leikskólum sem voru með meira gæðastarf skiluðu betri árangri. Í 

rannsókninni kom fram að gæði í samskiptum starfsfólks við börnin vógu sérstaklega þungt 

hvað varðar stuðning við þroska og færni barna. Þar sem starfsfólk sýndi börnunum hlýju og 

veittu þörfum hvers barns athygli, sýndu börnin betri árangur. Þessar niðurstöður sýna því 

hversu mikilvægt það er að leggja áherslu á og fjárfesta í gæðum í leikskólastarfi. Eins og 

áður hefur komið fram þá er einn af mikilvægustu þáttunum sem stuðla að gæðum, að 

tryggja að hæft starfsfólk sé að störfum. Þetta kom skýrt fram í Eppe rannsókninni þar sem 

niðurstöðurnar sýndu að aukin menntun starfsfólks á sviði barnauppeldis og menntunar 

skilaði sér í meiri gæðum í leikskólastarfinu. Í rannsókninni skoruðu heildstæðir leikskólar 

með blandað og samþætt nám sem byggist bæði á umhyggju og menntun hæst þegar kemur 

að gæðum (Sylva og fleiri 2003). 

Bæði EPPE rannsóknin (Sylva og fleiri, 2003) og Abecedarian rannsóknin (Campbell og 

fleiri, 2012) styðja við það sem fram hefur komið varðandi gæði í leikskólastarfi. Báðar 
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rannsóknirnar sýna fram á gildi gæðastarfs í leikskólum fyrir samfélagið og fyrir framtíð 

barnanna sem fá tækifæri til að stunda nám í góðum leikskóla. Í báðum rannsóknunum 

kemur fram að börn sem standa verr félagslega í samfélaginu vegna fátæktar eða annarra 

fjölskylduaðstæðna, græða mest á góðu leikskólastarfi. Gæða leikskólastarf veitir þeim aukin 

tækifæri til að standi jöfnum fæti og önnur börn þegar kemur að upphafi grunnskóla. Fleiri 

rannsóknir komast að svipaðri niðurstöðu og ítreka mikilvægi þess að öll börn hafi jafnan 

aðgang að góðu leikskólastarfi óháð félagslegri stöðu þeirra og tekjum foreldra. Börn sem 

eru betur sett félagslega virðast líklegri til að fá viðunnandi stuðning og menntun heima fyrir 

og þurfa ekki að stóla í eins miklum mæli á að leikskólastarfið efli þroska þeirra og færni til að 

gera þau tilbúin fyrir áframhaldandi nám og lífið allt eins og börn sem koma úr erfiðari 

aðstæðum. Bent hefur verið á að gæði í leikskólastarfi ýti þannig undir jöfnuð í samfélaginu 

með því að veita öllum börnum það aðhald og leiðsögn sem þarf til að þau verði fær um að 

takast á við áframhaldandi nám (Krieg og fleiri, 2015 og MacEwan, 2015). Niðurstöður 

þessara rannsókna benda til þess að börn sem eru félagslega lægra sett í þjóðfélaginu fái ekki 

sama stuðning heima fyrir og börn sem eru betur sett. Fyrir því geta verið margar ástæður, 

svo sem tímaleysi og vanþekking foreldra svo eitthvað sé nefnt. Eins og EPPE rannsóknin 

(Sylva og fleiri, 2003) undirstrikaði er ekki gefið að leikskólaganga stuðli að auknum jöfnuði 

en hún getur hjálpað og í því samhengi skipta gæðin gríðarlegu máli eins og fram hefur 

komið. Það vill þó oft vera að mestu gæðin, þar sem eru færri börn í hóp, fleiri menntaðir 

kennarar og svo framvegis, finnast frekar í dýrum einkaskólum sem börnin sem mesta þörf 

hafa fyrir slíkar aðstæður, hafa í fáum tilfellum aðgang að. Minni gæði finnast gjarnan í 

opinberum stofnunum sem eru ætlaðar öllum. Aukinn jöfnuður í samfélaginu og góður 

grunnur barna á leikskólaaldri getur skilað sér í betri námsárangri barna í gegnum allt 

skólakerfið, betri almennri heilsu, minni glæpatíðni, sterkari einstaklingum félagslega séð, og 

jafnari kjörum og tækifærum á fullorðinsárum (Barnett, 2006 og MacEwan, 2015).   

Það er áhugavert að skoða þessar erlendu rannsóknir og bera saman við íslenskan 

raunveruleika. Hérlendis eru fáir einkaskólar starfandi og flest börn sækja leikskóla í 

opinberum rekstri. Þeir einkaskólar sem eru starfandi vinna flestir jafnframt eftir 

aðalnámskrá og eru því líklega ekki eins frábrugðnir opinberum leikskólum. Hér á landi er 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013) í fullu gildi og samkvæmt honum eiga öll börn að hafa jafnan rétt til 

náms, burtséð frá tekjum, stöðu og menntun foreldra. Lang flest börn á aldrinum tveggja til 

sex ára á Íslandi sækja leikskóla og segja má að leikskólar byggi allir á svipuðum grunni og 

hafi svipaða menningu sem hefur verið ríkjandi í gegnum árin. Þar að auki starfa íslenskir 

leikskólar allir samkvæmt sömu aðalnámskrá og lögum (Lög um leikskóla, nr. 90/2008). Það 

tryggir það þó ekki endilega að sömu gæði séu til staðar í öllum leikskólum, enda veltur það á 
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fleiru en einungis tilveru leikskólans og þeirri grundvallar stefnu sem hann vinnur eftir, eða 

aðalnámskrá. Áhrifaþættir á borð við stjórnendur hvers og eins leikskóla, starfsfólk hans og 

fjármagn frá viðkomandi sveitafélagi, svo eitthvað sé nefnt, hafa samverkandi áhrif á gæði 

leikskólastarfs (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Jöfn tækifæri til náms og jafn aðgangur að 

leikskóladvöl tryggir því ekki endilega sömu gæði í menntun ungra barna eða jafna stöðu 

barna þekkingar- og þroskalega séð þegar kemur að grunnskólagöngu og áframhaldandi 

námi.  

Þótt staðan sé þannig í dag að á Íslandi starfi flestir ef ekki allir leikskólar eftir sömu 

aðalnámskrá og öll börn hafi því nokkuð jafnan aðgang að svipuðum leikskólum er vert að 

hafa þessa þætti í huga, fylgjast með þróun í þessum efnum og jafnvel rannsaka betur gæði í 

ólíkum leikskólum til að sannreyna að þetta sé raunin hér á landi.  

2.3 Efnahagsleg og samfélagsleg áhrif af góðu leikskólastarfi 

Það er eðlilegt að velta fyrir sér hvort nám og kennsla ungra barna og hvernig henni er 

háttað, skipti máli fyrir samfélagið. Í kaflanum hér á undan hefur þó nokkuð verið fjallað um 

mikilvægi gæða í leikskólastarfi til að ýta undir aukinn jöfnuð í samfélaginu, en vert er að 

skoða fleiri vinkla í þessum efnum. Rannsóknum ber nokkuð saman um að með því að huga 

vel að þeim gæðum og aðstæðum sem við veitum þessum yngstu þegnum samfélagsins 

tryggjum við þeim betri möguleika í framtíðinni sem hefur bein áhrif á velferð samfélagsins. 

Vandell og Wolfe (2000) fjalla meðal annars um samfélagslegan og efnahagslegan ávinning af 

því að bæta gæði í leikskólastarfi og nefna marga af þeim þáttum sem hafa komið fram hér 

að framan, svo sem aukna námsfærni nemenda og þannig minni þörf á sérkennslu auk þess 

að aukin menntun minnki líkurnar á glæpum. MacEwan (2015) tekur í svipaðan streng og 

nefnir jákvæð áhrif gæða leikskólastarfs á lífsgæði barna allt þeirra líf og nefnir sem dæmi að 

margt bendi til að góð og uppbyggileg menntun og aðhald á þessum árum séu líkleg til að 

koma í veg fyrir að fólk lendi upp á kannt við lögin, sem ekki er einungis kostnaðarsamt fyrir 

samfélagið, heldur skerði einnig lífsgæði og tækifæri þeirra sem brjóta lögin. Hann nefnir 

einnig efnahagslega kosti þess að starfandi séu góðir leikskólar eða önnur aðgengileg 

starfsemi sem stuðlar að því að foreldrar hafi þess kost að stunda vinnu vitandi af börnum 

sínum í öruggum höndum. Aukin þátttaka foreldra og þá í flestum tilfellum mæðra í 

atvinnulífinu eykur framleiðni í samfélaginu og tryggir flestum fjárhagslegt öryggi og þar með 

aukin lífsgæði (MacEwan, 2015).  

Simpson og fleiri (2018) vara þó við því að horft sé sérstaklega til leikskóla eða 

sambærilegra stofnana til að leysa ójöfnuð og fátæktarvanda heimsins. Þau vilja meina að of 

mikil áhersla sé jafnvel lögð á að aukin gæði í þessum stofnunum eigi að stuðla að því að 

börn sem búa við mikla fátækt fái jöfn tækifæri til náms og að ekki sé horft nægilega mikið til 
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þess að vandi þessara fjölskyldna sé oft flóknari og djúpstæðari. Viðtöl þeirra við 

leikskólastarfsfólk leiddi í ljós að fáir höfðu leitt hugann að fátækt og misjafnri stöðu 

barnanna í þeirra umsjá og höfðu ekki veitt þessum börnum sérstaka athygli. Sumir vildu 

meina að það bryti í bága við þá stefnu sem unnið er eftir að ræða um fjárhagslegt bakland 

barnanna og því væri þetta einfaldlega ekki rætt og ekkert gert til að koma sérstaklega til 

móts við þessi börn. Simpson og félagar benda þó á að vissulega geti leikskólinn hjálpað 

þessum börnum og aukið líkurnar á að þau eigi sér bjarta framtíð. Þeir benda jafnframt á að 

það skiptir máli hvernig það er gert og að fyrir það fyrsta þurfi að viðurkenna að vandinn sé 

til staðar og þjálfa starfsfólk í að takast á við hann.  

Efnahagslegar og samfélagslegar breytingar í löndum heims undanfarin ár hafa gert það 

að verkum að bregðast þarf við með breyttum áherslum og auknum gæðum í námi og 

kennslu ungra barna (Haslip og Gullo, 2018 og Mims og fleiri, 2008). Það þarf að bregðast við 

aukinni fjölmenningu með því að efla færni kennara til að mæta ólíkum fjölskyldum, með 

ólíkan bakgrunn og menningu. Þeir þurfa að geta mætt hverju barni hvar sem það er statt og 

miðlað upplýsingum til foreldra þeirra um fjölbreytta þjónustu og úrræði fyrir þau og börn 

þeirra. Aukin þekking á þörfum barna og menntun gerir það einnig að verkum að kennarar 

þurfa að hafa skilning á og miðla ítarlegri upplýsingum til foreldra um áhersluþætti námsins 

og hvað mikilvægt sé að vinna með heima. Aukin þekking á þroska barna ýtir einnig undir 

mikilvægi þess að öllum börnum sé tryggð jöfn gæði þegar kemur að menntun þeirra og því 

þarf bæði að efla opinbera skóla sem öll börn hafa jafnan aðgang að og tryggja að menntun 

kennara endurspegli þá þekkingu sem er til staðar hverju sinni. Aukin fjölmenning bæði á 

Íslandi og í heiminum almennt, hefur það í för með sér að fleiri börn hefja leikskólagöngu 

með annað móðurmál en talað er í leikskólanum og í því samfélagi sem þau búa (Haslip og 

Gullo, 2018 og Hanna Ragnarsdóttir, Fríða Bjarney Jónsdóttir og Hildur Blöndal Sveinsdóttir, 

2016). Það er því mikilvægt að starfsfólk leikskóla sé vel að sér í málörvun barna og leggi 

áherslu á þann þátt leikskólastarfsins til að mæta þörfum þessara tví- og fjöltyngdu barna 

(Hanna Ragnarsdóttir og fleiri, 2016).    

Oberhuemer (2005) fjallaði um þessar breyttu aðstæður í leikskólanum og þær breytingar 

sem voru að verða á starfi leikskólakennara fyrir um 15 árum síðan með breyttum 

samfélagaðstæðum og auknum kröfum um gæði svo eitthvað sé nefnt. Hlutverk 

leikskólakennara hafi þá verið að breytast úr því að sinna einungis börnunum og þörfum 

þeirra í það að aðstoða fjölskylduna sem heild. Leikskólakennarar þurfa því að vera 

meðvitaðir um að mæta allri fjölskyldu barnsins og taka aðstæður hennar og bakgrunn með í 

reikninginn þegar menntun barnsins er skipulögð og foreldrar þess eða forráðamenn hafðir 

með í ráðum. Þannig var hlutverk leikskólakennara orðið samfélagslega mikilvægt til að 

mæta þörfum ólíkra fjölskyldna með ólíkann bakgrunn. Arna Hólmfríður Jónsdóttir (2012) 
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rannsakaði meðal annars hlutverk leikskólakennara og hlutverk leikskólans almennt í 

samfélaginu. Niðurstöður Örnu sýndu fram á mikilvægi þess að leikskólinn væri öruggt skjól 

fyrir börn þegar erfiðleikar steðja að og jafnframt að leikskólakennarar gættu hagsmuna allra 

barna og tryggðu þeim öruggt og gott uppeldi og viðeigandi menntun. 

2.4 Menntun, virðing og fagmennska kennara 

Flestum þeim rannsóknum sem fjallað hefur verið um hér að framan ber nokkuð saman um 

að menntun barna allt frá leikskólaaldri er gríðarlega mikilvæg þar sem hún veitir börnum 

betri lífsgæði og möguleika á frekari menntun. Tryggja þarf gæði þessarar menntunar allt frá 

upphafi og rannsóknir benda til að einn af hornsteinum góðs leikskólastarfs sé vel menntað 

starfsfólk á sviði uppeldis og menntunar ungra barna (Barnett og Frede, 2010; Haslip og 

Gullo, 2018; Ishimine, 2011; Krieg og fleiri, 2015 og Mims og fleiri, 2008). Rannsóknirnar tala 

allar sínu máli og færa góð og gild rök fyrir mikilvægi þess að starfsfólk leikskóla fái 

viðeigandi kennaramenntun sem er sniðin að þroska og þörfum barna á leikskólaaldri. 

Almennt byggir hugmyndafræði leikskólastarfs á þörfum og réttindum barnanna og 

mikilvægt að horfa til þeirra í öllu skipulagi leikskólastarfs. Það vill þó gleymast að líta einnig 

til þarfa kennaranna. Gerðar séu auknar kröfur um fagmennsku og menntun og jafnvel 

auknar kröfur um starfssvið leikskólakennarans, en launakjör og önnur fríðindi hafa ekki 

aukist á sambærilegan hátt. Þetta geri það að verkum að kennarar yngri barna upplifi sig 

vanmetna og að vinnuframlag þeirra sé misnotað þar sem ekki sé komið til móts við þarfir 

þeirra til jafns við auknar kröfur sem snúa að námi barnanna, eða starfssviði þeirra á annan 

hátt. Þetta getur aukið verulega líkurnar á að reynslumiklir og færir kennarar hugsi sinn gang 

og færi sig í betur launaðri störf þrátt fyrir að áhugi þeirra liggi frekar í kennslu og umönnun 

yngstu barnanna (Boyd, 2013).  

Annan vinkil á virðingu og fagmennsku leikskólakennara má finna í grein Jóhönnu 

Einarsdóttur (2005) um breyttar áherslur í leikskólastarfi og nám leikskólakennara. Þar koma 

fram vangaveltur um breytingar á námi leikskólakennara á norðurlöndunum og vandamál 

sem upp hafa komið. Í sumum norðurlandanna hafa hefðir og séreinkenni leikskólastarfsins 

látið nokkuð undan í kjölfar sameiningar námsins við aðrar deildir háskólanna með þeim 

afleiðingum að sérhæfðum leikskólakennurum hafi fækkað en kennurum með almenna 

menntun á sviði kennslu hafi fjölgað. Hér á landi er nám leikskólakennara kennt samhliða 

námi grunnskólakennara þótt ólíkar áherslur séu enn á þessum námsleiðum og reynt hafi 

verið að tengja þessar hefðir og einkenni leikskólans við námið. Jóhanna bendir á að þannig 

hafi leikskólahefðin haldið sér nokkuð enn um sinn. Það er þó vert að íhuga hvort þessi hefð 

nái að halda sér nú þegar lög um leik- grunn- og framhaldsskóla hafa breyst og einungis er 

gefið út eitt leyfisbréf fyrir kennara sem gilda á öllum skólastigum, en ekki þrjú eins og áður 
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(Lög um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla 

og framhaldsskóla, nr. 95/2019). Áhugavert væri að rannsaka þetta betur að nokkrum árum 

liðnum. 

2.5 Samantekt fyrri rannsókna 

Gæði í leikskólastarfi byggjast eins og flest annað á væntingum og kröfum hagsmunaaðila 

þegar kemur að veittri þjónustu. Í leikskólanum eru þetta í raun allir sem koma að 

leikskólastarfinu; börn, foreldrar, starfsfólk leikskóla og rekstraraðilar. Kröfur sem gerðar eru 

um gæði geta verið ólíkar eftir því hverskonar menningarsamfélag er um að ræða og byggir 

gjarnan á hefðum og siðum hvers samfélags. Það er því engin ein skilgreining á hvað telst 

vera gæði í leikskólastarfi en flestum rannsóknum ber þó saman um að gæði byggi meðal 

annars á menntun starfsfólks og leik- og námsumhverfi barnanna í leikskólanum. Einnig skipti 

menntun stjórnenda miklu máli þar sem stjórnendur með meiri menntun á sviði menntunar 

ungra barna eru líklegri til að leiðbeina starfsfólki sínu betur og hafa betri skilning á því starfi 

sem fer fram í leikskólanum. Hópastærðir eru einnig áhrifavaldur þar sem færri börn veita 

fleiri tækifæri til einstaklingsmiðaðra náms og minnka líkur á árekstrum á milli barnanna. 

Vellíðan barna í leikskólanum er að sama skapi mikilvægur þáttur þegar horft er til gæða í 

leikskólastarfi og tengist hann til dæmis tækifærum barnanna til að hafa áhrif á eigið nám. 

