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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til fullnaðar M.Ed.-gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræðum við Háskóla Íslands með áherslu á stjórnun menntastofnana. Rannsóknin 

er eigindleg og var unnin veturinn 2021-2022. Skoðaður var hópur ungs fólks sem vinnur 

tímabundið í leikskólum. Rannsakað var hvað veldur ákvörðun þeirra að sækjast ekki eftir 

leikskólakennaranámi.  

Verkefnið var unnið undir leiðsögn Önnu Magneu Hreinsdóttur og vil ég þakka kærlega fyrir 

stuðning, hvatningu, gagnrýni og vinsemd sem hún hefur sýnt mér í vinnunni við rannsóknina 

og verkefnið. Einnig vil ég þakka sérfræðingi við verkefnið Ingibjörgu Ósk Sigurðardóttur fyrir 

uppbyggilega gagnrýni og góðar ábendingar.  

Viðmælendunum í verkefninu þakka ég kærlega fyrir að gefa sér tíma til þess að ræða við mig. 

Þau sýndu mikla samvinnu og sýndu verkinu virðingu í verki. Leikskólastjórar sem hjálpuðu við 

val á viðmælendum fá einnig þakkir því án þeirra hefði verkefnið ekki orðið að veruleika. 

Leikskólastjórinn minn og nánasti samstarfsmaður Eyja Bryngeirsdóttir fær kærar þakkir fyrir 

skilning, umræður og uppbyggileg samtöl auk umburðarlyndis og þolinmæði undanfarin ár.  

Foreldrar mínir Björg Eiríksdóttir og Magnús Ólafsson fá þakkir fyrir yfirlestur og hvatningu í 

þessum námi sem og almennt í lífinu. Einnig vil ég þakka Unni systur minni fyrir samfylgdina í 

námi, umræður og hvatningu þegar ég þurfti á því að halda. Síðast en ekki síst vil ég þakka 

eiginmanni mínum Óskari Hauki Níelssyni og börnum okkar þremur Þórbergi, Ásthildi og 

Ragnheiði fyrir hvatningu, skilning, umburðarlyndi og hlýju.  

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

Íslands (2014). Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Notkun mín á heimildum er í samræmi við 4. mgr. 

54. gr. Reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra 

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

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

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

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða þann hóp ungs fólks sem velur að vinna tímabundið 

í leikskóla fljótlega eftir stúdentspróf. Lagt var upp með að svara eftirfarandi spurningum: Hver 

eru viðhorf níu ungra leiðbeinenda sem starfar tímabundið í leikskólum til leikskólastarfsins? 

Og hins vegar: Hverjar eru helstu ástæður þess að það leggur ekki fyrir sig 

leikskólakennaranám? 

Rannsóknin var unnin með eigindlegum rannsóknaraðferðum þar sem tekin voru hálfopin 

viðtöl við níu unga einstaklinga sem starfa sem leiðbeinendur eða leiðbeinendur með 

stuðningi á fimm leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Unnið var með sameiginlegan 

viðtalsramma og viðtölin tekin í gegnum fjarfundabúnað ekki síst vegna þess að aðstæður í 

þjóðfélaginu vegna heimsfaraldurs buðu upp á það. 

Við greininguna var notuð þemagreining til þess að vinna úr viðtölunum. Stuðst var við skrefin 

sex sem þær Braun og Clarke þróuðu og voru gögnin kóðuð til þess að skýra niðurstöðurnar. 

Við þá vinnu mynduðust eftirfarandi þemu:  Skoðanir foreldra viðmælenda á leikskólastarfinu, 

samfélagsleg viðhorf og umræða, fyrirfram gefin námsstefna viðmælendanna og áhrif annarra 

starfsmanna og starfsanda í leikskólanum.  

Niðurstöðurnar sýna skýrt að áhrif foreldra á nám- og starfsval viðmælenda eru mikil og bendir 

allt til þess að þær skoðanir byggi mikið á hugmyndum um laun og mismikilvæg störf og 

menntun. Auk þessa spila fyrirmyndir stórt hlutverk  í því að viðmælendur sjá  ekki framtíðina 

í því að sækja í leikskólakennaranám og upplifun þeirra af leikskólaumhverfinu mótar einnig 

skoðanir þeirra og viðhorf.  

Þessi rannsókn sýnir að vert er að skoða þetta efni enn betur, ekki síst hvaðan skoðanir 

foreldranna koma og hvernig leikskólaumhverfið hefur áhrif á unga leiðbeinendur. Þær 

upplýsingar sem verða til við þessa rannsókn og framhaldsrannsóknir á sama efni gætu nýst í 

ímyndarvinnu leikskólakennara og til þess að ná betur til þessa hóps á framhaldsskólastigi.  
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Abstract 

The aim of this research is to examine young people who have just finished their A levels, and 

have chosen to work temporarily in preschool as assistants. The object of this paper was to 

answer the following questions: What opinion do young people working temporarily in 

preschool have of the work inside the preschools? And: What are the main reasons why young 

people do not enrol for preschool teacher education? 

The research was based on qualitative methods where nine young individuals participated in  

semi-structured interviews. The interviewees worked as assistants or specialised assistants in 

five different preschools in the capital area of Iceland. All interviews were based on the same 

framework of questions, and the interviews were carried out via online video conferencing 

software; due to restrictions because of the Covid 19 lockdown. 

The data from the interviews were analysed using thematic analysis. based on the six steps 

according to Braun and Clarke. The data was coded in order to interpret the results. Through 

this process, the following themes were established. The views that the parents of the 

interviewees have on preschools, societal opinion and debate, predetermined position 

towards education, and the influence of co-workers and morale in preschools.  

The results clearly demonstrate strong parental influence on choice of education and career 

among young people. Further, they indicate that those views are largely founded on ideas 

about salary and, how some jobs and education are more important. In addition, role models 

have a great influence on young people who do not see it as rewarding if they enrol in 

preschool teacher education, and their experience of the preschool environment has also 

affected their opinions and attitude.  

This research shows that this topic must be studied further, not least where the opinions of 

the parents stem from, and how preschool environment affects young people working as 

assistants. The data that are collected through this research and further research on the same 

topic, could be useful in working on the image of preschool teachers, and to reach this target 

group during their upper secondary education.  
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1 Inngangur  

Þessi rannsókn er sprottin af reynslu minni af vettvangi þar sem ég hef unnið hin ýmsu störf í 

leikskóla undanfarin 20 ár og nú síðast sem stjórnandi. Það er mikill samhljómur innan 

leikskólans og meðal stjórnenda að vöntun á leikskólakennurum í sívaxandi leikskólakerfi sé 

áhyggjuefni. Þrátt fyrir fjölgunarátök og styrki frá hinu opinbera sér ekki fyrir endann á 

fækkuninni enda fjölgar íbúum og þar með börnum og því stöðugt aukin þörf fyrir 

leikskólapláss. Til þess að manna þær stöður sem ekki fást leikskólakennarar í þarf að grípa til 

þess að ráða ófaglærðra leiðbeinenda. Þar hefur hópur ungs fólks sem starfar í leikskólum á 

árunum í kringum tvítugt oft verið áberandi. Sérstaklega á þetta við í leikskólum þar sem 

fagmannafæð ríkir og starfsmannavelta er meiri. Þessi hópur færir leikskólanum oft 

starfsgleði, hugmyndaauðgi og frumkvæði og eru vinsælir starfsmenn bæði hjá börnum og 

fullorðnum. Í samtölum við aðra stjórnendur hefur komið fram að þessi hæfileikaríki hópur 

stendur sig vel og hefur margt til brunns að bera til þess að verða góðir leikskólakennarar. Þau 

virðast njóta sín í starfi en líta ekki á leikskólakennaranám sem spennandi námsval og alls ekki 

á leikskólakennarastarfið sem framtíðarstarf.  

Sem stjórnandi tek ég á móti mörgum nýjum starfsmönnum og oft á tíðum eru þetta 

hæfileikaríkir einstaklingar sem miðla af færni sinni í leikskólanum. Unga fólkið hefur ekki 

ílengst í starfinu eða sótt í námið. Eldri leiðbeinendur eru frekar þeir sem nýtt hafa sér styrki 

hjá sveitarfélögunum til þess að stunda nám í leikskólakennarafræðum. Þá er áberandi að 

leikskólakennaranemar eru almennt eldri við upphaf náms en aðrir háskólanemendur og sýna 

tölur að margir þeirra eru nær þrítugu þegar þeir hefja nám (Amalía Björnsdóttir og Þuríður 

Jóna Jóhannsdóttir, 2020).  