Það eru margar leiðir farnar til að meta gæði í leikskólastarfi, en rannsóknir benda til þess 

að langtímarannsóknir á áhrifum leikskólastarfs á líf og námsfærni barna til lengri tíma séu 

ein besta leiðin til að meta gæði, áhrif og ekki síst mikilvægi leikskólastarfs. Dæmi um slíkar 

rannsóknir eru EPPE rannsóknin sem framkvæmd var í Evrópu og kannaði áhrif 

leikskólastarfs á námsárangur barna síðar meir, og Abecedarian rannsóknin sem framkvæmd 

var í Carolina í Bandaríkjunum og skoðaði langtímaáhrif leikskólastarfs á bæði námsárangur 

og lífsgæði barna með sérstaka áherslu á börn sem stóðu höllum fæti félags- og/eða 

fjárhagslega. Margar rannsóknir á gæðum leikskólastarfs beinast að uppbyggingu og umgjörð 

leikskólanna og horfa þá til auðmælanlegra þátta á borð við fjölda leikskólakennara, 

hópastærða og náms- og starfsaðstöðu. Aðrar byggja á ferlinu innan leikskólanna og er þá átt 

við til dæmis samskipti á milli barna og fullorðinna, framfarir barnanna og hvernig unnið er 

með þær aðstæður sem í boði eru. Ýmislegt bendir til að ferlið skipti í raun meira máli í 

þessum efnum og skiptir starfsfólk, reynsla þeirra og hæfni þar miklu máli þar sem góður 

hópur getur náð góðum árangri hvernig sem starfsaðstæður þeirra eru. 

Helstu rannsóknirnar sem fjallað er um hér að framan sýna fram á að gæði í 

leikskólastarfi auka líkurnar á betri lífsgæðum barna, og þá sérstaklega þeirra sem standa 

höllum fæti félags- og/eða fjárhagslega. Það skipti því máli að vandað sé til verks þegar 

leikskólastarf er skipulagt. Rannsóknir sýna einnig fram á að umtalsverð efnahagsleg og 
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samfélagsleg áhrif geta hlotist af góðu leikskólastarfi í formi aukinnar menntunar, aukinnar 

atvinnuþátttöku foreldra, lægri glæpatíðni og aukinnar framleiðni svo eitthvað sé nefnt. Gott 

leikskólastarf getur aukið jöfnuð barna þegar kemur að áframhaldandi skólagöngu en þó er 

vert að vara við því að leggja of mikið traust á að leikskólinn leysi vandamál sem tengjast 

ójöfnuði, það vandamál sé stærra og flóknara heldur en svo að hægt sé að leysa það á svo 

einfaldan hátt. 

Nær öllum rannsóknum á gæðum í leikskólastarfi ber saman um að því fleira starfsfólk 

sem hefur menntun á sviðið uppeldis og menntunar ungra barna, því meiri líkur eru á meiri 

gæðum í leikskólastarfinu. Kennaramenntun skili starfsfólki betri þekkingu á þroska og námi 

ungra barna og geri þeim betur kleift að mæta þörfum og efla þroska ólíkra barna. Það er 

mikilvægt að tryggja leikskólakennurum góða alhliða menntun sem nýtist þeim í 

leikskólastarfinu, og ekki síður að tryggja þeim laun og önnur fríðindi sem endurspegla þá 

menntun og ábyrgð sem þeir bera. 

Í ljósi þeirra rannsókna sem hér hefur verið sagt frá er mikilvægt að rannsaka viðhorf og 

upplifun leikskólastarfsfólks á Íslandi til gæða í leikskólastarfi.  
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3 Aðferðafræði  

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig rannsóknin var framkvæmd, gagnaöflun, hvernig 

þátttakendur voru valdir, hvernig gögnin voru greind og hvaða þemu komu fram í þeim auk 

siðferðilegra álitamála. 

3.1 Rannsóknaraðferð og rannsóknarsnið  

Til að svara rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með, var notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð við öflun gagna. Eigindlegar rannsóknaraðferðir er vítt hugtak yfir 

rannsóknir sem byggja á upplýsingum sem safnað er frá einstaklingum í gegnum viðtöl eða 

athuganir og byggja á túlkun og upplifun rannsakanda á efni gagnanna (Lichtman, 2013). 

Samkvæmt Aspers og Corte (2019) er markmið eigindlegra rannsóknaraðferða að auka 

vísindalega þekkingu með því að endurtaka ferli sem stuðla að bættum skilningi á því 

fyrirbæri sem verið er að rannsaka. Ferlið er í þessu tilfelli hálf opin viðtöl sem ætluð eru til 

að varpa ljósi á viðhorf viðmælenda. Þeir benda á að eigindlegar rannsóknir séu tvíþættar. 

Annars vegar snúist þær um ferlið, að aðferðirnar sem hugsaðar eru til að varpa ljósi á það 

sem verið er að rannsaka séu endurteknar og niðurstöður þeirra ígrundaðar og metnar með 

hliðsjón af því sem fyrir er vitað. Hins vegar snúist þær um niðurstöðurnar og hverju þær 

skila til vísindasamfélagsins.  

Rannsóknin sem hér er sagt frá flokkast undir fyrirbærafræði. Fyrirbærafræði snýst um að 

skoða þá túlkun eða merkingu sem einstaklingar leggja í sinn félagslega heim og hvernig 

veruleikinn er skapaður í gegnum þessa túlkun. Áhersla er lögð á að átta sig á viðhorfi 

einstaklinganna sem byggir á lifðri reynslu þeirra og endurspeglast í skoðunum þeirra og 

túlkun á lífinu og tilverunni (Lichtman, 2013). Fyrirbærafræðilegar rannsóknir eru gerðar með 

það markmið að kanna mannleg fyrirbæri til að bæta mannlega þjónustu. Fyrirbærið sem var 

skoðað í þessari rannsókn er viðhorf leikskólastarfsfólks til gæða í leikskólatarfi.  

3.2 Gagnaöflun  

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka viðhorf leikskólastarfsfólks til gæða í 

leikskólastarfi og svara rannsóknarspurningunum: 

• Hvað skiptir mestu máli til að tryggja gæði í leikskólastarfi að mati leikskólastarfsfólks? 

• Hvaða þættir hafa helst áhrif á gæði í leikskólastarfi að mati leikskólastarfsfólks? 

• Hvaða máli skiptir gæða leikskólastarf fyrir samfélagið að mati leikskólastarfsfólks? 

Til að svara spurningunum voru framkvæmd hálf opin viðtöl við fjóra leikskólakennara og 

fjóra leiðbeinendur í fjórum ólíkum leikskólum. Leikskólarnir voru ólíkir að því leitinu til að 

þeir starfa eftir ólíkum stefnum. Einn þeirra vinnur eftir heilsustefnu, annar leggur áherslu á 
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kenningar John Dewey um að börn læri í gegnum leik, sá þriðji er nýr og er að vinna að því að 

skapa sína stefnu sem mun þó byggja á fjölgreindakenningu Howard Gardners og sá fjórði 

leggur áherslu á gleði, virðingu og samvinnu. Viðmælendur voru valdir með snjóboltaúrtaki 

þar sem ég leitaði til fólks sem ég kannaðist við í þessum leikskólum og bað þá að kanna 

hvort samstarfsfólk þeirra gæti hugsað sér að taka þátt í þessari rannsókn. Snjóboltaúrtak er 

algeng leið til að nálgast þátttakendur og hentar einkum vel ef erfitt er að nálgast viðeigandi 

viðmælendur. Með þessari úrtaks aðferð kemst rannsakandi í samband við fleiri við 

þátttakendur, annað hvort í gegnum viðmælendur sem þegar hafa verið valdir, eða í gegnum 

eigin tengiliði (Lichtman, 2013). 

Stuðst var við hálf opinn viðtalsramma þar sem spurt var um viðhorf viðmælenda til 

gæða í leikskólastarfi og hvaða þátta helst hafi áhrif á gæði leikskólastarfs (sjá viðauka A). 

Einnig var spurt um áhrif leikskólastarfs á líf barna og samfélagið í heild. Hálf opinn 

viðtalsrammi inniheldur spurningar sem leiða viðmælandann í ákveðna átt, en eru opnar og 

bjóða upp á að ákveðnum spurningum sé sleppt eða öðrum bætt við (Lichtman, 2013). 

Gagnaöflunin stóð yfir í þrjá mánuði og fór fram frá miðjum nóvember 2019 fram í miðjan 

febrúar 2020. 

3.3 Þátttakendur 

Samkvæmt lögum eiga þátttakendur í mati á leikskólastarfi að vera foreldrar, börn og 

starfsfólk leikskóla (Lög um leikskóla, nr. 90/2008). Í þessari rannsókn var ákveðið að horfa 

sérstaklega til starfsfólks leikskóla og leita viðhorfa þeirra til gæða í leikskólastarfi vegna þess 

að það eru sá hópur sem mesta þekkingu og reynslu hefur af starfsemi leikskólanna og 

vonast var til varpa ljósi á viðhorf og upplifun þeirra á eigin starfsvettvangi. Ljóst er þó að 

þetta þrengir rannsóknina og veitir aðeins innsýn í upplifun þriðjungs af hagsmunaaðilum 

leikskólanna. Mikilvægt er að hafa í huga að viðhorf og upplifun foreldra og barna gæti verið 

ólík því sem niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna um gæði leikskólastarfs.  

Við val á þátttakendum var ekki lögð nein sérstök áhersla á aldur eða reynslu heldur 

frekar leitast eftir ólíkum sjónarhornum sem byggja meðal annars á reynslu og aldri 

viðmælenda. Reynsla leiðbeinendanna spannaði allt frá sex mánuðum og upp í um tuttugu ár 

og aldur þeirra frá 19 árum upp í 53 ár. Tveir þátttakendur eru með stúdentspróf og annar 

þeirra þar að auki tekið nokkur námskeið í félagsfræði á háskólastigi, en tveir þátttakendur 

hafa ekki lokið neinu námi umfram grunnskólann. Reynsla leikskólakennaranna var allt frá 

fimm árum frá útskrift og upp í fimmtán ár en allir leikskólakennararnir höfðu starfað í 

leikskólum áður en þeir fóru í námið. Aldur þeirra var frá 32 ára upp í 46 ára. Allir 

leikskólakennararnir eru með leyfisbréf eftir B.Ed. gráðu en einn hefur bætt við sig M.Ed. 

gráðu eftir það.  
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Nöfnum þátttakanda var breytt til að gæta nafnleyndar og verða þau nöfn notuð til að 

aðgreina svör viðmælenda í niðurstöðum. Hér má finna helstu bakgrunnsupplýsingar um 

hvern og einn þátttakanda: 

• Sóley er 36 ára leikskólakennari með leyfisbréf eftir B.Ed. gráðu. Hún bætti við sig 

M.Ed. gráðu með áherslu á sérkennslu fyrir tveim árum. Hún er eini leikskólakennarinn 

sem hefur bætt við sig M.Ed. Hún hefur starfað sem leikskólakennari í átta ár en 

starfaði í einhver ár í leikskóla fyrir það líka. 

• Sara er 32 ára og hefur starfað sem leikskólakennari í fimm ár. Hún hafði starfað í 

leikskóla í nokkur ár áður en hún fór í námið. 

• Ingunn er 46 ára og hefur starfað sem leikskólakennari í tíu ár. Fyrir það starfaði hún í 

mörg ár sem leiðbeinandi í leikskóla.  

• Helga er 40 ára og hefur starfað sem leikskólakennari í sjö ár, en starfaði að sama 

skapi sem leiðbeinandi í leikskóla fyrir það. 

• Rut er 53 ára leiðbeinandi og hefur starfað í leikskóla í um það bil tuttugu ár. Hún 

hefur ekki lokið neinu námi umfram grunnskólanám. 

• Eva er 37 ára leiðbeinandi og hefur starfað í leikskóla í tvö ár. Hún er með 

stúdentspróf og hefur tekið nokkur námskeið í félagsfræði á háskólastigi.   

• Ragna er 39 ára leiðbeinandi og hefur starfað í leikskóla í um það bil fimmtán ár. Hún 

hefur ekki lokið neinu námi umfram grunnskólanám. 

• Sif er 19 ára leiðbeinandi og hefur starfað í leikskóla í sex mánuði. Hún er með 

stúdentspróf.  

3.4 Gagnagreining 

Notast var við þemagreiningu Braun og Clarke (2006) sem felur í sér greiningu á 

endurteknum þemum sem birtast í gögnunum (e. data driven) og lyklun (e. coding) til að 

vinna úr og flokka viðtalsgögnin. Greiningin er í sex þrepum og er ferli hennar þannig að í 

fyrsta þrepi eru gögnin afrituð ef þess þarf og skoðuð vel af rannsakanda og fyrstu 

hugmyndir af þemum afmarkaðar. Í öðru þrepi eru skilgreindir kóðar eða lyklar sem geta 

myndað afmörkuð þemu, til dæmis orð eða viðhorf sem koma oft fram í gögnunum. Þriðja 

þrepið er að velja og afmarka þemun og það fjórða að tengja þau við þær hugmyndir sem 

verið er að vinna með. Fimmta þrepið snýst um að flokka og nefna þemun og í því sjötta og 

síðasta er unnið úr gögnunum með tilliti til flokkunar og þemagreiningu. Til að finna þemun 

er því mikilvægt að rýna vel í gögnin og draga fram viðhorf sem eru svipuð eða koma oft fram 

í svörum viðmælenda. Eftir að hafa rýnt í og flokkað svörin komu eftirfarandi þemu fram: 

• Mikilvægi fagmennsku og menntunar leikskólakennara 

• Mannauður, starfsandi og líðan starfsfólks 

• Samfélagslegt mikilvægi leikskólastarfs 
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• Hlutverk og áhrif leikskólastjórnenda 

• Utanaðkomandi áhrifaþættir á gæði leikskólastarfs 

• Sameiginleg ábyrgð 

3.5 Siðferðileg álitamál 

Ekki var þörf á að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar þar sem engin persónugreinanleg 

gögn koma fram í niðurstöðum og viðmælendur skrifuðu undir upplýst samþykki um 

þátttöku í henni.  

Þátttakendur voru eins og fyrr sagði valdir með snjóboltaúrtaki. Þar sem ekki var um að 

ræða spurningar sem snúa að starfsemi skólanna, starfsfólki þeirra eða börnum þeirra, þótti 

ekki tilefni til að fá formleg leyfi hjá leikskólastjórum eða rekstraraðilum skólanna fyrir 

viðtölunum, en taka skal fram að allir leikskólastjórarnir vissu af rannsókninni, tilgangi 

hennar og markmiði og gerðu ekki athugasemdir. Allir viðmælendur lásu og skrifuðu undir 

upplýst samþykki (sjá viðauka Á) þar sem fram kom tilgangur og markmið rannsóknarinnar, 

hvað fælist í þátttöku þeirra og að þeir gætu hætt við þátttöku í rannsókninni á öllum stigum 

hennar. Einnig kom fram í upplýstu samþykki að farið yrði með öll gögn sem trúnaðarmál og 

að nöfn þeirra eða önnur persónugreinanleg atriði kæmu hvergi fram þeim niðurstöðum sem 

settar yrðu fram. Þátttakendum yrðu gefin dulnöfn og öllum trúnaðargögnum eytt að 

úrvinnslu lokinni. 

Þegar tekin eru hálf opin viðtöl er alltaf hætta á að skoðanir og viðhorf rannsakanda liti 

spurningarnar, og þannig svör viðmælenda á einhvern hátt (Lichtman, 2013). Þetta var haft í 

huga í framkvæmd viðtalanna og áhersla lögð á að orða spurningarnar þannig að þær buðu 

upp á ólík viðhorf viðmælenda. Einnig var þess gætt að viðbrögð rannsakanda einkenndust 

sem mest af hlutleysi og voru siðareglur EECERA (Bertram, Formosinho, Gray, Pascal, og 

Whalley, 2015) hafðar til hliðsjónar.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að þátttakendur tilheyra einungis einum af 

þeim þrem hagsmunahópum sem lög gera ráð fyrir að taki þátt í mati á leikskólastarfi og því 

veita niðurstöðurnar einungis innsýn inn í viðhorf og upplifun þess hagsmunahóps og ekki er 

hægt að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á aðra hagsmunahópa. Niðurstöðurnar hafa ekki 

alhæfingargildi og þau viðhorf sem koma fram endurspegla ekki endilega viðhorf allra sem 

tilheyra þeim stéttum sem viðmælendur tilheyra. Það er ekki markmið eigindlegra 

rannsóknaraðferða að komast að algildandi niðurstöðum, heldur að sýna fram á viðhorf 

einstaklinga sem geta gefið vísbendingar um viðhorf þess þýðis sem þeir tilheyra. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar geta því gefið ákveðnar vísbendingar um viðhorf 

leikskólastarfsfólks til gæða í leikskólastarfi. 
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir verða niðurstöður kynntar út frá þemunum sem komu fram í gögnunum. 

Þemunum er skipt upp í kafla og fjallað um hvert og eitt á ítarlegan hátt.  

4.1 Mikilvægi fagmennsku og menntunar leikskólakennara 

Fyrsta þemað sem var áberandi í gögnunum tengdist mikilvægi fagmennsku og menntunar 

leikskólakennara. Allir viðmælendurnir í rannsókninni komu inn á mikilvægi þess að í 

leikskólum starfi fagmenntað fólk og þá sérstaklega leikskólakennarar sem leiði starfið áfram. 

Leikskólakennararnir sen tóku þátt í rannsókninni nefndu flestir breytinguna á eigin hugarfari 

eftir að náminu lauk, Helga sagði meðal annars:  

Ég vann til dæmis lengi í leikskóla áður en ég fór í námið og svo þegar ég fór í 

námið, kláraði það, þá hafði maður bara aðra sýn. Það breyttist eitthvað. 

Sara tók svipaða afstöðu og nefndi að sama skapi muninn á eigin sýn fyrir og eftir 

leikskólakennaranámið. Hún talaði um að leikskólakennarar færu frekar inn í leikinn hjá 

börnunum og pæla meira í honum og taldi það einmitt vera mjög mikilvægt.  

Fleiri nefndu mikilvægi leiksins og þekkingar á honum, Ingunn leikskólakennari sagði til 

dæmis um hvað einkenndi gæða leikskólastarf: 

…ég myndi segja þekking á hvað felst í til dæmis menntun í gegnum leik. Þekking 

á því hvað felst í þroska hjá börnum og hvað við þurfum að gera til að ýta undir 

þroskann. Þekking á af hverju við erum með þetta faglega starf og hvað liggur að 

baki því. 

Ingunn ítrekaði síðar í viðtalinu þann djúpa skilning sem leikskólakennarar hafa á námi 

barna og hvernig það fer fram. Skilning á því til dæmis hvers vegna þeir kjósa oftast að fara í 

gegnum leikinn með nám barnanna í stað þess að sitja við borð og gera verkefni. Sóley 

leikskólakennari talaði á svipuðum nótum og nefndi færni leikskólakennara umfram annað 

starfsfólk til að meta ólíkar þarfir barna og finna leiðir til að styðja við nám þeirra.  

Leiðbeinendurnir ræddu einnig mikilvægi þess að í leikskólunum starfi leikskólakennarar. 

Sif hefur einungis unnið í leikskóla í um hálft ár. Þegar hún byrjaði var ekki búið að ráða 

deildarstjóra, eða annan fagmenntaðan einstakling á deildina hennar og hún fann fyrir miklu 

óöryggi hvað varðandi:  

…ég kem inn hérna, þá veit ég ekkert, bara hvað þau eiga að kunna. Hvað þau 

eiga að vera fær um að læra. En svo kemur menntaður einstaklingur inn og getur 
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sagt mér, já, heyrðu, þau eru að verða tveggja ára þannig að þau eiga alveg að 

geta svona og svona, og við getum kennt þeim þetta á þennan hátt og þennan 

hátt, af því þá er manneskjan búin að læra til dæmis þroskasálfræði og ýmislegt 

fleira sem er mjög mikilvægt.  