Rannsókn Amalíu og Þuríðar sýnir að flestir leikskólakennaranemar hafa reynslu af 

leikskólastarfi og stunda vinnu með námi og eru að því leyti frábrugðnir öðrum 

háskólanemum. Einnig er umhugsunarefni sem síendurtekið kemur fram í samtölum við unga 

leiðbeinendur á vinnustöðunum sem ég hef unnið á að við erum að kljást við fordóma fyrir 

starfi leikskólakennara sem birtast í athugasemdum svo sem: „Láglaunastarf“, „…hvaða 

menntun þarf til þess að snýta og skeina“ og fleira í þeim dúr. Þessum hugmyndum hefur 

reynst erfitt að snúa ofan af þar sem þessar sömu hugmyndir mættu mér líka þegar ég hóf 

nám fyrir 20 árum og reyndar einnig þeim sem hófu nám 20 árum fyrr.  
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Þessi samfélagslegu áhrif og viðhorf eru langlíf og  sprottin af vanþekkingu á málefninu, 

umfjöllun um  leikskóla í fjölmiðlum og ekki síst umræðu innan leikskólakennarastéttarinnar.  

Úr þessum hugrenningum sprettur vísirinn að þessu verkefni og vonast ég til þess að varpa 

ljósi á einhverjar þeirra ástæðna sem liggja að baki þeirri ákvörðun og sýn viðmælenda að 

leikskólakennaranám sé ekki til þess fallið að skapa sér menntun fyrir framtíðarstarf.  

1.1 Markmið rannsóknarinnar 

Aðalmarkmið rannsóknarinnar er að skoða hvaða ástæður liggja að baki því að ungt fólk með 

góða reynslu og upplifun af leiðbeinendastarfi í leikskólum, velur ekki að halda áfram á þeirri 

braut og sækja um í leikskólakennaranám og starfa í leikskólum til framtíðar.  

Það er von rannsakanda að niðurstöður þessarar rannsóknar geti nýst til þess að greina og 

skoða nánar hvað liggur að baki þeirri þróun að leikskólakennaranemar hafi elst og þá greina 

hvernig hægt er að höfða til yngra fólks. Einnig væri áhugavert að unnið væri markvisst að því 

að greina viðhorf til stéttarinnar, hvaðan þau eru sprottin og ekki síst hvernig hægt er að vinna 

við að breyta þeim.  

1.2 Rannsóknarspurningar 

Þær rannsóknarspurningar sem ég vonast til þess að svara í þessari rannsókn eru tvær, annars 

vegar: Hver eru viðhorf níu ungra leiðbeinenda sem starfar tímabundið í leikskólum til 

leikskólastarfsins? Og: Hverjar eru helstu ástæður þess að þeir leggi ekki fyrir sig 

leikskólakennaranám? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í fræðilega kaflanum verður fjallað um leikskólann sem menntastofnun og markmið starfsins. 

Leikskólar eru eins fjölbreyttir og þeir eru margir en vinna allir sem einn eftir sömu lögum um 

leikskóla nr. 90/2008 og Aðalnámskrá leikskóla (2011). Íslenski leikskólinn hefur tekið miklum 

breytingum frá fyrstu dögum hans og ekki síst síðan hann var gerður að fyrsta skólastiginu árið 

1994. Einnig verður fjallað um  leikskólakennarann sem fagmann og mikilvægan hlekk í 

menntun og uppeldi barna í leikskólum. Starfsánægja skiptir sköpum þegar kemur að vellíðan 

á vinnustað sem síðan eykur líkurnar á því að fólk vinni áfram innan leikskólaheimsins og 

jafnvel velji sér þann starfsvettvang til framtíðar. Þegar velja á nám- og starfsvettvang hafa 

ýmsir utanaðkomandi þættir áhrif sem fjallað verður um í hluta fræðilega kaflans ásamt því að 

skoða hvatningarátök sem unnið hefur verið að til þess að fjölga kennaranemum og til að 

breyta viðhorfi samfélagsins til leikskólakennara og leikskólastarfs.  

2.1 Leikskólar á Íslandi 

Leikskólar eru ung eining í skólaumhverfinu á Íslandi. Sagan hefst með starfi Sumargjafar sem 

konur stofnuðu 1924 og var hugsað upphaflega sem sumarúrræði fyrir börn sem bjuggu við 

erfiðar aðstæður (Kristín Dýrfjörð, 2013). Í raun getum við samt sagt að nútímaleikskólinn þar 

sem lagt er upp með að langflest börn stundi leikskólanám og er heilstæður eigi sér upphaf á 

tíunda áratug síðustu aldar. Með lögum frá 1994 er leikskólinn gerður að fyrsta skólastiginu 

(Lög um leikskóla, 1994) en áður var litið á hann sem einskonar félagslegt úrræði fyrir börn 

vegna félagslegra aðstæðna eins og Sólveig Björg Pálsdóttir segir í yfirferð sinni frá 2013. 

Margvíslegar breytingar áttu sér stað samhliða því breytta fyrirkomulagi og hlutverki sem 

leikskólinn tókst nú á við. Breytt löggjöf og tilkoma Aðalnámskrár leikskóla 1999 höfðu þarna 

mikilvæg áhrif á stöðu og viðhorf til leikskólans (Jón Torfi Jónasson, 2006) .  

Hlutverk leikskólans breytist eðlilega með tíðarandanum og þeim breytingum sem verða í 

samfélaginu. Samkvæmt lögum um leikskóla frá 2008 er lögð áhersla á að hagur og velferð 

barna sé hafður að leiðarljósi í öllu starfinu. Einnig er lögð jöfn áhersla á að börnum sé veitt 

umönnun og menntun. Þegar búið er að skapa þeim hvetjandi og holl leikskilyrði skulu síðan 

starfshættir leikskóla mótast af umburðarlyndi og kærleika, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, 

umhyggju, jafnrétti, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar. 

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 er fjallað um sex grunnþætti menntunar sem eru 
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sameiginlegir fyrir öll skólastigin þrjú, leik-, grunn- og framhaldsskóla. Þeir eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessir grunnþættir eru 

rauðir þræðir í gegnum allt leikskólastarf og leikskólar hafa síðan frelsi til þess að velja sér leiðir 

og aðferðir til þess að vinna að þessum grunnþáttum. Einnig á leikskólinn að uppfylla 

eftirfarandi markmið í sínu uppeldis- og námsumhverfi.  

    a. að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra, 

    b. að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku, 

    c. að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins 

svo að börnin fái notið bernsku sinnar, 

    d. að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra, 

    e. að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun, 

    f. að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja sjálfsmynd 

þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta (Lög um leikskóla, 2008). 

Starfshættir leikskólans er breytilegur frá einum stað til annars og geta þar komið að áherslur 

í nálgunum, hugmyndafræði sem starfað er eftir eins og Reggio Emilia, Hjallastefnan, 

Heilsustefnan, Hugsmíðahyggjan svo eitthvað sé nefnt. Staðsetning, stærð, lýðfræðilegur 

bakgrunnur og ekki síst fjöldi fagmenntaðra starfsmanna sem vinna í leikskólanum hafa einnig 

áhrif á starfið. Þetta síðast nefnda hefur mun meiri áhrif núna heldur en það gerði á fyrstu 

árum leikskólans. Ástæðurnar eru nokkrar, t.d. hlutfallsleg fækkun þeirra sem sækja um 

leikskólakennaranám, fjöldi þeirra sem ekki ljúka námi, lengd námsins, hlutfall eldri nemenda 

og ekki síst fjölgun leikskólaplássa sem er eitthvað sem flest sveitarfélög hafa á sinni stefnuskrá 

(Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2020). 