Reynslumeiri leiðbeinendur ræddu mikilvægi leikskólakennara í því samhengi að þeir 

leiddu starfið áfram og miðluðu þekkingu sinni til annarra. Þeirra ábyrgð lægi til dæmis í því 

að skipuleggja starfið og leiðbeina öðru starfsfólki þegar það ætti við. Eva er líka leiðbeinandi 

en hefur aðeins minni reynslu, hún tók þetta aðeins lengra og notaði þessi orð um mikilvægi 

leikskólakennara: 

Náttúrulega ef við höfum ekki menntaða fólkið þá… værum við svolítið mikið 

bara í barnapíustarfi. Það er náttúrulega þannig. Og, þú veist, það skiptir 

náttúrulega miklu máli að hafa einhverja sem eru menntaðir í þessu til þess að 

sjá um allt þetta daglega og þróun starfsins. Ég held að þetta myndi bara staðna 

rosalega mikið ef við værum ekki með menntað fólk og ákveðna þróun alltaf. 

Spurt var um hvaða skoðun viðmælendur höfðu á fjölda eða hlutfalli leikskólakennara í 

hverjum leikskóla. Svörin voru aðeins misjöfn eftir því hvort um væri að ræða 

leikskólakennara eða leiðbeinendur, leikskólakennararnir töluðu flestir um að eins og lög 

kveða á um, væri æskilegt að hlutfallið væri að minnsta kosti 2/3 starfsmanna. Aðspurð um 

hvers vegna það væri mikilvægt sagði Ingunn:  

Af því maður finnur það bara þegar maður er leikskólakennari, nú er ég til dæmis 

búin að vera leikskólakennari í 10 ár, og ég hef aldrei starfað með 

leikskólakennara inni á deild, sem þýðir að það er enginn inni á deildinni minni 

sem hefur þessa dýpt eins og ég hef. Og ég þarf þá sífellt að vera að útskýra af 

hverju, sem er kannski alveg hollt fyrir mann líka því þá er ég endalaust að 

rökstyðja sjálfa mig, en þetta að geta ekki átt þetta faglega samtal, við manneskju 

sem er með sömu dýpt á þekkingunni eins og ég, tel ég að sé bara örugglega 

mikilvægt. Það er alveg ástæða fyrir að þessi lög eru sett, það er náttúrulega til 

að tryggja gæðastarf. Og þótt maður nái ákveðnum gæðum, þá held ég að gæðin 

verði alltaf mest því meira fagfólk sem þú ert með á staðnum. 

Sóley leikskólakennari nefndi svipaða hluti og talaði um að það munaði mjög miklu á 

gæðum á leikskóladeildum þar sem væri bara einn fagmenntaður einstaklingur og svo 

deildum þar sem væru tveir eða þrír. Gæðin yrðu alltaf meiri þar sem fagfólkið væri fleira. 

Helga var á sömu skoðun og sagði:  
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Starfið verður bara betra… og markvissara. Með góðan hóp af fólki og allir svona 

á svipuðum stað, allir kannski eða flestir búnir að læra, þá er þetta auðveldara. 

Starfið er auðveldara, maður treystir og veit að allir eru bara að gera sitt og þarf 

ekki að fylgja eins mikið eftir.  

Tveir leiðbeinendana töluðu um að lágmark 50% starfsmanna væri æskilegt hlutfall 

leikskólakennara, sú þriðja talaði um einn til tvo á deild og sú fjórða hafði ekki skoðun á hvað 

hlutfallið ætti að vera hátt, eingöngu að mikilvægt væri að leikskólakennarar væru til staðar 

til að leiða og þróa starfið. Sif leiðbeinandi tengdi spurninguna um hvers vegna mikilvægt 

væri að hafa ákveðið hlutfall faglærða við upplifun sína þegar hún hóf störf og ítrekaði 

mikilvægi þess að það væri einhver til staðar sem vissi hvað hann væri að gera með þessum 

orðum: 

Mér finnst bara mjög mikilvægt að það sé einhver inni á hverri deild sem er 

fagmenntaður og viti þá einmitt af hverju hann er að gera hlutina. Þú veist, af því 

það er ekki það sama að láta þau teikna og að vita af hverju þau eru að teikna 

sjálfan sig svona.  

Það kemur skýrt fram í gögnunum að öllum viðmælendunum þykir starf og menntun 

leikskólakennara mikilvæg fyrir leikskólastarfið og eru allir nokkuð sammála um hlutverk 

þeirra. 

4.2 Mannauður, starfsandi og líðan starfsfólks 

Annað þemað sem kom fram sneri að mannauðnum í leikskólanum, líðan starfsfólks og 

almennum starfsanda. Allir viðmælendurnir í rannsókninni nefndu mannauð hvers leikskóla 

og starfsandann sem einn mikilvægasta þáttinn í að tryggja gæða leikskólastarf.  

Mannauðurinn, burtséð frá námi og öðrum þáttum, var mjög áberandi í svörum þegar 

spurt var um hvað skipti mestu máli þegar kemur að gæðum í leikskólastarfi. Helga 

leikskólakennari talaði til dæmis um að það fyrsta sem henni dytti í hug væri starfsfólkið, að 

það skipti öllu máli og að góðum starfsmannahópi væru allir vegir færir. Hún bætti því svo 

við síðar að mannauðurinn væri það sem fyrst og fremst hefði áhrif á gæði leikskólastarfs og 

að kjarninn í öllu starfinu væri í raun starfsmannahópurinn. Sóley talaði líka um 

starfsmannahópinn almennt og sagði:  

Fólkið hefur rosalega mikil áhrif. Það er náttúrulega alveg líka ótrúlega mikið af 

góðu fólki í leikskólunum þótt það sé ekki fagmenntað. Það sér bara hlutina frá 

öðru sjónarhorni og hefur ekki þennan fræðilega bakgrunn sem við búum að sem 

erum búin að mennta okkur. En já, mannauðurinn skiptir ótrúlega miklu máli.  
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Eitt af því sem spurt var um voru áhrif menntunar starfsfólks, ekki bara þeirra sem voru 

með leikskólakennaramenntun. Þó svo að allir þátttakendur væru sammála því að 

leikskólakennarar skiluðu mestu inn í leikskólana í formi gæða töluðu margir um mikilvægi 

fjölbreytninnar og að annarskonar menntun nýttist vissulega vel líka. Ingunn leikskólakennari 

sagði til að mynda: 

Það getur verið mikill mannauður í annarri menntun líka. Eins og ef þú ert með 

þroskaþjálfa eða einhvern sem er menntaður í einhverri list eða íþróttum til 

dæmis, það nýtist allt vel. 

Flestir voru þó á því að það skipti máli hvaða menntun um væri að ræða, hvort hún 

nýttist inn í leikskólastarfið. Fag eins og viðskiptafræði var til dæmis nefnt oftar en einu sinni 

sem eitthvað sem skilaði hugsanlega ekki miklu inn í starfið. En tekið var þó fram að 

einstaklingurinn með viðskiptafræðina sem slíkur gæti vissulega verið góður starfskraftur.  

Fleiri ræddu mannauðinn og Sara leikskólakennari sagði til dæmis að það væri ekki 

endilega mikilvægt að allir í leikskólanum væru faglærðir, en að mikilvægt væri að halda 

fjölbreytt námskeið og minna reglulega á stefnu skólans og tryggja þannig að allir væru alltaf 

vel með á nótunum. Sóley leikskólakennari sagði í raun það sama en bætti við að stundum 

væri þetta mjög erfitt þar sem mikið af starfsfólki væri þarna ekki vegna áhugans heldur 

einhvers annars og það fólk hefði í raun ekki metnað eða vilja til að starfa samkvæmt því sem 

til er ætlast. Það endurspeglist í öllu og þá sérstaklega gæðunum. Sara kom aftur inn á þetta 

síðar í viðtalinu og sagði meðal annars þegar við vorum að ræða menntun starfsfólks: 

En klárlega, eftir því sem það eru fleiri menntaðir, þá verði starfið soldið dýpra. 

En ég er ekki að gera samt lítið úr þeim sem eru ómenntaðir. Margir sem eru 

búnir að vera í 15-20 ár og eru kannski komnir með rosa flottan grunn og koma 

með margt skemmtilegt. 

Leiðbeinendurnir nefndu einnig mikilvægi starfsmannahópsins og Eva sagði til að mynda: 

Ef þú ert með góðan starfsmannahóp, og gott og faglegt starf, þá skiptir kannski 

umhverfið og aðbúnaður skólans minna máli. Góður hópur getur gert gott úr 

flestu eða jafnvel öllu.  

Í tengslum við þá staðreynd að stór hluti starfsfólks í leikskólum á Íslandi er ekki með 

fagmenntun þá voru þátttakendur spurðir hvort þeir teldu að leiðbeinendur gætu haft áhrif á 

leikskólastarfið. Svörin voru öll á þá leið að vissulega gætu þeir það og flestir nefndu 

mikilvægi þess að fólk hefði áhuga og tileinkaði sér þá starfshætti sem unnið væri eftir. Sif 

leiðbeinandi orðaði þetta vel og sagði: 
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Náttúrulega ef fólk hefur áhuga og vilja. Þá getur það alveg gert helling þótt það 

sé ekki með sömu gráðu á bak við það. En ég held bara að ef maður vill hafa áhrif 

og leggur sig fram við það, þá mun maður pottþétt gera það. 

Nokkrir nefndu áhrif bæði til hins betra og verra, og átti það að vísu jafnt við um 

leikskólakennara og leiðbeinendur, en var oftar nefnt í samhengi við leiðbeinendur. Ingunn 

leikskólakennari sagði til dæmis eftirfarandi: 

Þeir hafa alveg tvímælalaust áhrif. Til hins betra og til hins verra. Það er alveg 

bæði hægt, þú veist. En alveg tvímælalaust, ef áhugi þeirra, og að þeir brenni 

fyrir þessu starfi og svoleiðis, þá geta þeir lyft grettistaki í að fá fólk með sér og fá 

það í allskonar. 

Einn leikskólakennarinn, Sara, talaði um samsetningu leiðbeinendahópsins og ólíkan 

bakgrunn hans. Í því samhengi tók hún dæmi um að 18 ára stúlka sem kemur inn í örfáa 

mánuði hefur kannski ekki gríðarleg áhrif á starfið, en hún hefur samt ákveðin áhrif bara með 

því að vera þarna. Hún beri ábyrgð eins og aðrir og hvernig hún tækli það hafi vissulega áhrif 

á starfið á einn eða annan hátt. Hins vegar væru leiðbeinendur sem hefðu jafnvel unnið í 

fjölda ára og hefðu öðlast góða og mikilvæga reynslu í gegnum bæði starfið og námskeið sem 

væru fengin inn. Sóley leikskólakennari kom einnig inn á þetta í viðtalinu og nefndi muninn á 

fólki sem hefur áhuga, fylgir leiðbeiningum og gerir það sem til er ætlast og þeim sem líta 

eingöngu á þetta sem vinnu og leggja lítinn metnað í að fylgja stefnu skólans. Hún sagði að 

þeir skiluðu litlu inn í starfið og hefðu jafnvel áhrif til hins verra. Eva leiðbeinandi tók þetta 

saman með sínum orðum: 

Þeir koma kannski með aðra innsýn. Þú veist, það hafa allir sína kosti og galla… já, 

ég held að þeir geti alveg haft áhrif, ef þeir hafa áhuga á því sem þeir eru að gera. 

Ef þeir hafa ekki áhuga, þá skilar það sér mjög lítið.  

Ragna leiðbeinandi tók í svipaðan streng og nefndi að líkt og með ólíka menntun 

starfsfólks væri ólík reynsla, óháð menntun, alltaf eitthvað sem hefði áhrif á leikskólastarf. 

Leiðbeinendur sem hafa ólíka hæfileika, hafa kannski stundað mikið af íþróttum eða hefðu 

kunnáttu á ákveðnum sviðum sem ekki endilega fengist í gegnum langt og strangt nám 

skiluðu heilmiklu inn í starfið.  

Helga leikskólakennari og Rut leiðbeinandi nefndu báðar mikilvægi þess að hvort sem um 

væri að ræða leikskólakennara, leiðbeinendur eða aðra starfsmenn þá væri fólk misvel í 

stakk búið til að vinna með börnum og að vissulega hefði það áhrif. Áhuginn fleytti fólki langt 
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og námið væri vissulega mikilvægt, en hlýtt viðmót, vinnusemi og vilji til að gera sitt besta 

væri ekki síður mikilvægt.  

Margir töluðu um starfsandann, eða móralinn á vinnustaðnum og hvaða áhrif hann hefði 

á gæði leikskólastarfsins. Almenn skoðun allra var sú að starfsandinn hefði áhrif til hins betra 

væri hann góður og til hins verra væri hann slæmur. Sara leikskólakennari tengdi þetta 

aðeins við áhuga starfsfólks á starfinu líka og sagði:  

Starfsandinn hefur að sjálfsögðu áhrif. Ef fólk hefur engan áhuga á starfinu og er 

bara hérna fyrir launin sín þá… Æ, almennt eru það ekki launin sem eru að draga 

fólk hingað, flestir vinna í leikskóla af því þeir hafa áhuga eða löngun, en stundum 

er þetta bara stoppistöð, bara tímabil sem fólk gengur í gegnum og maður finnur 

alveg muninn á þessum tveim hópum. 

Aðrir töluðu frekar um bein áhrif starfsandans, á líðan starfsfólks og starfið í heild burtséð 

frá stöðu og viðhorfi starfsfólks til starfsins sem slíks. Eva leiðbeinandi og Helga 

leikskólakennari deildu báðar reynslu af bæði slæmum og góðum starfsanda. Helga talaði um 

hvað allt væri bara mikið auðveldara í góðum starfsanda og Eva sagði til dæmis: 

Ef það er slæmur mórall, þá bara verður einhvern veginn aldrei neitt úr neinu og 

það einhvern veginn… skipulagt starf með vondum móral, það gengur rosalega 

hægt og illa. Er mín reynsla. Það þarf að passa upp á að halda góðum móral… það 

er svona eiginlega smurningin á vélina sem heldur þessu öllu saman.  

Líðan starfsfólks almennt var nokkuð áberandi í svörum viðmælenda. Rut leiðbeinandi 

nefndi til að mynda að það skipti mjög miklu máli að líða vel í vinnunni og það væri allt 

auðveldara ef maður er að vinna með góðu fólki og að allir væru samstíga. Sif leiðbeinandi 

talaði um svipaða þætti og nefndi líka að ef fólki liði illa í vinnunni myndi það alltaf skila sér 

niður til barnanna. Hún nefndi einnig mikilvægi þess að skólinn væri vel mannaður almennt 

til að koma í veg fyrir mikla manneklu sem gæti skapað aukið álag og streitu hjá starfsfólki og 

þannig skapað slæman starfsanda. Sóley leikskólakennari sagði þetta um líðan fólks í 

vinnunni:  

Ég held bara… ef manni líður vel í vinnunni til dæmis, þá skilar það sér inn í 

starfið. Mórall… breytir bara öllu. Ef að öllum líður vel, þá er maður glaður að 

koma í vinnuna og þá er náttúrulega miklu skemmtilegra að vera í vinnunni. Ef 

það er skítamórall, þá skilar það sér auðvitað af því að hverju nennir maður þá? 

Mér finnst þetta bara skila sér algjörlega í báðar áttir.  

Ingunn leikskólakennari tók svipaða afstöðu og sagði eftirfarandi: 
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Ef að það er góður mórall í starfsmannahópnum, þá eru allir glaðir inni á deild og 

þótt svo að það komi mikil veikindi kannski eða eitthvað, ef mórallinn er góður 

fyrir, þá er miklu líklegra að hópurinn sé til í bara að bretta upp ermar og redda 

þessu. En ef það er fyrir einhver leiðinlegur mórall, þá náttúrulega um leið og það 

koma einhver svona átök, þá er það bara eins og að skvetta olíu á eldinn.  

Flestir viðmælendanna höfðu reynslu af starf í leikskóla með slæmum starfsanda og í 

leikskóla þar sem starfsandinn var góður. Það kemur mög skýrt fram í svörum þeirra hversu 

mikil áhrif starfsandinn hefur til hins betra eða verra, þegar horft er til gæða í leikskólastarfi.  

4.3 Samfélagslegt mikilvægi leikskólastarfs 

Þriðja þemað sem kom fram var mikilvægi leikskólastarfs fyrir samfélagið í heild. 

Viðmælendur voru spurðir hvaða áhrif þeir teldu gott leikskólastarf hafa á líf og framtíð 

barna, og hvaða áhrif þeir teldu að það hefði á samfélagið í heild. Svörin voru almennt 

nokkuð svipuð þegar kom að áhrifum á börnin, en aðeins ólík þegar spurt var um áhrif á 

samfélagið. Leikskólakennararnir héldu sig allir við áhrifin sem menntun barnanna hefði á 

samfélagið, en þrír af leiðbeinendunum töluðu um áhrifin á atvinnulífið og nefndu mikilvægi 

þess að sú þjónusta sem leikskólarnir veita sé til staðar svo foreldrar geti stundað vinnu og 

hjól atvinnulífsins haldist gangandi. Sif sagði til dæmis: 

Þetta er náttúrulega bara grunnstoð til að fólk komist í vinnuna ef það er með 

börn. Að það geti farið með börnin sín á leikskóla. Maður sér það bara, það er 

ekki hægt að loka hérna af því það er alltaf einhver sem verður að komast í 

vinnuna, sama hvað. Bara eins og núna á föstudaginn, óveður, og það bara er 

ekki hægt að loka, það verður að vera með lágmarksopnun. Þannig að þetta er 

bara grunnstoð í samfélaginu. 

Aðrir tengdu þetta meira saman eins og áður kom fram, áhrifin á líf og framtíð barnanna 

og áhrifin á samfélagið, og töluðu um hvernig gott leikskólastarf gæfi börnum almennt betri 

tækifæri til framtíðar og þannig hefði það jákvæð áhrif á samfélagið. Sara leikskólakennari 

fjallaði til dæmis um jákvæð áhrif góðs leikskólastarfs á viðhorf til fjölmenningar og sagði: 

Ef við kennum börnunum nógu mikla umhyggju, og að samþykkja 

fjölbreytileikann sem að íslenskt samfélag er að breytast rosalega mikið í, og það 

eru náttúrulega svona fordómar og svona í samfélaginu, þannig að ég held að ef 

við hömrum nógu mikið á því [umhyggjunni og að samþykkja fjölbreytileikann] í 

leikskólanum, þá skili það sér út í samfélagið, verður betra samfélag. 
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Sara kom líka inn á þann mikla tíma sem börn eyða í leikskólanum almennt og hversu 

mikilvægt væri að leikskólinn reyndi að mæta öllum þörfum barna, ekki bara námsþörfum 

þeirra og þannig skilaði leikskólinn líka sínu inn í samfélagið. Í máli hennar kom eftirfarandi 

meðal annars fram: 

Ég held að þegar börn eru farin að vera svona lengi í leikskólanum, þá skiptir svo 

miklu máli að… við tökum ekki við af foreldrunum, en við erum samt svona 

framhald af því sem er að gerast heima. Við þurfum kannski að hafa leikskólann 

nógu huggulegan, hafa nógu mikla hlýju, af því að börn eru rosalega mikið frá 

heimilinu miðað við hvernig þetta var. Þannig að ég held að við þurfum virkilega 

að passa okkur og reyna að tvinna þetta svolítið saman. Bæði að vera skóli og 

kenna og svoleiðis, en við þurfum líka að passa upp á almennan þroska, vellíðan 

og hegðun barnanna.  

Í viðtölum við bæði leikskólakennara og leiðbeinendur kom fram að leikskólastarf geti 

haft áhrif á líðan og traust foreldra gangvart leikskólanum og starfsfólki hans. Eva 

leiðbeinandi talaði um að ef starfið er gott og stöðugt eykur það traust og vellíðan foreldra 

og þeim líður betur að skilja börnin eftir á meðan þeir stunda vinnu. Sóley leikskólakennari 

tók í svipaðan streng og orðaði þetta á þennan hátt:  

Bara ef að börnin eru örugg, ef börnunum líður vel, þá líður foreldrunum vel og 

þar af leiðandi smitar þetta einhvern veginn svona út frá sér.  

Ingunn leikskólakennari taldi leikskólastarf hafa gríðarlega mikil áhrif á samfélagið og 

tengdi líkt og Sara hér á undan, við líðan og aðbúnað barna á þessum árum. Hún talaði um að 

mikilvægt væri að hlúa að þessum aldurshópi sem við erum með og veita þeim allt það besta 

sem við höfum tök á, þannig vonandi gerði leikskólinn sitt til að sporna við kvíða og öðrum 

vandamálum þegar börnin verða eldri. 

Áhrif leikskólastarfs á börn og framtíð þeirra var viðmælendum mínum nokkuð umhugað 

bæði þegar spurt var beint um það og líka eins og komið hefur fram þegar spurt var um áhrif 

á samfélagið í heild. Allir töluðu um mikilvægi leikskólastarfsins þegar kom að því að leggja 

grunninn að áframhaldandi námi barna. Þar færi gríðarlega mikil grunn vinna fram sem í 

flestum tilfellum tryggði börnum betri tækifæri þegar fram liðu stundir. Leiðbeinendurnir 

töluðu um þann þroska sem börn öðlast á þessum árum og mikilvægi þess að byggja góðan 

grunn. Sif sagði til að mynda:  

Ég held bara að fólk geri sér ekki einu sinni grein fyrir því hvað mikil mótun á sér 

stað á þessum tíma. Af því að þótt þau séu svona lítil, þá eru þau bara að læra 
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bókstaflega allt inn á lífið. Bara eins og með málþroska og allt þetta. Þetta er bara 

svo mikilvægur tími og það hefur alveg sannað sig að börn sem ná þessu ekki á 

þessum tíma, þau bíða þess jafnvel aldrei bætur. Þannig að það er bara ótrúlega 

mikilvægt að það sé unnið gott starf á þessum árum.  

Ingunn leikskólakennari talaði um mikilvægi þess að vinna með þroska barna á meðan 

þau eru sem móttækilegust og hvað það skipti miklu máli að hafa gott leikskólastarf til að 

tryggja að öll börn fengju sömu tækifæri í þessum efnum. Meðal þess sem kom fram í hennar 

máli var þetta: 

Ég hef alveg óbilandi trú á því að allt sem gerist hérna, að það hafi ofboðsleg áhrif 

í framtíðinni. Þótt að börnin átti sig ekki á því og muni kannski lítið eftir því sem 

gerist hérna, þá er þetta bara svo ofboðslega mikilvægur grunnur sem við erum 

að byggja upp hérna í leikskólanum. Ég held að þetta sé bara eitt mikilvægasta 

skólastigið. 

Sóley leikskólakennari tók í svipaðan streng en talaði sérstaklega um allra yngstu börnin 

og mikilvægi þess að allra fyrstu skref barna á menntaveginum væru jákvæð og góð til að 

fyrst og fremst tryggja vellíðan þeirra. Hún sagði meðal annars: 

Mér finnst sérstaklega, eftir að hafa unnið svona mikið með yngstu börnunum á 

leikskólanum, sem mér hefur alltaf fundist ótrúlega mikilvægt, að ef þú byggir 

góðan grunn, þá verður öll skólaganga miklu betri. Ef þú byggir þetta traust upp 

strax þegar börnin koma tveggja ára í leikskólann. Ef þau finna fyrir öryggi, þeim 

líður vel, þá verður leikskólagangan betri og þarf af leiðandi verður líka 

skólagangan betri því þau hafa þetta traust, strax frá upphafi. 

Sara leikskólakennari var með svipaða nálgun og talaði um mikilvægi nándar og hlýju og 

að leikurinn fengi að njóta sín sem mest og sagði: 

Persónulega finnst mér börn vera svo allt of lengi í leikskóla… mér finnst þetta, 

nándin, að börnin fái athygli. Að þeim sé kennt í gegnum leikinn, ekki endilega 

hafa allt of mikið hópastarf eða… þótt það sé gott að hafa hópastarf líka, en að 

börn upplifi svolítið hlýju og að þeim sé kennt að leika saman. 

Þetta taldi Sara hafa góð áhrif á líf og áframhaldandi nám barna og bætti við að auðvitað 

væri mikilvægt að nýta tækifærin sem gefast og kenna þeim sem mest, þau væru svo 

móttækileg á þessum árum, en að það mætti ekki gleyma sér í skipulögðu starfi eða í að 
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kenna þeim að lesa, heldur þyrfti í raun miklu frekar að kenna þeim kærleika og samskipti til 

dæmis. 

Helga leikskólakennari og Eva leiðbeinandi lögðu sérstaka áherslu á félagsþroska og 

mikilvægi hans fyrir framtíð barna ofan á þann námslega grunn sem byggður er upp í 

leikskólanum. Eva orðaði þetta á þennan hátt: 

Það er náttúrulega allur þessi undirbúningur fyrir lífið, og mikið þessi félagsþroski 

sem fer fram. Það náttúrulega smitar út frá sér. Ef við erum að skila frá okkur 

börnum sem eru rosalega félagslega hæf þegar þau fara í grunnskóla, það smitar 

út frá sér í grunnskólana og þau eiga auðveldara þar, líka með námið. 

Helga talaði um að börnin hlytu að græða á þeim félagslegu tengslum og færninni sem 

þeim fylgja í grunnskólanum en bætti því svo við líka að þetta væri auðvitað ekki einungis 

hlutverk leikskólanna, heldur væri þetta samfélagslegt verkefni sem allir þyrftu að koma að, 

öll skólastigin, yfirvöld, atvinnulífið og ekki síst foreldrarnir. 

4.4 Hlutverk og áhrif leikskólastjórnenda 

Fjórða þemað sem kom fram sneri að hlutverki og áhrifum leikskólastjórnenda og er þar 

horft sérstaklega til leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra. Rætt var til dæmis um 

mikilvægi menntunar þeirra og hvaða hlutverk þeir hafa í leikskólastarfinu. Viðhorf 

viðmælenda til menntunar stjórnenda var í öllum tilfellum mjög svipað og voru þeir allir 

sammála um að mikilvægt væri að þeir hefðu að minnsta kosti leikskólakennaramenntun. 

Líkt og þegar spurt var um menntun starfsfólks almennt bárust viðskiptafræðingar aftur í tal 

þegar spurt var um stjórnendur og Eva leiðbeinandi benti til dæmis á að þótt leikskólar yrðu 

kannski ágætlega reknir fjárhagslega séð undir stjórn viðskiptafræðinga þá væri það kannski 

ekki það sem skipti öllu máli og þeir væru kannski ekki best til þess fallnir að leiða faglegt 

leikskólastarf. Spurt var um hvaða áhrif menntun stjórnenda hefði á gæði leikskólastarfs. 

Ingunn leikskólakennari svaraði á þessa leið: 

Mjög mikil. Þeir náttúrulega setja línuna, þannig að ef þeir hafa ekki skýra sýn og 

skýrar línur, hvernig þeir vilja gera, þá er ekki séns á að það verði eitthvað úr 

starfinu hérna. Það skiptir öllu máli að þeir séu menntaðir í réttu fagi, og mér 

finnst bara algjör nauðsyn að leikskólastjóri sé menntaður sem leikskólakennari 

fyrst og fremst. Mér finnst ekki nóg að vera grunnskólakennari einu sinni.  

Fleiri þátttakendur voru á sama máli, Sara leikskólakennari bætti því við að auðvitað væri 

viðbótar menntun í mannauðsstjórnun eða einhverju svipuðu kostur líka en 

leikskólakennaramenntun ætti að vera algjört skilyrði og Sif leiðbeinandi nefndi mikilvægi 
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þess að þeir hefðu fræðilegan grunn til að rökstyðja mál sitt og byggðu þekkingu sína á 

viðeigandi fræðum. 

Fleira í fari leikskólastjórnenda kom fram í viðtölunum, meðal annars var rætt um 

mikilvægi þess að þeir héldu þekkingu sinni við og væru áfram í góðum tengslum við hvað 

ætti sér stað almennt í leikskólanum þótt þeir væru kannski ekki mikið á gólfinu lengur. Eva 

leiðbeinandi lagði mikla áherslu á endurmenntunina og sagði það einn mikilvægasta hluta 

stjórnendastarfsins, að vera dugleg(ur) að endurmennta sig til að festast ekki í einhverju 

gömlu fari. Sóley leikskólakennari ræddi um tengsl stjórnenda við hið eiginlega starf sem á 

sér stað og sagði meðal annars: 

Menntun skiptir máli hjá stjórnendum, þeir verða auðvitað að vera 

leikskólakennarar, en mér finnst samt líka að hún skipti ekki öllu máli. Þeir þurfa 

að vera í tengslum við starfið, tengslum við það sem er að gerast. Það er svo oft 

verið að taka ákvarðanir sem byggjast ekki á því sem er í raun og veru að gerast 

inni á deildunum. Það er svo algengt að stjórnendur missi alla tengingu við starfið 

þegar þeir taka stjórnunarstöðu. Það er svo mikilvægt að reyna að passa upp á 

þessa tengingu til að geta tekið ákvarðanir með hag allra fyrir brjósti. 

Ragna leiðbeinandi nefndi líkt og allir hinir mikilvægi þess stjórnendur væru 

leikskólakennarar og þekktu starfshætti leikskóla, það kæmi enginn bara inn af götunni og 

gæti rekið leikskóla án þess að vita um hvað málið snýst. Helga leikskólakennari tók í 

svipaðan streng og nefndi líka muninn á leikskólastjórum sem hafa algjöran grunn og ekkert 

meira, og svo þeim sem hafa bætt við sig námi í til dæmis mannauðsstjórnun og að hennar 

reynsla væri að þeim farnaðist mun betur í til dæmis öllum starfsmannamálum.  

Í framhaldi af spurningunni um menntun stjórnenda var spurt um hvaða aðrir þættir í fari 

stjórnenda hefðu áhrif á gæði leikskólastarfs. Stærsti samnefnarinn í svörum viðmælenda var 

hlutverk leikskólastjóra sem faglegir leiðtogar sem leggja línuna og halda utan um allt starf 

leikskólans og þar sem stór hluti starfs þeirra snúist um samskipti, hvort sem væri við annað 

starfsfólk, foreldra, börn eða stjórnvöld, þá skipti miklu máli að vera fær í samskiptum. 

Virðing, skilningur og tillit til mannlegra tilfinninga var einnig áberandi og töluðu 

leiðbeinendur til dæmis um mikilvægi þess að stjórnendur væri jákvæðir og tillitssamir og 

gætu tekið á þeim málum sem koma upp af yfirvegun. Eva sagði til dæmis: 

Stjórnandi þarf að vera rosalega fær í mannlegum samskiptum. Þú þarft að hafa 

góða skipulagshæfileika og þú þarft að geta tekið því sem að höndum ber rólega 

og faglega. Vera svolítið, já, fagmaður í fasi líka. Mér finnst það skipta miklu máli.  
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Ingunn leikskólakennari lagði áherslu á virðinguna og samskiptin og ítrekaði hlutverk 

leikskólastjórnandans sem faglegs leiðtoga og hversu mikilvægt það væri að hann miðlaði 

sýn sinni skýrt og vel. Í máli hennar kom meðal annars fram: 

Stjórnandi þarf að vera manneskja sem nær fólkinu með sér og er ekki yfir það 

hafinn þótt svo að hann leiði starfið. Hann þarf að geta náð öllum, alveg sama 

hvort fólk sé menntað eða ekki og við hvað það er að starfa innan leikskólans. 

Sýn stjórnandans þarf að vera skýr og hann þarf að koma henni skýrt frá sér 

þannig að allir skilji örugglega hvert við erum að fara. Stjórnendur lenda oft í því 

að vera ekki kannski vinsælastir á staðnum, en það er ofsalega mikilvægt að þeir 

haldi þessari virðingu, að þeir beri virðingu fyrir öðrum og aðrir fyrir þeim. 

Helga leikskólakennari ræddi svipaða þætti og sagði:  

Þeir þurfa að vera sanngjarnir og koma fram af virðingu við starfsfólkið sitt. Það 

getur komið þeim ansi langt. Bara hæfileika til að taka á málunum. Það þarf bara 

að afgreiða mál sem koma upp, ekki láta þau malla bara og vonast til að þau 

hverfi. Hamingja yfir heildina, það er bara mjög gott mottó.  

Leikskólakennararnir tóku að miklu leiti svipaða afstöðu í þessu málefni og lögðu áherslu 

á ábyrgð stjórnenda gagnvart starfsfólkinu, en tóku í raun ólíka nálgun á það. Sara talaði um 

hlutverk stjórnandans þegar kemur að því að sjá og virkja styrkleika ólíkra starfsmanna og 

sagði:  

Stjórnendur skipta rosalega miklu máli innan leikskólans. Vegna þess að ef þú ert 

með góðan stjórnanda er hann kannski til í að leyfa öllum að blómstra og gera 

svolítið það sem þeir eru góðir í.  

Sara hélt áfram og sagði að það skipti miklu máli að leikskólastjóri væri hvetjandi og 

jákvæður og sýndi starfinu, og öllu því sem starfsfólk er að gera, áhuga. Að lokum nefndi Sara 

að leikskólastjórinn yrði að vera skemmtilegur og sagði:  

Því ef stjórnandi er skemmtilegur og brosandi þá brosa hinir líka, það er bara 

þannig. Toppurinn skiptir gríðarlega miklu máli.  

Sóley talaði aftur á móti meira um hlutverk stjórnenda sem snýr að því að tryggja að allir 

gerðu það sem til er ætlast af þeim og sagði: 

Stjórnendur náttúrulega bera rosalega mikla ábyrgð á starfinu. Ég sem 

deildarstjóri eða starfsmaður inni á deild skila mínu og geri mitt besta til að styðja 
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við aðra, en þegar upp er staðið er það á ábyrgð stjórnenda að taka á því ef fólk 

er ekki að fara eftir stefnu skólans.  

Leiðbeinendur töluðu flestir um mannlega þáttinn og samskiptafærni stjórnenda. Rut 

nefndi mikilvægi þess að stjórnandi skildi og tæki tillit til tilfinninga starfsmanna sinna og Sif 

orðaði þetta á þessa leið: 

Það er ótrúlega mikilvægt að stjórnendur séu góðir í samskiptum. Af því að þegar 

þú ert stjórnandi í leikskóla ertu ekki bara í einhverjum rekstri, þú ert í öllu því 

sem mögulega tengist því a vera stjórnandi. Bæði þá starfsmannamálum og 

foreldramálum og bara öllu. Það er alveg mikill pakki.  

Hlutverk leikskólastjórnenda er að mati viðmælenda mikilvægt og getur haft mikil áhrif á 

gæði leikskólastarfs þar sem stjórnendurnir á hverjum stað fyrir sig leggja línurnar og setja 

fordæmi eins og Ingunn leikskólakennari kom inn á.  

4.5 Utanaðkomandi áhrifaþættir á gæði leikskólastarfs 

Fimmta þemað sem kom fram í gögnunum voru utanaðkomandi þættir sem hafa áhrif á gæði 

leikskólastarfs. Þar er átt við til dæmis áhrif ákvarðana sem teknar eru af stjórnvöldum og 

kjaramál leikskólastarfsfólks svo eitthvað sé nefnt. Spurt var meðal annars hvort stjórnvöld 

gætu haft áhrif á gæði leikskólastarfs og höfðu viðmælendur sterkar skoðanir á þessum 

þætti. Þess ber að geta að sex af átta viðtölum voru tekin við starfsfólk sem starfar hjá sama 

bæjarfélagi, þar sem nýlega var tekin stór og áhrifamikil ákvörðun um leikskólastarf bæjarins 

sem tekur gildi frá og með árinu 2021. Ákvörðunin var tekin án þess að hún hafi á nokkurn 

hátt verið borin undir stafsfólk eða stjórnendur leikskólanna og leggst starfsfólk leikskóla í 

þessu bæjarfélagi almennt alfarið gegn henni. Það er því mikil ólga í leikskólum bæjarins og 

svörin litast að einhverju leyti af því.  

Þátttakendur í rannsókninni töldu að stjórnvöld hefðu áhrif á gæði leikskólastarfs með 

ýmsum hætti. Í fyrsta lagi með því að gera reglugerðir og útbúa aðalnámskrá og leggja 

þannig línurnar. Í öðru lagi með því að hlusta á og verða við óskum og ábendingum 

leikskólastarfsfólks, og í þriðja lagi með því að tryggja góðar aðstæður og aðbúnað 

leikskólanna. 

Svör Söru leikskólakennara og Rutar leiðbeinanda féllu í fyrsta flokkinn og sögðu þær 

áhrif stjórnvalda einna helst felast í því að leggja línurnar um leikskólastarf almennt. Sara 

sagði til að mynda: 

Mér finnst nauðsynlegt að það sé einhverskonar rammi, að stjórnvöld leggi 

einhverja línu, eins og með aðalnámskrá. Hann má ekki vera of stífur, við þurfum 
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líka að leyfa leikskólunum að hafa eitthvað svigrúm sjálfir til að setja sína eigin 

stefnu, en stjórnvöld þurfa að útbúa þennan ramma sem skólarnir þurfa að starfa 

innan.  