Hugmyndafræði leikskólans hefur átt undir högg að sækja undanfarin ár og hefur það sýnt sig 

bæði með formlegum og óformlegum hætti. Nokkur sveitarfélög hafa lagt áherslu á að færa 

elstu börn leikskólans, á fimmta ári inn í grunnskólana og kemur fram í undirbúningsskýrslu 

vegna flutnings 5 ára barna í grunnskólann Garðabæ að hætta sé á að skipulagt nám ráði frekar 

en áherslan á leikinn sem námsleið (Garðabær, 2017) Leikskólakennarar leggja mikið upp úr 

því að leikurinn sé mikilvægasta námsleið barnsins og að það sé í leiknum sem barnið útfærir, 

skapar og vinnur úr því sem þau eru að upplifa. Hólmfríður Sigmarsdóttir sagði í grein sinni 
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(2021) að það skipti ekki máli hvar leikurinn fari fram heldur sé það eðli leiksins sem sé 

aðalatriðið. Leikurinn þarf að eiga sér stað, fá rými og þar kreppir skóinn því mörg 

utanaðkomandi skipulögð verkefni klippa í sundur leikinn en einnig hefur fjöldi fagmanna 

þarna áhrif. Leikskólakennarar bera skynbragð á þessa námsleið barna og menntun þeirra 

styður við þeirra sýn. Hins vegar er ekki hægt að gera sömu kröfur á alla leiðbeinendur sem 

starfa í leikskólum. Á undanförnum áratugum hefur leikurinn vikið fyrir skipulögðu starfi því 

lagt er upp með að leikskólinn kenni börnum ákveðna hæfni fyrir sex ára aldur. Einnig er bent 

á að erfitt er að virkja alla starfsmenn í leik barna þar sem þekking á honum sem námsleið 

liggur meira hjá fagmenntuðum starfsmönnum en leiðbeinendum (Hanna Rún Ingólfsdóttir 

2021). Í leikskólum á að vinna út frá þörfum og óskum barna og beita þar með barnmiðaðri 

nálgun í öllu leikskólastarfi. Leikskólabarnið er þar mótandi þáttur í sínu námi, þátttakandi í 

ákvörðunum um nám sitt og lausnum á málefnum sem snerta þau (Evrópumiðstöð um nám 

án aðgreiningar og sérþarfir, 2017). Í Menntastefnu Reykjavíkur 2030 segir að tilgangurinn 

með leikskólastarfi sé að „búa börn undir að lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, 

friðar, gagnkvæmrar virðingar, mannréttinda og vinsemdar“ (Reykjavík, 2018). Hliðstæður 

þessara áherslna má einnig finna í stefnuskrám annarra sveitarfélaga og hafa sum sveitarfélög 

eins og Kópavogur lagt sérstaka áherslu á þetta lýðræðislega umhverfi með verkefnum eins og 

Innleiðingu Barnasáttmálans (2021).  

Eitt af því sem gerir leikskólann á Íslandi ólíkan öðrum skólastigum er að leikskólar eru 

gjaldskyldir, hefur sterk tengsl við atvinnulífið og tengist réttindabaráttu kvenna sterkum 

böndum. Samfélagið reiðir sig á þjónustuhlutverk hans en þeir sem starfa í leikskólum hafa 

lengi reynt að koma því til skila að leikskólinn sé meira en „góð geymsla“ en með mismiklum 

árangri (Jón Torfi Jónasson, 2006).  

2.2 Hlutverk leikskólakennara  

Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011) segir að hlutverk 

leikskólakennara sé að vera leiðtogi í skipulagi og mótun leikskólastarfs, miðla af þekkingu 

sinni og fylgjast með þeim nýjungum sem eru í boði. Hann er í lykilhlutverki þegar kemur að 

því að vera samstarfsmaður barna, foreldra og samstarfsmanna, fyrirmynd í starfi með 

börnum og á að leggja starfið þannig upp að hvert barn sé virt að verðleikum og umhverfið 

styðji við sjálfstætt nám þess.  
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Leikskólakennaramenntun hefur tekið miklum breytingum á stuttri ævi þessa starfsheitis. 

Leikskólakennarinn á sér grunn í Fóstruheitinu en fyrstu konurnar sem störfuðu með því 

starfsheiti unnu á dagheimilum Sumargjafar á fimmta áratug síðustu aldar (Valborg 

Sigurðardóttir, 1998). Fyrirkomulag námsins hefur tekið breytingum, upphaflega var það 

yfirleitt tvö ár en 1968 var námið lengt í þrjú ár og kröfur gerðar um inntöku.  Námið var gert 

að háskólanámi 1998 í framhaldi af því að Háskólinn á Akureyri bauð upp á námsbraut í 

leikskólakennslu. Námið varð þriggja ára nám til Bakkalár gráðu þar til lög nr. 87/2008 tóku 

gildi og gerð var krafa um meistarapróf til að öðlast starfsréttindi leikskólakennara (Amalía 

Björnsdóttir og Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2020). 