Ingunn leikskólakennari og leiðbeinendurnir Ragna og Eva töluðu allar um mikilvægi þess 

að hlustað væri á starfsfólk leikskólanna og tekið mið af þeirra fagþekkingu. Ingunn taldi að 

áhrif stjórnvalda væru í raun of mikil og að þau hefðu of mikið að segja um afmörkuð mál 

einstaka leikskóla sem og málefni leikskólanna almennt. Hún benti á að ef stjórnvöld 

hlustuðu meira á ábendingar og viðhorf leikskólastarfsfólks og tækju ákvarðanir í samræmi 

við það væri þetta allt önnur umræða. Eva tók í sama streng og Ingunn og vísaði til þeirrar 

stóru ákvörðunar sem nefnd var hér á undan. Hún benti á að með þeirri ákvörðun stafaði 

mikil hætta að leikskólastarfinu þar sem mikil óánægja kraumaði meðal starfsfólks og það 

gæti haft þær afleiðingar að mikið af góðu fólki hætti. Hún benti þó á að auðvitað væri inni í 

myndinni að aðrar ákvarðanir kæmu leikskólastarfi til góða svo vissulega geti stjórnvöld haft 

góð áhrif líka. Ragna vísaði líka til þessarar stóru ákvörðunar og rammaði svolítið inn þessi 

svör í sínu: 

Stjórnvöld þurfa náttúrulega að hlusta á okkur, okkur sem erum í þessu allan 

daginn. Þau þurfa að vera í takt við tímann, það sem er í gangi núna, ekki það 

sem kannski var einu sinni.  

Sóley leikskólakennari talaði einnig um ákvarðanir sem þessar og nefndi, líkt og Eva hér á 

undan, þá áhættu sem stjórnvöld taka með svo stórri og umdeildri ákvörðun án þess að eiga 

þetta samtal við starfsfólk leikskólanna. Að með því að fara þessa leið ógni stjórnvöld öllu 

faglegu starfi í leikskólunum þar sem margt leikskólastarfsfólk hugsi sér mögulega til 

hreyfings hvað starfsvettvang varðar eftir ákvörðun sem þessa. En hún nefndi líka áhrif 

stjórnvalda sem æðsti hlekkurinn í rekstrarumhverfi leikskólanna og að ábyrgð þeirra fælist 

meðal annars í því að tryggja góðan aðbúnað og starfsumhverfi leikskólanna.  

Sif leiðbeinandi og leikskólakennararnir Helga og Sara nefndu allar þá ábyrgð stjórnvalda 

að tryggja góðan aðbúnað og fjárhagslegt öryggi leikskólanna. Sif talaði sérstaklega um að 

tryggja þyrfti öryggi umhverfis skólanna og aðbúnað þeirra og benti á að fyrir foreldra skipti 

það auðvitað miklu máli því enginn vildi senda börnin sín bara eitthvað. Helga og Sara nefndu 

sérstaklega áhrif stjórnvalda með tilliti til fjárveitinga. Helga benti á að það er ekki endilega á 

valdi stjórnvalda að hækka laun starfsfólks í öllum tilfellum, en með auknum fjárveitingum til 

skólanna væri hægt að bæta aðbúnað og efla starfsmannahópinn á annan hátt. Sara nefndi 

bættan aðbúnað og tækifæri til símenntunar fyrir starfsfólk og sagði til að mynda: 
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Þeir mættu setja meiri peninga inn í leikskólastarfið. Þannig að hægt sé að kaupa 

meira, hafa fleiri námskeið. Ef við værum ekki svona fjársvelt gætum við gert 

ennþá betur, þótt við séum rosalega klár að nota það sem við höfum. 

Rætt var um kjaramál leikskólastarfsfólks og hvort þau hefðu áhrif á gæði leikskólastarfs. 

Svör allra voru á svipaða leið, að kjaramálin hefðu vissulega áhrif, en kannski ekki bein áhrif 

inn í skólana hverju sinni. Svör Ingunnar og Helgu leikskólakennara voru mjög svipuð en 

Ingunn orðaði þetta á þessa leið:  

Þau auðvitað hafa áhrif. Út af því að þótt ég hugsi ekki þegar ég starfa hérna, „nei 

ég fæ bara svona lítið borgað, þannig að ég nenni ekkert að vera með neina 

brjálæðislega góða samveru“. Auðvitað hugsa ég ekki þannig. En ef það væru 

rosalega góð laun í þessu, þá náttúrulega væru fleiri leikskólakennarar að starfa 

við þetta, þá væru gæðin auðvitað meiri. Þannig að já, launin hafa áhrif. 

Eva leiðbeinandi nefndi þá miklu starfsmannaveltu sem lág laun stuðla að og taldi hana 

minnka ef launin væru samkeppnishæfari, hvort sem um væri að ræða leikskólakennara eða 

leiðbeinendur. Sif, Rut og Ragna leiðbeinendur tóku í svipaðan streng og nefndu líka önnur 

kjaramál, svo sem vetrarfrí og önnur fríðindi sem starfsfólk á öðrum skólastigum fær en ekki 

leikskólastigið. Með því að bæta úr því gæti það skilað auknum stöðugleika í 

starfsmannahópinn. Eins nefndi Ragna að með meiri hækkun á launum leikskólakennara væri 

það meiri hvatning fyrir leiðbeinendur að skella sér í námið.  

Sara leikskólakennari sagði að auðvitað hefðu launin áhrif og sagði meðal annars: 

Það er sorglegt það sem maður heyrir. Að allt of margir leikskólakennarar eru 

með aukavinnu. Við erum kennarar, við erum búin að mennta okkur. Við ættum 

að geta lifað á laununum okkar. En allt of margir sem ég veit um eru annað hvort 

að vinna við eitthvað annað þrátt fyrir að vera leikskólakennarar að mennt, eða 

eru með aukavinnu vegna þess að þeir hafa ekki efni á að vinna í leikskóla.  

Sóley leikskólakennari nefndi líka það viðhorf sem gjarnan er viðhaft gagnvart þeim sem 

kjósa að mennta sig á sviði menntunar og umönnunar og sagði: 

Það er svo oft sagt um þessa stétt, kennarastéttina almennt, að kennarar geti 

ekki verið annað en hugsjónafólk og að það fer enginn í þetta nema af ástríðu. Ég 

get alveg að vissu leyti verið sammála því, ég held að þetta séu störf sem almennt 

eiga nokkuð vel við hugsjónafólk. En mér finnst samt bara… ef að launin hækka, 

ef þau væru samkeppnishæf, þá færu kannski fleiri í námið. Það myndi svo skila 

fleira fagfólki inn í skólana og auka þannig gæðin. 
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Undir utanaðkomandi áhrif á leikskólastarf má líka flokka áhrif foreldra á leikskólastarfið. 

Spurt var sérstaklega um það og voru viðmælendur almennt nokkuð sammála í svörum 

sínum. Foreldrar hefðu í raun ekki mikil áhrif, annað hvort vegna þess að þeir kjósa að hafa 

þau ekki, eða vegna þess að þeir hafa ekki nægilega þekkingu á eiginlegu starfi leikskólanna 

til að hafa eitthvað áhrifamikið til málanna að leggja. Áhrif þeirra fælust einna helst í setu í 

foreldraráðum eða foreldrafélögum skólanna sem hefðu þau hlutverk að samþykkja ýmis 

formleg skjöl frá skólunum eða skipuleggja viðburði fyrir börn og foreldra. Ragna 

leiðbeinandi og leikskólakennararnir Sara og Helga bentu þó á að áhrif foreldra gætu verið 

meiri ef þeir sýndu starfinu meiri áhuga og gæfu sér meiri tíma til að kynna sér það. 

4.6 Sameiginleg ábyrgð 

Sjötta og síðasta þemað sem kom fram var sameiginleg ábyrgð ólíkra aðila á að boðið sé upp 

á gæða leikskólastarf. Nú þegar hefur verið fjallað nokkuð um áhrif ýmissa þátta og hópa á 

gæði leikskólastarfs en eftir stendur spurningin um hverjir beri ábyrgð á að boðið sé upp á 

gæða leikskólastarf. Svörin voru almennt einföld og að mörgu leiti svipuð hjá öllum. 

Samhljómurinn var á þá leið að í raun bera allir ábyrgð sem að leikskólastarfinu koma. Flestir 

töluðu um að allt starfsfólk bæri ábyrgð á einhvern hátt, en að ábyrgðin lægi samt mest hjá 

stjórnendunum og faghópnum innan skólanna. Ingunn leikskólakennari og leiðbeinendurnir 

Eva og Sif bættu við það og nefndu ábyrgð stjórnvalda, sveitarfélaganna og samfélagsins. 

Ingunn tók þetta saman og sagði: 

Allir. Allir starfsmenn og sko, samfélagið, sveitarfélagið. Það þurfa allir að koma 

að því að þetta sé gott samstarf. Stjórnendur náttúrulega bera mikla ábyrgð, en 

líka bara sá sem sér um matstofuna hjá okkur. Bara allt þar á milli, það skipta allir 

máli.  

Ábyrgðin á gæða leikskólastarfi liggur þannig hjá samfélaginu í heild að mati viðmælenda 

en mest sé þó ábyrgð starfsfólks og stjórnvalda.  

4.7 Samantekt niðurstaðna 

Niðurstöður sýna að þátttakendur voru allir sammála um að eitt það mikilvægasta sem stuðli 

að góðu leikskólastarfi séu leikskólakennarar og fagmennska þeirra. Þeir leiði starfið og 

leiðbeini öðru starfsfólki. Þátttakendur töldu að leikskólakennarar hafi mesta þekkingu á 

leikskólastarfinu, þroska barna og hvernig sé best að mæta hverju barni fyrir sig. Þeir séu því 

mikilvægur hlekkur í keðjunni sem heldur uppi gæða leikskólastarfi. Einnig kom fram að 

mikilvægt sé að ákveðið hlutfall starfsfólks sé leikskólakennaramenntað og töluðu 
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leikskólakennarar um 2/3 starfsfólks að lágmarki og leiðbeinendur um að minnsta kosti 50% 

starfsfólks.  

Annar þáttur sem hefur mikil áhrif á gæði leikskólastarfs að mati viðmælenda í 

rannsókninni er samsetning starfsmannahópsins, starfsandinn og líðan starfsfólks. Þeir 

benda á að allt starfið gangi betur og sé skemmtilegra sé góður starfsandi í leikskólanum. En 

sé starfsandinn lélegur, getur það haft slæm áhrif á leikskólastarfið. Samsetning 

starfsmannahópsins sé mikilvæg þar sem hver og einn einstaklingur getur haft mikil áhrif, 

hvort sem er til hins betra eða verra og þar skiptir til dæmis áhuginn á starfinu miklu máli. 

Góður starfsmannahópur, burtséð frá menntun og reynslu, getur í raun gert allt, samkvæmt 

þátttakendum rannsóknarinnar.  

Þriðji þátturinn sem var fyrirferðarmikill í svörum viðmælenda var samfélagslegt 

mikilvægi leikskólans. Í viðtölunum kom meðal annars fram að í leikskólanum eflist 

félagsfærni barna og að þau fái góðan og mikilvægan grunn í námi sem skapi þeim betri 

námsmöguleika síðar. Einnig sé mikilvægt að leikskólinn sé öruggur og hlýlegur staður fyrir 

börn sem eyða þar stórum hluta dagsins, samkvæmt þátttakendum. Þeir telja auk þess að 

leikskólastarf tryggi foreldrum tækifæri til að stunda vinnu og stuðlar þannig að því að hjól 

atvinnulífsins haldist gangandi.  

Áhrif, hlutverk og menntun leikskólastjórnenda var stórt umræðuefni og kom þar fram í 

svörum viðmælenda að stjórnendur leikskóla spili stórt hlutverk þegar kemur að því að 

tryggja gæði leikskólastarfs. Mikilvægt sé að þeir séu leikskólakennarar að mennt þar sem 

nauðsynlegt sé að hafa þekkingu á starfsháttum leikskóla og menntun ungra barna til að geta 

leitt leikskólastarf á farsælan hátt.  

Utanaðkomandi áhrifaþættir á borð við áhrif stjórnvalda og kjaramál voru viðmælendum 

mikið hitamál og kom fram að ákvarðanir um leikskólastarf væru oft teknar af stjórnvöldum 

án þess að þær veru bornar undir leikskólastarfsfólk sem þó hefur sérþekkingu á þessu sviði. 

Einnig kom fram að mikilvægt væri að stjórnvöld hlustuðu á viðhorf og ábendingar 

leikskólastarfsfólks um málefni leikskólanna. Kjaramál hafa að mati viðmælenda áhrif á 

leikskólastarf, en þá helst á þann hátt að lág laun stuðli að mikilli starfsmannaveltu og kæmu 

þannig niður á stöðugleika. Áhrif foreldra voru að mati viðmælenda ekki mjög mikil og gætu 

verið meiri ef áhugi og meiri þekking á leikskólastarfinu væru til staðar.  

Að lokum var rætt um hver bæri ábyrgðina á að boðið væri upp á gott leikskólastarf og 

voru viðmælendur almennt sammála um að það væri helst starfsfólk hvers leikskóla, en 

sumir bættu því við að stjórnvöld bæru í raun fyrst og fremst ábyrgðina þar sem 

ákvörðunarvald og stefnumótun er að miklu leyti í þeirra höndum.  
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5 Umæða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar frekar í ljósi þess sem kemur fram 

í fræðum og fyrri rannsóknum um viðfangsefnið, gæði í leikskólastarfi. Markmið 

rannsóknarinnar var að ná fram viðhorfum leikskólastarfsfólks til gæða í leikskólastarfi og 

hvað helst hefði áhrif á þau til hins betra eða verra. Að auki var markmiðið að kanna hvaða 

áhrif viðmælendur teldu að gott leikskólastarf hafi á börn og samfélagið í heild. Kaflanum 

verður skipt upp í undirkafla þar sem rýnt verður í helstu þemun sem komu fram. 

5.1 Fagmennska og hlutverk leikskólakennara 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að viðmælendum þótti mikilvægt að á leikskólum 

störfuðu leikskólakennarar þar sem þeir leiði starfið og hafi mestu þekkinguna á þroska og 

námi barna. Þetta sé eitt af því sem skipti miklu máli til að tryggja gæði leikskólastarfs og 

lögðu leikskólakennararnir sérstaka áherslu á þekkingu leikskólakennaranna á námi barna í 

gegnum leik og mikilvægi þess fyrir leikskólastarfið. Að þeir hefðu faglegu þekkinguna á hvers 

vegna reynt væri að kenna í gegnum leik og hvaða nám færi þar fram. Leiðbeinendurnir 

nefndu frekar hlutverk leikskólakennaranna sem leiðtogar í starfinu sem leiðbeindu 

ófaglærðum og skipulegðu starfið. Enginn þeirra nefndi leikinn sérstaklega í þessu samhengi 

sem gæti gefið til kynna að líkt og bent var á í fræðilega kaflanum þá sé það ekki sjálfgefið að 

allir átti sig á mikilvægi leiksins eða leikefniviðsins fyrir nám og þroska ungra barna, jafnvel 

þótt þeir hafi starfað í leikskólum í fjölda ára, enda sé þetta eitt af því sem leikskólakennarar 

öðlast betri þekkingu á í gegnum nám sitt (Mims og fleiri, 2008; Williams og fleiri, 2015). 

Það er áhugavert að sjá að leiðbeinendurnir líta frekar á leikskólakennarana sem leiðtoga 

heldur en leikskólakennararnir sjálfir. Engar augljósar ástæður fyrir þessum mun má finna í 

svörum viðmælenda, en draga má ýmsar ályktanir af því. Oft eru leikskólakennara fáliðaðir 

innan hvers leikskóla og því í mörg horn að líta. Álag og ábyrgðin mikil og margt að huga að, 

og mögulegt er að leikskólakennarar forgangsraði hlutverkum sínum þannig að 

leiðtogahlutverkið er ekki efst heldur frekar ábyrgð þeirra og hlutverk gagnvart börnunum 

sjálfum. Það þýðir þó ekki endilega að leiðtogahlutverkið sé ekki til staðar hjá þeim. 

Þekking og skilningur leikskólakennara umfram leiðbeinendur á þörfum og þroska barna 

var þó ákveðinn samnefnari á milli svara frá báðum hópunum þótt það hafi ekki allir nefnt 

það. Sif lagði til dæmis sérstaka áherslu á þetta. Þegar hún hóf störf í leikskóla sex mánuðum 

fyrir viðtalið hafði hún enga reynslu og þar sem ekki hafði verið ráðinn deildarstjóri eða 

leikskólakennari yfir höfuð á deildina hennar, fann hún fyrir því að það var enginn til að 

leiðbeina henni. Þetta lýsir nokkuð vel því mikilvæga hlutverki sem leikskólakennarar gegna 

sem leiðtogar í starfinu. Sif lærði fljótt að meta þekkingu leikskólakennarans þegar 
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deildarstjóri var ráðinn síðar. Hún ítrekaði nokkrum sinnum í svörum sínum mikilvægi þess 

að einhver væri til staðar sem hefði þekkingu og skilning á þroska og þörfum barna. 

Viðkomandi gæti útskýrt fyrir henni hvers vegna hlutirnir væru gerðir á ákveðinn hátt og 

hvernig hægt væri að kenna ákveðna þætti. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að eins og 

rannsóknir Barnett og Frede (2010), Haslip og Gullo (2018), Ishimine (2011), Krieg og fleiri 

(2008) og Mims og fleiri (2008) bentu á, þá starfi á leikskólum starfsfólk sem er menntað í 

þáttum sem snúa að þroska og þörfum barna á leikskólaaldri. Þetta undirstrikar líka hlutverk 

leikskólakennara sem leiðtogar og leiðbeinendur þótt þeir líti ekki endilega á sig sem slíka. 

Það að fá inn algjörlega reynslulausan starfsmann krefst mikillar þjálfunar og natni við að 

leiðbeina honum, útskýra hvers vegna við gerum hlutina og hvað felst í leik barnanna til 

dæmis. Þetta er svipað og Ingunn kom inn á þar sem hún talaði um að hafa aldrei á sínum tíu 

ára starfsferli sem leikskólakennari, starfað með öðrum leikskólakennara á deild og því þyrfti 

hún stöðugt að vera að útskýra og rökstyðja starf sitt.  

Tveir af leikskólakennurunum töluðu sérstaklega um þá viðhorfsbreytingu sem þeir 

upplifðu eftir að hafa starfað í leikskólum í einhver ár og farið svo í námið. Þótt hvorug þeirra 

nefndi sérstaklega hvað það var sem breyttist var auðheyrt að þær fundu báðar þennan mun 

á eigin upplifun og sýn á starfið fyrir og eftir nám. Það rennir stoðum undir það að þótt 

reynsla starfsfólks skipti máli kemur hún líklega aldrei í stað leikskólakennaranáms.  

Spurningin um hversu hátt hlutfall leikskólakennara í hverjum leikskóla ætti að vera 

skilaði nokkuð ólíkum svörum eftir því hvort um var að ræða leikskólakennara eða 

leiðbeinanda. Leikskólakennararnir nefndu allir það hlutfall sem lög kveða á um, eða 2/3 alls 

starfsfólks (Lög um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 95/2019), eða hærra og töluðu um betra og markvissara 

starf með fleira fagfólki, minna álag auk fleiri möguleika á faglegu samtali. Leiðbeinendurnir 

nefndu flestir lægra hlutfall, um 50% eða höfðu ekki skoðun á hlutfallinu og að það sem 

skipti mestu máli væri að það væru nógu margir til að leiða starfið og leiðbeina ófaglærðum. 

Líklega skýrist þessi munur helst á því að leikskólakennarar hafa í gegnum nám sitt og 

umræðu kynnt sér þessi lög, en leiðbeinendur hafa það ekki og setja því fram það sem mætti 

kannski kalla raunsærri tölu fyrir flesta leikskóla þar sem hlutfall leikskólakennara á móti 

öðru starfsfólki er almennt ekki svo hátt eins og kemur til dæmis fram í svari Ingunnar um að 

hafa aldrei unnið með öðrum leikskólakennara á deild. Það er áhugavert að velta þessu fyrir 

sér líka með tilliti til EPPE rannsóknarinnar (Sylva og fleiri, 2003) þar sem fjallað var um að 

þeim mun fleiri starfsmenn væru með menntun á sviði menntunar og uppeldis barna, því 

meiri væru gæðin í leikskólunum. 

Það verður að teljast nokkuð áhugavert að enginn viðmælendanna nefndi hópastærð 

barnanna sem sérstakan áhrifaþátt þegar spurt var um hvað helst hefði áhrif á gæði 
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leikskólastarfs. Það stangast á við það sem kom fram í fræðilega kaflanum um að 

hópastærðir innan hverrar deildar hefðu mikil áhrif á gæði starfsins (Barnett og Frede, 2010 

og Pramling-Samuelsson og fleiri, 2018). Ingunn var sú eina sem á einhverjum tímapunkti 

nefndi hópastærðir á einhvern hátt en það var í tengslum við áhrif stjórnvalda á 

leikskólastarf. Það sem kom hins vegar fram var minna álag með fleiri leikskólakennurum og 

gáfu leikskólakennararnir sérstaklega í skyn að ef fleiri væru með kennaramenntunina væri 

minna álag í starfi á hvern og einn leikskólakennara.  

Í ljósi þessa má velta fyrir sér hvort hópastærðir barna í leikskólum á Íslandi sé ekki eins 

stórt vandamál og annars staðar. Það kemur reyndar fram í Eurydice skýrslunni (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2019) að fjöldi barna á hvern fullorðinn á Íslandi sé með lægra 

móti, en það er ekki þar með sagt að hóparnir séu endilega minni, mögulega eru einfaldlega 

fleiri fullorðnir með hverjum hópi. Það sem mér finnst í raun líklegra er þó að hópastærðir 

barna sé einfaldlega minna vandamál heldur en skortur á leikskólakennurum. Ábyrgð 

leikskólakennara er mikil og fjölþætt og snýr bæði að námi barnanna og að því að miðla 

þekkingu sinni til annarra starfsmanna. Þegar spurt var um hlutfall leikskólakennara í 

leikskólum og hvers vegna það skipti máli talaði Sóley leikskólakennari til dæmis um hvað 

væri mikill gæðamunur á leikskóladeildum þar sem væri bara einn fagmenntaður 

einstaklingur, og deildum þar sem störfuðu tveir eða þrír. Helga leikskólakennari kom líka 

aðeins inn á þetta og talaði um að með fleira fagfólki væri þetta auðveldara og að maður 

treysti því frekar að allir væru að vinna á sama hátt og fylgja því sem ætlast væri til. Þetta 

gefur til kynna að með fleira fagfólki dreifist álagið betur og minnkar jafnvel samhliða því þar 

sem ekki þarf að leiðbeina starfsfólki eins mikið og leikskólakennarar geta einbeitt sér betur 

að námi og þroska barnanna. EPPE rannsóknin (Sylva og fleiri, 2003) benti til sömu 

niðurstaðna, að fleiri faglærðir einstaklingar tryggðu meiri gæði í leikskólastarfi og að það 

skilaði færari börnum upp í grunnskólana. Góð kennaramenntun og hæfilegur fjöldi 

leikskólakennara í hverjum leikskóla stuðlaði þannig að því að börnin fengju meira aðhald og 

athygli frá þeim fullorðnu. 

5.2 Áhrif mannauðsins og starfsandans á gæði leikskólastarfs 

Viðmælendur voru spurðir um hvað hefði helst áhrif á gæði leikskólastarfs að þeirra mati og 

nefndi rannsakandi til dæmis aðbúnað skólans, inntak starfsins eða mannauðinn. 

Undantekningarlaust nefndu viðmælendurnir mannauðinn sem stærsta áhrifaþáttinn. Þá 

skipti ekki öllu máli endilega hvort um væri að ræða leikskólakennara eða ekki, heldur skipti 

máli almennt hvernig starfsmannahópurinn væri samsettur. Aðbúnaður skólans skipti í raun 

ekki öllu máli svo lengi sem starfsmannahópurinn væri góður, góður hópur gæti unnið sig í 

kringum slæman aðbúnað og inntak starfsins á hverjum stað færi í raun eftir færni og 
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samstarfi hópsins hverju sinni. Þetta er í algjöru samræmi við það sem kom fram í rannsókn 

Ishimine (2011) um að uppbyggingarþáttur leikskólanna og það fjármagn sem lagt er til 

þeirra skipti ekki öllu máli heldur sé það frekar færni starfsfólks til að nýta það sem þeim 

stendur til boða sem vegi þyngra. Þetta virðist því að sama skapi vera skoðun 

leikskólastarfsfólks á Íslandi.  

Þótt allir viðmælendurnir hafi lagt áherslu á mikilvægi menntunar starfsfólk og þar lagt 

sérstaka áherslu á leikskólakennara í þeim efnum, þá töluðu þeir einnig allir um mikilvægi 

þess að nýta hæfileika og færni starfsfólks almennt. Tryggja þyrfti viðeigandi fræðslu fyrir allt 

starfsfólk til að hægt væri að gera kröfu um að allir starfsmenn fylgdu þeim stefnum og 

starfsháttum sem skólinn starfaði eftir, en á sama tíma þyrfti að gefa fólki tækifæri til að láta 

áhugahvöt sína og hæfileika blómstra í starfinu. Allt starfsfólk hefur áhrif á starfið á einn eða 

annan hátt eins og kom fram í máli Söru leikskólakennara þar sem hún benti á að 18 ára 

stelpa sem kemur inn á leikskólann í einhverja mánuði er kannski ekki að fara að breyta 

miklu hvað starfið varðar, en hún ber samt ákveðna ábyrgð og hefur þannig áhrif á starfið 

bara með aðkomu sinni að því. Aðrir, burtséð frá menntun, hafi fjölda ára reynslu sem skilar 

sér á annan hátt inn í starfið.  

Það má draga þá ályktun af þessu að leikskólar séu almennt frekar opnir fyrir því að ráða 

starfsfólk með fjölbreyttan bakgrunn og reynslu, þótt fyrsta ósk þeirra sé líklega að ráða 

leikskólakennara. Það reynist almennt kannski ekki svo auðvelt þar sem einfaldlega er ekki 

um nægan fjölda leikskólakennara að ræða eins og kemur fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar 

(2017). Því neyðast leikskólar til að horfa til annarra stétta og þá hlýtur að vera mikilvægt að 

reyna að nýta þann mannauð sem býðst eins og vel og mögulegt er. Margir viðmælendur 

töluðu um mikilvægi fjölbreytileikans í starfsmannahópnum og það má því líka velta fyrir sér 

hvort leikskólar fagni ekki einfaldlega þessum margbreytileika sem margir þeirra búa við og 

reyni að gera gott úr honum þótt þeir vildu gjarnan hafa fleiri leikskólakennara að störfum.  

Spurt var sérstaklega um áhrif leiðbeinenda á leikskólastarf og voru viðmælendur 

almennt sammála um að vissulega hefðu þeir áhrif, bæði til hins betra og verra, en það gilti 

auðvitað um allt starfsfólk, hver sem er geti haft góð og slæm áhrif á starfið. Áhrif 

leiðbeinenda voru samkvæmt viðmælendum mikil og ólík, til að mynda kæmu þeir með aðra 

innsýn í starfið heldur en kannski leikskólakennarar og eins hefðu þeir ólíkan bakgrunn og 

reynslu innbyrðis sem skilaði sér á ólíkan hátt inn í starfið. Starfsmenn með bakgrunn í 

íþróttum gætu til dæmis haft áhrif á hreyfingarþátt starfsins og þeir sem hafa listræna 

hæfileika gætu haft áhrif á því sviði.  

Leikskólar eru mögulega sá vettvangur sem upplifir einna sterkast hvaða áhrif 

mannauðurinn hefur á starfið hverju sinni. Starfsmannaveltan er oft mikil og hröð, 

sérstaklega í röðum leiðbeinenda og því ólíkir hópar að störfum ár frá ári. Í viðtölunum var 



 

49 

komið inn á það hvort starfsandinn hefði áhrif á gæði leikskólastarfsins og svörin voru 

nokkuð samhljóma. Starfsandinn hafi til að mynda áhrif á líðan og löngun starfsfólks til að 

sinna vinnunni. Slæmur starfsandi hafi letjandi áhrif en góður andi hafi hvetjandi áhrif. 

Starfsandinn hafi sömuleiðis áhrif á samskipti og samstarf starfsfólks og skili sér niður til 

barnanna á þann hátt að ef fólk talar og vinnur ekki saman þá verður ekki mikið úr starfinu. 

Það verður ekki neitt úr neinu eins og Eva orðaði það og bætti við, sem mér finnst mjög 

lýsandi, að starfsandinn sé eiginlega eins og smurning á vélina sem heldur öllu starfinu 

saman.  

Þetta er í samræmi við það sem kemur fram í rannsókn Mims og fleiri (2008) þar sem 

talað var um að vellíðan og stöðugleiki starfsfólks hafi áhrif á gæði leikskólastarfs. 

Starfsandinn skiptir í raun nánast öllu máli eins og Helga sagði, það gerir hlutina auðveldari 

og skemmtilegri. Það er áhugavert í þessum efnum að horfa til þess sem Ingunn talaði um, 

að það sé munur á þeim sem starfa í leikskólum áhugans vegna og þeim sem eru þar á 

einhverjum öðrum forsendum. Hún vísar þarna til þess hóps sem oft er talað um að sé á 

„stoppistöðinni“ þegar það starfar á leikskólum og er til dæmis vísað til í rannsókn Ingibjargar 

Kristleifsdóttur frá 2013 og grein Margrétar Gunnlaugsdóttur frá 1999 sem báðar voru 

nefndar í inngangi ritgerðarinnar. Þá er átt við ungt fólk, oftast stúlkur eða ungar konur sem 

vinna í stuttan tíma í leikskóla á meðan þær bíða eftir að halda áfram námi eða ákveða hvert 

þær ætla í lífinu. Ingunn sagði að maður finni muninn á þessum tveim hópum hvað 

starfsandann varðar og hvaða áhrif þeir hafa í þeim efnum. 

Með orð Ingunnar í huga má leiða líkur að því að starfsandinn, eins og starfið almennt, 

litist mjög af samsetningu starfsmannahópsins. Sé hann samansettur úr miklum fjölda ungs 

fólks sem lítur bara á þetta sem tímabundna vinnu, sé starfsandinn síðri en á leikskólum þar 

sem starfa fleiri leikskólakennarar og fleira eldra starfsfólk almennt sem hefur lagt metnað 

og áhuga í starfið. Líklega eru leikskólar mjög misjafnlega settir hvað þetta varðar og væri 

áhugavert að rannsaka betur. Í þessu samhengi má horfa til rannsóknar McLaughlin og fleiri, 

(2016) þar sem talað er um mikilvægi tengsla barna og kennara. Þar sem mikil og hröð 

starfsmannavelta er má spyrja sig hversu góð tengsl séu á milli starfsfólks og barna og hvaða 

áhrif það hefur á nám og þroska barnanna á þessum mikilvægu árum, en rannsóknir bæði 

Mclaughlin og félaga (2016) og Pramling-Samuelsson og félaga (2008) sýna fram á að þessi 

tengsl séu gríðarlega mikilvæg fyrir nám og þroska barna, það sé því mikilvægt að rækta 

þessi tengsl. Þetta er annar þáttur sem vert væri að rannsaka betur, hvernig tengslum barna 

og starfsfólks sé háttað í leikskólum á Íslandi og hversu mikil áhrif starfsmannavelta hefur á 

þessi tengsl. 
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5.3 Áhrif leikskólastjórnenda á gæði leikskólastarfs 

Hlutverk stjórnenda leikskóla er margþætt og það ætti að vera öllum ljóst að ábyrgð þeirra er 

mikil gagnvart öllum sem að leikskólastarfinu koma. Þá er átt við börn og foreldra, starfsfólk, 

yfirvöld og í raun samfélagið í heild.  

Þegar spurt var um mikilvægi menntunar stjórnenda leikskóla svöruðu viðmælendurnir 

því allir til að mikilvægt væri að þeir hefðu að minnsta kosti leikskólakennaramenntun í 

grunninn, engin önnur menntun gæti tryggt þeim sömu þekkingu og færni til að stýra 

leikskólastarfi og leiða þar faglegt starf. Þetta er í samræmi við það sem kom fram í rannsókn 

Mims og fleiri (2008) þar sem fjallað var um mikilvægi þess að stjórnendur leikskóla hefðu 

skilning á menntun og uppeldi ungra barna og hvað þarf til að standa vel að þeim þáttum.  

Í rannsókninni kom einnig fram mikilvægi þess að stjórnendur leiðbeindu og styddu við 

bakið á starfsfólki sínu og huguðu þannig að líðan þeirra og færni í starfi. Þó nokkrir 

viðmælenda minna nefndu samskiptafærni sem mjög mikilvægan þátt í fari stjórnenda og tel 

ég að það sé stór þáttur þegar kemur að því að styðja við bakið á starfsfólki eins og talað var 

um í grein Mims og fleiri (2008). Fleiri nefndu þætti á borð við að leyfa áhuga og færni 

starfsfólks að njóta sín, að hafa skilning og umburðarlyndi gagnvart tilfinningum og 

skoðunum annarra og að missa ekki tengslin við starfið sem fer fram inni á deildunum.  

Þessi síðasti punktur er kannski eitt það mikilvægasta sem stjórnendur leikskóla þurfa að 

hafa í huga. Haslip og Gullo (2018) og Mims og fleiri (2008) fjölluðu um breyttar áherslur í 

leikskólastarfi og auknar kröfur um gæði sem meðal annars felast í því að takast á við aukna 

fjölmenningu. Fjölskyldur barna af erlendum uppruna þurfa meira aðhald og aðra nálgun þar 

sem menning þeirra er ekki endilega sú sama og sú menning sem leikskólinn byggir á. 

Burchinal og Cryer (2003) bentu til að mynda á í sinni rannsókn að leikskólastarf byggi á 

menningarlegum bakgrunni þess samfélags sem leikskólarnir starfa í og gildi þeirra og 

stefnur litist af þeim gildum og viðhorfum sem gilda í því samfélagi. Fjölskyldur sem hafa 

annan menningarbakgrunn geta þannig í grunninn haft aðrar væntingar til leikskólastarfsins 

og ef ekki er tekið á móti þeim og þeim gert grein fyrir hlutverki og gildum leikskólans í þessu 

menningarsamfélagi er óvíst að þeir upplifi sig nokkurn tíma sem hluta af 

leikskólasamfélaginu, eða að þau finna aldrei það traust sem þarf að ríkja á milli skólans og 

heimilisins. 

Í þessum efnum tel ég að stjórnendur beri mikla ábyrgð þar sem þeir leggja línurnar hvað 

allt starfið varðar eins og Ingunn benti til dæmis á í sínum svörum. Stjórnendur leikskóla 

stýra því hvernig er tekið á móti fjölskyldum af erlendum uppruna og hvernig er komið fram 

við þær. Þeir þurfa að afla upplýsinga og miðla til starfsfólks mögulegum úrræðum fyrir 

þessar fjölskyldur og skaffa starfsfólki tíma og svigrúm og ekki síst verkfæri til að sinna 

þessum fjölskyldum.  
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En stjórnendur leggja ekki einungis línurnar hvað starfið varðar heldur er viðhorf þeirra 

og viðmót þættir sem hafa að sama skapi mikil áhrif. Sara leikskólakennari nefndi til dæmis 

að það skipti máli að stjórnandinn brosi því þá brosi aðrir líka. Hún gerði ekki mikið úr þessari 

litlu athugasemd, en ég tel að þetta sé ekki síður mikilvægt heldur en þekking þeirra á 

leikskólastarfi. Fleiri töluðu um jákvætt viðhorf og Eva talaði til dæmis líka um mikilvægi þess 

að geta tekið því sem að höndum ber af yfirvegun og fagmennsku. Þetta skiptir allt máli fyrir 

starfsandann sem fjallað var um hér í kaflanum á undan. Stjórnandinn leggur línurnar hvað 

þetta varðar eins og allt annað. Stjórnandi sem leggur upp með jákvætt viðhorf og hlýtt 

viðmót er miklu líklegri til að ná betur til starfsfólksins síns og með því að fara fram með 

góðu fordæmi skapast jákvæðara og skemmtilegra starfsumhverfi í leikskólunum. 

Í grein Mims og félaga frá 2008 kom fram að fáar rannsóknir hefðu sýnt fram á áhrif 

stjórnenda á gæði leikskólastarfs, og upplifun mín nú, 12 árum síðar er að þetta hafi lítið 

breyst. Erfitt var að finna rannsóknir sem sýndu sérstaklega fram á áhrif leikskólastjórnenda 

umfram annað starfsfólk leikskóla og ég tel vert að rannsaka þessi tengsl nánar, bæði út frá 

menntun þeirra og öðrum persónueinkennum. Í grein Mims og félaga er ýjað að því að áhrif 

stjórnenda, burtséð frá menntun, séu yfirgripsmikil. Þetta styður einnig við það sem hefur 

verið fjallað um í þessum kafla. Ég tel að vissulega sé menntun stjórnenda mikilvæg og líkt og 

viðmælendur hafa komið inn á sé nauðsynlegt að þeir séu að minnsta kosti með 

leikskólakennaramenntun, en ég tel líka, eins og Sóley leikskólakennari kom inn á, að 

menntunin skipti ekki öllu máli. Þættir á borð við samkennd, þolinmæði, yfirvegun og góða 

rökhugsun eru nokkur dæmi um mikilvæga þætti í fari leikskólastjórnenda sem ekki er öruggt 

að fólk öðlist í gegnum menntun, heldur byggja jafnframt á reynslu og persónueinkennum. 

Stjórnendur leikskóla bera, eins og fram hefur komið mikla ábyrgð, ekki síst gagnvart 

starfsfólki sínu og því hlýtur viðhorf þeirra og hegðun að skipta töluverðu máli. Þetta tel ég 

að væri verðugt og áhugavert rannsóknarefni sem getur gefið enn betri sýn inn í áhrif 

stjórnenda á gæði leikskólastarfs. 