Í leikskólanum eru allar stöður þar sem unnið er með börnum auglýstar fyrir leikskólakennara 

en ef þeir ekki fást þá eru leiðbeinendur ráðnir í staðinn. Leikskólakennarar vinna því hlið við 

hlið með leiðbeinendum með mismikla fyrri reynslu af störfum með börnum eða í leikskóla og 

vinna eftir sömu starfslýsingu (Kjarasamningur FL, 2020). Með breytingum á lögum hafa fleiri 

stéttir með háskólapróf öðlast betri réttindi til þess að vinna í leikskólum, annars vegar sem 

félagar í Félagi leikskólakennara og nú nýjast að þeir séu enn í BHM. Þessir háskólamenntuðu 

einstaklingar hafa síðan möguleika á því að bæta við sig tveggja ára námi til mastersgráðu sem 

síðan gefur þeim leyfisbréf sem leikskólakennari (Háskóli Íslands, 2021).  

Þar sem leikskólakennarar hafa lengi verið fáir og oft í minnihluta á sínum vinnustöðum er 

algengt að þeir taki að sér forystuhlutverk, jafnvel strax við útskrift. Í tölum frá Hagstofunni 

2020 segir að í leikskólum á höfuðborgarsvæðinu starfi 1016 leikskólakennara sem eru 23, 6% 

starfsmanna.  Leikskólum er almennt skipt niður í einingar sem hafa þá leiðtoga, einn eða fleiri 

í hverri einingu, sem oftast eru kallaðir deildarstjórar. Það starfsheiti varð til 1987 með nýjum 

kjarasamningi en þar var áhersla lögð á formlegt og stjórnunarlegt vald deildarstjóranna. 

Deildarstjórar urðu hluti af stjórnunarteymi leikskólans og tóku þátt í að finna samhæfingu 

milli ólíkra þátta í starfsemi leikskólans og gera það í takti við þá stefnu sem leikskólinn vinnur 

eftir (Arna H. Jónsdóttir, 2001). Til þess að þetta gangi vel þurfa deildarstjórar að hafa mikla 

og góða þekkingu á leikskólastarfi almennt og þekkja vel til þeirra verkefna sem deildarstjóra 

eru ætluð (Sigríður Anna Guðjónsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ólafur H. Jóhannsson, 2008). 

Þar sem nýútskrifaðir leikskólakennarar verða oft deildarstjórar strax eftir útskrift og jafnvel 

áður en þeir hafa lokið námi má segja að þessi fyrri reynsla og yfirsýn sé eitthvað sem þá skortir 
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en auðvitað hafa flestir þeirra sem ljúka leikskólakennaramenntun unnið lengi í leikskólum 

áður. 

2.3 Fagmennska leikskólakennara 

Fagmennska er hugtak sem fjallað hefur verið um með ólíkum hætti á undanfarinni öld. Allir 

kennarar hafa þurft að berjast fyrir því að þjóðfélagið viðurkenni fagmennsku þeirra og vera 

þar með talin fagstétt. Þessar stéttir auk fleiri sem hafa oft verið álitnar kvennastéttir hafa átt 

enn frekar undir högg að sækja við að sækja sér viðurkenningu og launajafnrétti (Jóhanna 

Einarsdóttir o.fl., 2013). Rannsókn Hargreaves (2000) fjallar um mikilvægi faglegs samtals í 

fagmennsku leikskólakennara og er því mikilvægt að leikskólakennarar sem vinna sem einu 

fagmennirnir á sinni einingu finni leið til þess að styrkja og rækta samtölin innan 

starfsstöðvarinnar, utan hennar og ekki síður þvert á skyldar starfsstéttir. Nú er svo komið að 

íslenskir leikskólakennarar uppfylla allar formlegar kröfur til að geta kallast fullgild fagstétt þar 

sem löggilding starfsheitisins varð að veruleika árið 2008 og menntunin varð jafnframt fimm 

ára meistaranám. Hvort þjóðfélagsleg virðing fyrir starfi leikskólakennara eykst í kjölfarið mun 

tíminn leiða í ljós 

Leikskólakennarar eins og aðrir kennarar og jafnvel ekki síður, þar sem leikskólakennarinn sem 

fagstétt er yngri en t.d. grunnskólakennarinn, hafa barist fyrir viðurkenningu samfélagsins á 

fagmennsku sinni og að litið sé á þá sem fagstétt (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2013). 