5.4 Leikskólinn og samfélagið 

Líkt og fram hefur komið eru margar leiðir færar til að meta gæði leikskólastarfs. Rannsóknir 

benda til að betra sé að nota fleiri en eina leið til að meta gæðin og að langtímarannsóknir 

séu betur til þess fallnar að meta sérstaklega ávinning af leikskólastarfi heldur en einstaka 

rannsóknir til skemmri tíma (Melhuish, 2001). Þessi rannsókn er ekki hugsuð til að varpa ljósi 

á staðfestan ávinning af leikskólastarfi eða kanna mun á gæðum ólíkra leikskóla, heldur er 

markmiðið að varpa ljósi á viðhorf þeirra sem starfa í leikskólunum til þessara þátta. Meðal 

þess sem spurt var um var hvaða áhrif gott leikskólastarf hafi á líf og framtíð barna og eins 

hvaða áhrif það hafi á samfélagið í heild.  
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Þær langtímarannsóknir sem vísað var til í fræðilega kaflanum hér fyrr í rannsókninni 

benda til þess að gott leikskólastarf geti stuðlað að auknum jöfnuði í samfélaginu og veitt 

börnum jafnari tækifæri til áframhaldandi náms, burtséð frá félagslegum og 

menningarlegum bakgrunni þeirra (Sylva og fleiri, 2003; Campbell og fleiri, 2012; Krieg og 

fleiri, 2015 og MacEwan 2015). Leikskólar eru til þess gerðir að skapa börnum öruggan og 

faglegan vettvang til að efla færni sína undir leiðsögn kennara sem hafa sérþekkingu á sviði 

menntunar og þroska þeirra og veiti þeim þannig besta mögulega grunn sem styður við 

áframhaldandi nám og þroska þeirra.  

Þátttakendur í þessari rannsókn voru almennt mjög sammála því sem þessar rannsóknir 

tefla fram. Margir nefndu þann gífurlega þroska og mótun sem á sér stað á þeim árum sem 

leikskólagangan á sér stað og aðrir nefndu þann mikilvæga grunn sem leikskólastarfið byggir 

upp. Í flestum rannsóknunum sem nefndar eru hér á undan er talað um mun á gæðum í 

leikskólastarfi og misjafnan aðgang fjölskyldna að þessum gæðum. Meiri gæði finnist oft í 

einkareknum skólum þar sem starfa fleiri faglærðir kennarar og meira fjármagn er lagt til 

skólastarfsins, en minni gæði finnast oft í opinberum skólum þar sem opinbert fjármagn er af 

skornum skammti og færri faglærðir kennarar fást til starfa. Fjallað var um það í fræðilega 

kaflanum að staðan væri kannski að vissu leyti önnur hér þar sem færri einkareknir skólar 

starfa, aðgengi fjölskyldna að leikskólum væru almennt nokkuð jafnt og leikskólar ynnu 

almennt samkvæmt sömu aðalnámskrá þótt vissulega geti verið um einhvern gæðamun að 

ræða á milli ólíkra skóla. Niðurstöðurnar hér benda til að þetta eigi einmitt ekki eins vel við 

hér eins og erlendis, enginn viðmælendanna nefndi gæðamun á milli skóla eða misjafnan 

aðgang fjölskyldna að gæða námi. Þetta er þó mikilvægt að hafa í huga og fylgjast þarf með 

þróuninni í þessum efnum. Viðhorf Söru leikskólakennara til þess hversu löngum tíma börn á 

Íslandi eyða gjarnan í leikskólum tengist þessu þó á vissan hátt. Hún talar um að þessi langi 

skóladagur íslenskra leikskólabarna sé nokkuð umfram það sem tíðkast annarsstaðar í 

heiminum, og það samræmist því sem til dæmis kemur fram í Eurydice skýrslunni (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2019). Skóladagur barna allt frá því fyrir tveggja ára aldur á 

Íslandi getur verið hátt í tíu klukkustunda langur og Söru fannst vert að tala um hvernig við 

nýtum þennan tíma. Hennar skoðun var sú að þegar þetta er orðinn svona langur tími, getum 

við ekki verið að einblína eingöngu á menntunina og faglega starfið heldur verðum við líka að 

skapa nánd og hlýju, gæta þess að leikskólinn sé hlýlegur og að börn eigi þar öruggt og gott 

skjól með starfsfólki sem það þekkir og treystir.  

Fleiri nefndu hlýjuna og öryggið sem mikilvægan þátt í leikskólastarfinu og ég tel að þetta 

sé þáttur sem vert er að horfa til þegar talað er um gæði í leikskólastarfi hér á Íslandi. Þetta 

samræmist einnig rannsókn Örnu Hólmfríðar Jónsdóttur (2012) þar sem niðurstöður hennar 

sýndu fram á að mikilvægt væri að leikskólar væru öruggt skjól fyrir börn og að 
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leikskólastarfsfólk hefði hagsmuni barna að leiðarljósi. Það er fleira sem skiptir máli heldur 

en faglega starfið sem margir leggja svo mikla áherslu á og ég tel að Sara hafi nokkuð til síns 

máls þegar hún talar um hvernig við þurfum að haga starfinu okkar með það í huga að börn 

eyða jafnvel fleiri vökustundum með leikskólastarfsfólki heldur en foreldrum sínum.  

Að öðru leyti voru svör viðmælenda minna nokkuð í takt við allar helstu rannsóknirnar 

sem ég hef tekið fram hér. Gott leikskólastarf hafi jákvæð áhrif á félags- og málþroska barna 

sérstaklega og það sé eitthvað sem skipti einna mestu máli á þessum árum og gefi þeim gott 

veganesti áfram menntaveginn. Þetta eru sömu þættir og Vandell og Wolfe (2000) bentu á 

og sömu ávinningar og komu fram í EPPE rannsókninni (Sylva og fleiri, 2003). Það vakti 

sérstaka athygli mína hversu mikla og óbilandi trú allir viðmælendurnir hafa á mikilvægi og 

kostum góðs leikskólastarfs sem að mínu mati gefur til kynna að hvernig sem leikskólarnir 

eru mannaðir og hvort sem um var að ræða leikskólakennara eða leiðbeinendur, fólk með 

litla reynslu eða mikla, þá séu allir að gera sitt allra besta og það virðast allir meðvitaðir um 

hversu miklu máli leikskólinn skiptir og hversu mikill þroski og lærdómur fer fram hjá börnum 

á þessum árum.  

Þegar horft er til þeirra áhrifa sem gott leikskólastarf hefur á samfélagið í heild voru 

margir sem héldu sig við þau áhrif sem það hefur á börn til framtíðar. Með því að byggja upp 

góðan grunn á leikskólaárunum væri í raun verið að skapa hæfari og betri samfélagsþegna 

sem hefði jákvæð áhrif á samfélagið til lengri tíma. Í raun voru það frekar leiðbeinendurnir 

sem töluðu um bein efnahagsleg áhrif leikskólastarfs á samfélagið og nefndu til dæmis aukna 

möguleika foreldra til að stunda vinnu og að leikskólinn væri í raun grunnstoð í samfélaginu 

og ákveðin trygging fyrir því að hjól atvinnulífsins snerust.  

Bæði þessi viðhorf, að góður stuðningur og menntun fyrir yngstu börnin, og mikilvægi 

leikskólans fyrir atvinnulífið samræmast því sem fram kom í fræðilega kaflanum. Vandell og 

Wolfe (2000) nefna fyrri þáttinn í sinni rannsókn og MacEwan nefnir báða þættina í sinni 

(2015). Hann bendir sérstaklega á að gott leikskólastarf bæti lífsgæði bæði barna með því að 

tryggja þeim sem besta möguleika í upphafi lífs síns, og foreldranna með því að veita börnum 

þeirra öruggt og uppbyggilegt skjól á meðan þau stunda vinnu. Um leið aukist framleiðni í 

samfélaginu og fleiri öðlast fjárhagslegt öryggi og þannig aukin lífsgæði. 

Mér finnst nokkuð áhugavert að skoða þennan mun á svörum viðmælenda og velti fyrir 

mér hvers vegna leikskólakennararnir ræddu síður bein efnahagsleg og samfélagsleg áhrif 

leikskólastarfs í því formi að það tryggi foreldrum ungra barna möguleikann á að stunda 

vinnu, vitandi af börnum sínum í öruggum höndum leikskólastarfsfólks. Kenning mín er sú að 

leikskólakennurum sé einfaldlega meira umhugað um hag barnanna og það sem þau græða á 

leikskólastarfinu, heldur en hvað foreldrar þeirra græða. Leiðbeinendur hins vegar séu ekki 

endilega eins vel að sér í þroska og framförum barnanna og hugsa því frekar um hvaða máli 
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starfið skiptir fyrir foreldrana. Þetta er þó einungis kenning og þyrfti að rannsaka betur ef 

ætlunin væri að sannreyna hana.  

Athygli vakti einnig að viðmælendur töldu áhrif foreldra á leikskólastarf lítil og að þau 

fælust helst í þátttöku þeirra í foreldraráðum og foreldrafélögum leikskólanna. Einhverjir 

töldu að áhrif foreldranna gætu verið meiri ef þeir sýndu meiri áhuga á starfinu eða hefðu 

meiri þekkingu á því. Í tíu þáttum Barnett og Frede (2010) sem stuðla að gæðum í 

leikskólastarfi kom fram að áttundi og níundi þátturinn snerust meðal annars um að tryggja 

aðkomu foreldra að leikskólastarfinu og miðla til þeirra upplýsingum og fræðslu. Svipaðar 

niðurstöður koma fram í rannsóknum Haslip og Gullo (2018) og Mims og fleiri (2008) þótt 

það snúi frekar að börnum af erlendum uppruna. Einnig kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) að sjónarmið og framlag foreldra til 

leikskólastarfsins sé mikilvægt til að tryggja gæði leikskólastarfs. Út frá þessu má velta því 

fyrir sér hver ástæðan sé fyrir því að viðmælendur telja áhrif foreldra svo lítil. Eru 

leikskólarnir ekki að leitast eftir áhrifum frá foreldrum? Er hugsanlegt að áhuginn sé ekki til 

staðar hjá foreldrum? Eru bæði foreldrar og starfsfólk að flýta sér það mikið að það er ekki 

reynt að sækjast eftir, eða veita foreldrum innsýn í starfið? Þetta er viðfangsefni sem vert 

væri að rannsaka nánar og hugsanlega til að bæta gæði í leikskólastarfi. 

5.5 Áhrif stjórnvalda á gæði leikskólastarfs 

Líkt og kom fram í niðurstöðukaflanum hér á undan þá var stór ákvörðun sem tekin var um 

leikskólastarf af stjórnvöldum ákveðins bæjarfélags fyrirferðarmikil í svörum margra 

viðmælenda minna þegar spurt var um áhrif stjórnvalda á gæði leikskólastarfs. Ákvörðunin 

var tekin án þess að nokkuð samráð væri haft við leikskólastarfsfólk eða stjórnendur og hefur 

skapað mikla reiði og ólgu í röðum leikskólastarfsfólks sem birtist mjög skýrt í svörum 

viðmælenda minna.  

Flestir leikskólar eru reknir af sveitarfélögunum. Þeir eru þannig undir einum og sama 

hattinum, eru opinberar stofnanir og treysta á opinbert fjármagn til að halda starfinu 

gangandi. Menntamálaráðuneytið gefur út aðalnámskrá og skólarnir útbúa sínar 

skólanámskrár út frá henni. Nokkrir nefndu þetta sem dæmi um áhrif stjórnvalda, að gefin 

væru út einhver viðmið, einhver rammi eins og aðalnámskrá og að skólarnir þyrftu að fara 

eftir þeim og þannig tryggðu stjórnvöld ákveðin gæði. Aðrir nefndu fjármagn til skólanna og 

að stjórnvöld skammti það og geti þannig haft áhrif á gæði starfsins, aukið fjármagn gæfi 

aukin tækifæri til betra starfs eða bættra starfsaðstæðna fyrir starfsfólk, en flestir sem 

nefndu þennan þátt vildu meina að almennt væri ekki nóg fjármagn veitt til leikskólanna.  

Flest svörin tengdust þó ákvörðunarvaldi stjórnvalda og áhrifum þess á gæði 

leikskólastarfs. Vald stjórnvalda væri í raun algjört og raddir leikskólastarfsfólks máttlitlar í 
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þessu samhengi. Ákvarðanirnar væru oft teknar án samráðs við starfsfólk leikskólanna og 

hefðu mis góð eða slæm áhrif á leikskólastarfið. Þetta tengist að vissu leyti rannsókn Boyd 

(2013) þar sem kemur fram að auknum væntingum og kröfum til leikskólastarfsfólks sé ekki 

alltaf fylgt eftir með sanngjörnum kjörum og fríðindum. Það virðist vera að ákvarðanir sem 

hafa áhrif á stafsaðstæður leikskólastarfsfólks séu teknar án þess að nokkurt samráð sé haft 

við það. Fyrir Ingunni var þetta mikið hitamál svo dæmi séu tekin og vildi hún meina að völd 

og áhrif stjórnvalda væru í raun allt of mikil og að þau hefðu full mikið að segja um málefni 

leikskólanna, bæði almennt og líka um hvað ætti sér stað innan einstaka leikskóla. Sjaldan 

væri tekið tillit til álits leikskólastarfsfólks þrátt fyrir að það ætti að teljast sérfræðingar í 

málefnum leikskólanna, bæði hvað reynslu varðar og nám í tilfellum leikskólakennaranna. 

Fleiri tóku undir þetta og vísuðu þá gjarnan til þeirrar stóru ákvörðunar sem fjallað hefur 

verið um.  

Einnig var spurt um kjaramál leikskólastarfsfólks og hvort þau hefðu áhrif á gæði 

leikskólastarfs. Viðmælendurnir voru allir sammála um að vissulega hefðu kjaramál áhrif þótt 

þau hefðu kannski ekki bein áhrif á gæði starfsins sem slíks hverju sinni, heldur birtust frekar 

í skorti á leikskólakennurum og mikilli og hraðri starfsmannaveltu. Með hærri launum og/eða 

bættum starfsaðstæðum á annan hátt væru mögulega fleiri leikskólakennarar að störfum og 

starfsmannaveltan væri minni, þannig yrði meiri stöðugleiki og fleiri að störfum sem hafa 

þekkingu og skilning á námi og þroska barna. 

Í raun má draga bæði þessi viðhorf saman og vísa til greinar Boyd (2013) þar sem hún 

fjallar um auknar kröfur til kennara, bæði hvað varðar menntun og starfssvið, en að 

launakjör og önnur fríðindi aukist ekki í samræmi við það. Það geri það að verkum að 

kennarar upplifi sig vanmetna og vinnuframlag þeirra misnotað þar sem ekki sé komið til 

móts við þarfir þeirra til jafns við auknar kröfur.  

Það má draga þá ályktun að þessi stóra ákvörðun sem var svo mörgum viðmælendum 

mínum hugleikin sé gott dæmi um auknar kröfur um starfssvið kennara sem gerðar eru án 

samráðs og án þess að komið sé til móts við starfsfólk með bættum launakjörum eða öðrum 

fríðindum til að bæta upp þessar auknu kröfur. Ingunn leikskólakennari og Eva leiðbeinandi 

tóku fram í sínum svörum að auðvitað væru til dæmi um ákvarðanir af hálfu stjórnvalda sem 

kæmu leikskólum og starfsfólki þeirra til góðs, svo vissulega gætu stjórnvöld haft áhrif bæði 

til hins betra og til hins verra. En Ingunn vildi meina, og fleiri gáfu það í skyn, að oftar væri 

um að ræða ákvarðanir sem ekki væru byggðar á hugmyndum og sérfræðiáliti 

leikskólastarfsfólks, hefðu sjaldan hag leikskólanna og barnanna að leiðarljósi og væru oftar 

til hins verra heldur en hins betra.  

Það má einnig horfa til þátta á borð við starfsandann og vellíðan starfsfólks. Umdeildar 

ákvarðanir sem snerta starfsvið leikskólastarfsfólks geta skapað ólgu í leikskólunum og haft 
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áhrif á starfsanda og vellíðan starfsfólks sem svo smitast út í allt starfið eins og þegar hefur 

verið fjallað um. Líkt og Boyd (2013) bendir á er líklegt að reynslumikið leikskólastarfsfólk 

gefist upp og snúi sér til annarra starfa sé þess ekki gætt að kjör og fríðindi séu bætt 

samhliða auknum kröfum til þeirra. Ákvörðunin sem hér hefur verið vísað til hefur líklega 

töluverð áhrif á starfsaðstæður leikskólastarfsfólks og setur á það aukið álag án þess að því 

sé mætt með bættum kjörum eða fríðindum. Nú um áramótin tóku gildi ný lög sem snúa að 

menntun kennara á öllum stigum (Lög um menntun, hæfni og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 95/2019). Með þeim lögum 

breytist útgáfa leyfisbréfa kennara úr því að vera þrjú aðskilin leyfisbréf fyrir ólík skólastig, í 

það að vera eitt leyfisbréf sem gildir jafnt yfir öll skólastigin. Fólk með 

leikskólakennaramenntun getur þannig starfað á grunn- eða framhaldsskólastigum með 

sömu réttindi og þeir sem menntaðir eru á þeim sviðum. Í fræðilega kaflanum var þeirri 

spurningu velt upp hvort þetta hefði áhrif á leikskólann og stöðu hans þar sem 

leikskólakennarar geta nú án nokkurrar fyrirstöðu sótt störf á öðrum skólastigum.  

Nú er það þannig að þótt grunnlaun teljist nokkuð jöfn á milli að minnsta kosti leik- og 

grunnskólakennara, þá eru fríðindin óneitanlega ólík. Kennsluskylda grunnskólakennara, 

viðvera þeirra með börnunum, er til að mynda skemmri yfir daginn og þeir fá fleiri frídaga 

yfir árið í formi vetrarleyfa, jóla- og páskaleyfa og lengra sumarleyfis. Líklega eru fríðindin 

fleiri, en það er óþarfi að tíunda þau hér. Það sem skiptir máli er að nú hafa 

leikskólakennarar svo gott sem jafnan aðgang að öllum skólastigum og hljóta að velta fyrir 

sér þeim fríðindum sem störfunum fylgja á ólíkum skólastigum.  

Þegar stórar og áhrifamiklar ákvarðanir eru tekna um starfshætti leikskólanna án þess að 

haft sé samráð við þá sem þar starfa, má segja að það geri lítið úr sérfræðiþekkingu 

leikskólakennara og því ekki skrítið að það valdi reiði. Flestir viðmælenda minna töluðu um 

þetta og sumir nefndu að í ljósi nýrra laga um leyfisbréfin væri mjög líklegt að margir 

leikskólakennarar endurmeti starfsvettvang sinn og hugsi sér til hreyfings, annað hvort til 

annarra sveitafélaga eða upp á önnur skólastig. Það setji faglegt leikskólastarf í bænum í 

alvarlega hættu og ef fer sem horfir, og umræðan innan raða leikskólakennara bæjarins 

gefur til kynna, þá hafi það alvarleg áhrif á gæði leikskólastarfs í bænum. Það mætti skoða 

sérstaklega hvort þetta tvennt, sameinað leyfisbréf og stór ákvörðun sem hefur áhrif á 

starfsaðstæður leikskólastarfsfólks, hafi áhrif á hlutfall leikskólakennara að störfum í 

leikskólum þessa bæjarfélags innan örfárra ára. 