Leikskólakennarar hafa frá því 2008 uppfyllt allar formlegar kröfur um að geta litið á sig sem 

fullgilda starfstétt en það sama ár tók löggildingin gildi. Löggilding þýðir að fullgild starfstétt 

ræður yfir hæfni og menntun og hefði sett sér siðareglur. Það gerðist á sama tíma og ákveðið 

var að leikskólakennaranám yrði fimm ára nám sem lyki með meistaragráðu (Hólmfríður 

Sigmarsdóttir, 2021; Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2013) Fagmennskuhugtakið hefur einnig tekið 

breytingum á undanförnum áratugum og tekist hefur að komast að samkomulagi á hverjum 

tíma um hvað fagleg vinnubrögð séu, hver hæfnin eigi að vera, hvað sé viðeigandi menntun 

og hvaða hæfni eigi að vera til staðar í starfi með ungum börnum (Obenhuemer, 2008).  

Þegar hugmyndir um fagmennsku íslenskra leikskólakennara eru skoðaðar hefur það áhrif á 

samtalið að fagmenn séu í minnihluta og þar með á fagmennskuna en þó hefur ekki reynst 

auðvelt að sýna fram á þetta hafi áhrif á gæði leikskólastarfs  einhlítum hætti t.d. Í samanburði 

milli ára hafði breyting á hlutfalli leikskólakennara í starfmannahópnum ekki afgerandi áhrif á 
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ánægju foreldra með leikskóla barna sinna (Skóla- og frístundasvið, 2011; Trausti Þorsteinsson, 

2011). Í rannsókn sem unnin var í Finnlandi og Karila (2012) segir frá kemur fram að 

leikskólakennarar eiga erfiðara með að nýta menntun sína og fræðilega þekkingu í starfi og 

styðja rannsóknir Steinnes á leikskólakennurum í Noregi frá 2014 það að erfitt er að vera 

fagmaður í hópi ómenntaðra starfsmanna, oft sá eini í sinni einingu (Arna H. Jónsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2017). Þetta er í takti við þá þróun sem er í gangi í íslenskum leikskólum. 

Ýmsar rannsóknir á Norðurlöndunum sýna að oft verður of lítill munur á störfum 

leikskólakennara og leiðbeinenda í dagsins önn og leiðbeinendur upplifa ekki mikinn mun á 

þessum störfum fyrir utan skipulagðan undirbúningstíma og foreldraviðtöl og stundum veldur 

það togstreitu í samstarfi. Sama rannsókn sýnir fram á að leiðbeinendur voru ekki meðvitaðir 

um sérfræðiþekkingu leikskólakennara og störfin gengu jafnt á milli og sú þekking sem 

leikskólakennarinn býr yfir hafði þar lítil áhrif. Einnig gaf orðræða leiðbeinenda til kynna að 

þeir teldu að ekki væri mikill munur á því hvernig þeir og leikskólakennararnir ynnu með 

börnum. Munurinn væri fyrst og fremst sá að leikskólakennarar hefðu undirbúningstíma og 

tækju viðtöl við foreldra. Sumir leikskólar á Íslandi hafa farið þá leið að gera ekki greinarmun 

á leikskólakennurum og leiðbeinendum í orðræðu og t.d. í samtali við foreldra og er það í takti 

við það sem Ástralir hafa gert og hlotið hefur gagnrýni. Sýnt hefur verið fram á að þetta dragi 

úr vægi menntunarinnar og grafi undan fagvitund (Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2013). 

Þegar Erla Brynjólfsdóttir (2018) skoðaði hugmyndir leikskólakennara um hvað það er að vera 

faglegur leikskólakennari kom í ljós að það var mikill samhljómur með öðrum rannsóknum um 

fagmennsku. Fagmennskan byggist á möguleikum á starfsþróun, faglegu samstarfi, góðu 

starfsumhverfi og ekki síst starfinu með börnunum. Hins vegar virðist skóinn kreppa þegar 

kemur að samskiptum við foreldra og gat þá hrikt í stoðum fagmennskunnar.  