Vissulega er þetta einstakt dæmi, ákvörðun þessa bæjarfélags hefur ekki áhrif á 

leikskólastarf í öðrum sveitafélögum, nema þá kannski helst ef stórfelldur flótti verður úr 

röðum leikskólakennara í þessu sveitafélagi til annarra, þannig fjölgi leikskólakennurum 

annarsstaðar og þannig aukist mögulega gæði leikskólastarfs í einhverjum tilfellum. En þetta 
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er gott dæmi um hvernig völd og áhrif stjórnvalda geta haft afdrifarík áhrif á gæði 

leikskólastarfs. Ákvörðunin hefur ekki tekið gildi og óvíst enn hvort hún hafi eins víðtæk áhrif 

á gæði leikskólastarfs og viðmælendur mínir gefa í skyn, en viðbrögð viðmælenda minna og 

frásagnir þeirra af þeirri ólgu sem ríkir í röðum leikskólakennara og annars starfsfólks gefur 

vísbendingar um að áhrifin verði einhver að minnsta kosti.  

Það er mikilvægt að velta fyrir sér þessum völdum sem stjórnvöld hafa og áhrifum þeirra 

á leikskólastarf. Leikskólakennarar hafa að baki allt að fimm ára háskólanám og hafa 

sérfræðiþekkingu á menntun ungra barna og öðrum málefnum leikskólanna. Það hlýtur að 

teljast heldur óhefðbundið að aðilar á vegum stjórnvalda, sem í fæstum tilfellum hafi þessa 

sérfræðiþekkingu, taki afdrifaríkar ákvarðanir um málefni leikskólanna án þess að bera þær 

undir leikskólakennara. Myndi þetta viðgangast gagnvart nokkurri annarri stétt og þeirra 

starfsaðstæðum? Væri ekki eðlilegra að stjórnvöld störfuðu í nánu samstarfi við leikskólana 

og ákvarðanir væru teknar með hliðsjón af sérfræðiáliti leikskólakennara? Niðurstöður 

þessarar rannsóknar benda til að mikilvægt sé að hafa samráð við starfsfólk leikskóla þegar 

stórar ákvarðanir eru teknar um leikskólastarf. 

Að sama skapi er mikilvægt að staldra við nú þegar einungis eitt leyfisbréf verður gefið út 

fyrir kennara á leik-, grunn- og framhaldskólastigum. Skoða vel og meta hvort fríðindi og kjör 

séu sanngjörn og sambærileg á öllum stigum til að sporna við því að þeir þættir hafi 

úrslitaáhrif þegar kemur að því að kennarar velji sér starfsvettvang. Sé það ekki gert er líklegt 

að hægt og bítandi fækki kennurum á þeim stigum þar sem kjörin teljast slakari. Það er 

mikilvægt að gæta sérstaklega að leikskólastiginu þar sem nú þegar vantar mikið af 

menntuðu fólki og mikilvægt er að önnur skólastig heilli leikskólakennara ekki frekar vegna 

kjara eða fríðinda sem ekki bjóðast á leikskólastiginu.  

5.6 Hver ber ábyrgð á að boðið sé upp á gæða leikskólastarf? 

Í lok niðurstöðukaflans var sagt frá því að viðmælendur voru spurðir um hverjir bæru ábyrgð 

á að gæða leikskólastarf stæði fjölskyldum til boða, og í framhaldi af því hvort og þá hvaða 

áhrif foreldrar, leiðbeinendur og stjórnvöld hefðu í þessum efnum. Það skal tekið fram að 

ekki var spurt um leikskólakennara eða stjórnendur á þessum tímapunkti þar sem áhrif 

þeirra höfðu verið dregin fram í gegnum aðrar spurningar sem á undan höfðu komið. Nú hafa 

áhrif allra helstu aðila verið dregin fram hér á undan og ljóst að allir þeir sem á einhvern hátt 

koma að leikskólastarfi hafa áhrif á það á einn eða annan hátt. 

Hvað ábyrgðina sem slíka varðar þá voru svör viðmælenda nokkuð afgerandi eins og fram 

kom í niðurstöðukaflanum. Flestir skrifuðu ábyrgðina helst á starfsfólk hvers og eins 

leikskóla, sumir sögðu hana meiri hjá stjórnendum og leikskólakennurum, en aðrir sögðu 

hana jafna heilt yfir. Þrír nefndu ábyrgð og mikilvægi stjórnvalda í þessum efnum. Það má 
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tengja þetta við rannsóknir Sheridan og Samuelsson (2013) sem tala um fjóra þætti sem 

stuðla að gæðum, meðal annars sé það samfélagið sem heild og starfsfólk leikskólanna. 

Einnig má horfa til rannsóknar Williams og fleiri (2015) þar sem kom fram meðal annars 

mikilvægi leikskólakennara þegar kemur að því að skipuleggja náms- og leikumhverfi 

barnanna og þau áhrif sem það hefur á gæði leikskólastarfs. 

Það má því draga þá ályktun að starfsfólk leikskóla telji ábyrgð starfsfólks, þegar kemur 

að því að stuðla að gæða leikskólastarfi, vegi þyngra heldur en ábyrgð stjórnvalda. Einnig 

tengja þessar niðurstöður við rannsókn Ishimine (2011) þar sem kom fram að 

uppbyggingarþáttur leikskóla og fjármagnið sem þeim er veitt skipti í raun minna máli þegar 

upp er staðið, heldur en færni starfsfólks til að nýta það sem þeim stendur til boða, hversu 

mikið eða lítið sem það er. Það undirstrikar hversu mikilvægt fólkið sem starfar í 

leikskólunum er. 
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6 Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það sem skiptir mestu máli til að tryggja gæði 

leikskólastarfs sé samsetning starfsmannahópsins í heild, menntun hans, áhugi og færni. Þá 

lögðu viðmælendur sérstaka áherslu á mikilvægi þess að leikskólakennarar leiddu starfið og 

að stjórnendur væri bæði menntaðir á sviði náms ungra barna og að þeir hefðu góða 

samskiptafærni.  

Þegar horft er til þess hvað helst hafi áhrif á gæði leikskólastarfs voru helstu 

áhrifaþættirnir sem komu fram í viðtölunum tvíþættir. Annars vegar, og það sem mögulega 

hafði mest áhrif að mati viðmælenda, var starfsandinn í hverjum leikskóla og þar má nefna 

líka áhrif stjórnendanna sem þurfa að fara fram með góðu fordæmi og halda uppi góðum 

starfsanda. Hins vegar, voru það áhrif stjórnvalda í formi þess valds sem þau hafa yfir rekstri 

og starfsháttum leikskóla.  

Viðhorfin gagnvart áhrifum leikskólastarfs á samfélagið voru einnig tvíþætt, annars vegar 

hefur gott leikskólastarf gríðarleg áhrif á líf og þroska barna og veitir þeim góðan grunn til 

áframhaldandi náms og starfa. Hins vegar heldur það hjólum atvinnulífsins gangandi og 

tryggir foreldrum tækifæri til að stunda vinnu vitandi af börnum sínum í öruggum höndum 

sérhæfðs starfsfólks í skólastofnunum sem eru sérhannaðar með þarfir þeirra og nám að 

leiðarljósi.  

Þegar á heildina er litið voru niðurstöður rannsóknarinnar nokkurn veginn í takt við það 

sem ég hafði ímyndað mér fyrirfram og hafði fært rök fyrir í rannsóknaráætluninni sem síðar 

varð að mestu leiti að fræðilegum kafla þessarar ritgerðar. Þegar ég byrjaði á þessari vinnu 

stefndi ég þó annað og hafði aðrar hugmyndir um hvað nákvæmlega ég ætlaði að rannsaka. 

Ég var komin nokkuð vel á veg með það undirbúningsferli þegar ég rakst á grein Margaret 

Boyd (2013) sem vísað er til á tveim stöðum í ritgerðinni. Greinin ber yfirheitið “I love my 

work but...” (e. „Ég elska starfið mitt, en…“). Greinin hafði djúpstæð áhrif á mig þar sem hún 

fjallar um auknar kröfur á hendur leikskólakennara úr ýmsum áttum. Þar má nefna þætti sem 

varða menntun, starfshætti og þjónustu svo eitthvað sé nefnt, án þess að því sé fylgt eftir 

með bættum launakjörum, starfsaðstæðum eða jafnvel eðlilegum kröfum um virðingu. Í 

greininni kemur fram að margir leikskólakennarar upplifi sig vanmetna og að vinnuframlag 

þeirra sé misnotað. Þessi grein vakti mig til mikillar umhugsunar og varð að lokum kveikjan 

að þessari ritgerð þar sem ég fór að velta þessum þáttum fyrir mér út frá eigin reynslu. En 

hvers vegna að horfa sérstaklega til gæða í leikskólastarfi þá?  

Mín upplifun er oft á tíðum ekkert ósvipuð því sem talað er um í greininni. Kröfurnar eru 

sífellt að aukast úr öllum áttum en launin eru í engu samræmi við þær og oft upplifir maður 

vanþekkingu og skort á virðingu gagnvart þessu mikilvæga starfi. En þrátt fyrir það upplifi ég 
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líka þennan metnað og ástríðu fyrir starfinu, ekki bara hjá mér heldur öllum sem ég þekki 

sem starfa í leikskólum. Viljann til að gera okkar besta, fórnfýsi og einstakan hæfileika 

leikskólastarfsfólks til að láta hlutina ganga og gera gott úr því sem við höfum. Sem sagt, 

skapa og standa að gæða leikskólastarfi hvað sem á dynur. En oft á tíðum veltum við ekki 

einu sinni fyrir okkur hvers vegna við gerum þetta allt eða hverju því skilar. Með þessari 

rannsókn langaði mig að sýna fram á gæðin sem leikskólastarfsfólk skapar með störfum 

sínum á hverjum einasta degi og hvað það er sem stuðlar að þessum gæðum. 

Það sem kom helst á óvart í svörum viðmælenda voru takmörkuð áhrif foreldra að þeirra 

mati, og það hversu fáir töluðu um ábyrgð stjórnvalda gagnvart því að tryggja gæði 

leikskólastarfs, sérstaklega í ljósi þess hvað áhrif stjórnvalda voru svo mikið hitamál þegar 

spurt var um það stuttu síðar.  

Hvað foreldrana varðar og áhrif þeirra er vert að velta fyrir sér hvað veldur því að áhrif 

þeirra séu svona lítil eins og virðist vera að mati viðmælenda. Í umræðukaflanum var bent á 

að mikilvægt sé að tryggja aðkomu foreldra að leikskólastarfinu og miðla til þeirra upplýsinga 

og fræðslu. Þetta þyrfti að rannsaka frekar, en ég hallast að því að ástæðan sé í einhverjum 

tilfellum sú að foreldrar gefi sér ekki tíma, eða treysta sér ekki til að hafa of mikil áhrif. 

Leikskólastarfsfólk ber þó vissulega mikla ábyrgð í þessum efnum og mikilvægt að við gerum 

okkar besta til að fá foreldra til að taka þátt í, og sýna starfinu áhuga. Í starfi mínu sem 

deildarstjóri hef ég lagt mig fram um að vera í miklu og nánu sambandi við foreldra og sendi 

þeim upplýsingapóst vikulega að jafnaði. Þar upplýsi ég um starf deildarinnar og bið oft um 

álit eða hugmyndir foreldranna á ákveðnum þáttum. Svörin hafa verið frekar dræm hingað 

til, nema þá helst í formi þakklætis fyrir gott upplýsingaflæði, sem mér þykir vissulega mjög 

vænt um. Ég fæ sjaldan eða aldrei þau álit eða hugmyndir sem ég þó óska eftir. Von mín er 

þó að þetta sé einfaldlega merki um að við séum að vinna gott starf og að foreldrar treysti 

því að hugmyndir okkar starfsfólksins um starfið séu ákjósanlegar. 

Hvað ábyrgð stjórnvalda varðar er ég vissulega sammála því að allir sem að leikskólanum 

koma, og þá sérstaklega starfsfólkið í hverjum og einum leikskóla þurfa að tryggja gæði 

starfsins á sínum vettvangi. En almennt eru það sveitafélögin sem reka leikskólana, tryggja 

þeim fjármagn og semja um kjör og starfsaðstæður leikskólastarfsfólks. Ég átti von á að 

svörin við því hver ber ábyrgðina á gæðum leikskólastarfs myndu litast meira af þessum 

þáttum heldur en raun bar vitni. Ástæðurnar gætu vissulega verið margar og ólíkar en ég 

hugsa að þetta gefi ákveðnar vísbendingar um metnað og ástríðu leikskólastarfsfólks fyrir 

starfinu og að fyrir þeim þá skipti aðkoma og áhrif stjórnvalda ekki endilega öllu máli þegar 

leikskólastarfið er skipulagt og framkvæmt, heldur skipti meira máli hverjir starfa á hverjum 

stað og hvað þeir leggja af mörkum til starfsins. Einnig er mögulegt að starfsfólk leikskóla 

upplifi þetta ekki svo sterkt þar sem oft eru áhrif stjórnvalda ekki mjög sýnilegt hinum 
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almenna starfsmanni, heldur sé það frekar leikskólastjórnendur sem upplifa þessi áhrif og 

þurfa að takast á við þau. 

Það er von mín að þessi rannsókn nýtist öðrum rannsakendum við svipaðar rannsóknir. 

Einnig vona ég að hún opni mögulega augu einhverra fyrir því mikilvæga, en stundum 

vanmetna starfi sem fer fram í leikskólum landsins. Ég vona einnig að hún veki áhuga fólks og 

hvetji til umræða um gæði leikskólastarfs og mikilvægi þess. Óskandi væri að þær umræður 

rötuðu síðan til stjórnvalda og hefðu áhrif á sýn þeirra. En mest af öllu vona ég að hún 

gagnist leikskólastarfsfólki og minni það á hvers vegna það starfar í leikskólum, hverju það 

skilar og hvað skiptir mestu máli til að tryggja gæði leikskólastarfs. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

1. Hvað finnst þér felast í gæðum í leikskólastarfi?  

a. Hvað skiptir mestu máli? 

b. Hvers vegna? 

2. Hvað telur þú að hafi helst áhrif á gæði leikskólastarfs? 

a. Inntak starfsins? 

b. Aðbúnaður skólans? 

c. Mannauður? 

3. Hvaða áhrif telur þú að gott leikskólastarf hafi á líf og framtíð barna í dag? 

4. Hvaða áhrif telur þú að gott leikskólastarf hafi á samfélagið í heild? 

5. Hvaða áhrif telur þú að menntun starfsfólks hafi á gæði í leikskólastarfi?  

6. Finnst þér skipta máli að á leikskólum starfi ákveðið hlutfall leikskólakennara?  

a. Hvers vegna? 

b. Hversu hátt finnst þér að þetta hlutfall eigi að vera? 

7. Hvaða áhrif, ef einhver, telur þú að leikskólakennarar hafi á leikskólastarfið umfram 

annað starfsfólk? 

8. Hvaða áhrif telur þú menntun stjórnenda hafa á gæði í leikskólastarfi? 

a. Er eitthvað annað í fari stjórnenda sem hefur áhrif á gæði í leikskólastarfi að 

þínu mati? 

9. Hvaða áhrif telur þú að skólabragurinn (t.d. starfsmórall, viðhorf til náms ungra 

barna, viðhorf til ólíkra starfsstétta) hafi á gæði leikskólastarfs? 

10. Hverjir finnst þér bera ábyrgð á að boðið sé upp á gott leikskólastarf? 

a. Í hverju felst ábyrgð þeirra að þínu mati? 

11. Telur þú foreldra geta haft áhrif á gæði leikskólastarfs?  

a. Hvernig þá? 

12. Telur þú ófaglært starfsfólk geta haft áhrif á gæði leikskólastarfs?  

a. Hvernig þá? 

13. Telur þú stjórnvöld geta haft áhrif á gæði leikskólastarfs?  

a. Hvernig þá? 

14. Telur þú kjaramál hafa áhrif á gæði leikskólastarfs? 

a. Hvernig þá? 
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Viðauki Á: Upplýst samþykki 

Þér er boðið að taka þátt í rannsókn sem snýr að viðhorfi starfsfólks leikskóla gagnvart 

gæðum í leikskólastarfi. Leitað er til þín þar sem þú ert annað hvort leikskólakennari eða 

leiðbeinandi á leikskóla. Tekið verður viðtal við fjóra einstaklinga úr hvorum þessara tveggja 

hópa og því verður um 8 viðmælendur að ræða í heild. Vinsamlegast lestu eftirfarandi 

upplýsingar um rannsóknina og þátttöku þína í henni og skrifaðu undir ef þú samþykkir að 

taka þátt. 

Rannsóknin snýst um að fá innsýn í viðhorf starfsfólks leikskóla til gæða í leikskólastarfi 

og bera saman viðhorf þeirra tveggja starfsstétta sem helst starfa á leikskólum. Spurt verður 

um þætti sem stuðla að gæðum og hverjir bera helst ábyrgð á því að gæði séu til staðar í 

leikskólanum. Markmiðið með rannsókninni er að varpa ljósi á hvað felst í góðu 

leikskólastarfi að mati leikskólastarfsfólks, hvað það telur að skipti mestu máli, hvað hafi 

helst áhrif til hins betra eða verra og hvaða áhrif leikskólastarf hefur á líf barna og samfélagið 

í heild.  

Samþykkir þú að taka þátt í rannsókninni verða lagðar fyrir þig nokkrar spurningar um 

gæði í leikskólastarfi og þú beðin(n) um að svara þeim eftir bestu getu og sannfæringu. Farið 

verður með öll viðtalsgögn sem algjört trúnaðarmál, þess verður gætt að engin 

persónugreinanleg svör eða lýsingar komi fram í opinberum gögnum og notast verður við 

dulnefni fyrir þátttakendur gerist þess þörf. Þátttakendur geta dregið sig úr rannsókninni 

hvenær sem er í ferlinu án þess að gefa upp neina sérstaka ástæðu. Ekki verður þó hægt að 

draga svör til baka eftir að ritgerðin hefur verið gefin út. Viðtölin verða tekin upp og skrifuð 

upp af rannsakanda. Gögnin verða síðan greind og flokkuð og niðurstöður lagðar fram í 

M.Ed. ritgerð rannsakanda þar sem vonast er til að þau varpi ljósi á hvaða væntingar 

viðmælendur hafa til gæða í leikskólastarfi. 

Ekki er gert ráð fyrir að rannsóknin brjóti á neinn hátt í bága við persónuverndarlög þar 

sem engin persónugreinanleg gögn verða sett fram í niðurstöðum. Þátttaka í rannsókninni 

ætti ekki að hafa nein bein áhrif á viðmælendur. 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið og skilið upplýsingarnar sem koma fram hér að ofan. 

Ég samþykki með undirskrift minni að taka þátt í ofangreindri rannsókn og veiti leyfi fyrir að 

svör mín, án nokkurra persónugreinanlegra einkenna, verði notuð í ritgerð rannsakanda. 
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