Leikskólakennarastéttin sem fagstétt og hugmyndir leikskólans eru frekar nýjar af nálinni hefur 

það áhrif á þá varnarbaráttu sem fagmennska leikskólakennara er í. Hugmyndafræði 

leikskólans um mikilvægi leiksins, sem námsleið barna, felur í sér erfiðleika við mat og 

skráningu og þar með erfiðara að sýna fram á raunverulegar framfarir sem auðvelt er að skýra 

fyrir jafnt foreldrum og öðrum utanaðkomandi. Þar sem leikskólakennarar eru einnig of fáir í 

starfi með börnum getur þeim reynst erfitt að nýta sérþekkinguna sem þeir hafa á leik barna 

og gerir þeim kleift að þekkja og greina hvar og hvernig þeir koma að leik barna og með hvaða 
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hætti þeir styðja við hann. Hættan er sú að leikur barna verði kennarastýrður sökum 

þekkingar- og reynsluleysis starfsmannsins sem hefur þá áhrif á útkomuna. Börnin missa áhuga 

á leiknum og líta meira á hann sem verkefni heldur en leik (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2011). Þetta er í raun í andstöðu við grunnhugmyndafræði leikskólans og mikilvægi 

þess að barnið hafi vald yfir sinni námsleið í öruggu rými sem leikskólakennarinn skapar án 

þess að hafa mótaðar hugmyndir um hvað barnið eigi að læra (Hanna Rún Ingólfsdóttir(2021); 

Hólmfríður Sigmarsdóttir, 2021). 

2.4 Leikskólakennaranemar 

Rannsókn Amalíu Björnsdóttur og Þuríðar Jónu Jóhannsdóttur (2020) á 

leikskólakennaranemum sýnir að hópurinn sem sækir um leikskólakennaranám er samsettur 

úr eldri nemendum og margir þeirra fara ekki í námið fyrr en um og upp úr þrítugu. Einnig á 

þessi hópur það sameiginlegt að hafa yfirleitt unnið í leikskóla áður eða starfar í leikskóla 

samhliða náminu. Í rannsókn Hjörvars Gunnarssonar (2018) á auglýsingarherferð 

kennaranáms frá 2018 sést að leikskólakennaranemum fjölgaði ekki á sama hátt og öðrum 

kennaranemum í framhaldi af auglýsingarherferðinni. Eins og staðan er núna vantar um 1.300 

leikskólakennara og erfiðlega gengur að uppfylla lög um leikskóla þar sem segir að þeir sem 

vinna í og stjórna leikskólum eigi að hafa leikskólakennaramenntun (Lög um leikskóla 

90/2008). Einungis ef ekki fæst starfsfólk með menntun við hæfi er heimild til undanþágu til 

ráðningar leiðbeinanda. Leikskólakennarar eru einungis um 30 prósent starfsmanna í 

leikskólum (Hagstofan, 2021) og skiptast alls ekki jafnt milli leikskóla landsins. Einnig er 

áhyggjuefni í þessu tilliti að tölur sína að ekki gengur vel að fjölga nemendum í námi til 

starfsréttinda í leikskólum (Stjórnarráðið, 2012). Ekki er nóg með það að of fáir sækja í 

leikskólakennaranám heldur er brottfallið mjög hátt enda ætti u.þ.b. þriðjungur að ljúka 

bakkalár prófi á ári hverju en á þriggja ára tímabili frá 2015-2019 lauk einungis 15% nemenda 

prófinu (Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóna Jónsdóttir 2020) . Sambærilegar tölur má sjá í 

meistaranámi í leikskólafræðum og sömu sögu má segja af meistaranámi í menntunarfræði 

leikskóla en fyrst var boðið upp á það 2014 (Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 

2020). Af þessu má draga þá ályktum að þeir sem leggja fyrir sig leikskólakennaranám komi 

innan úr kerfinu, úr leikskólanum en ekki utan frá og að námsaðstæður þessa hóps séu ólíkar 

öðrum nemendahópum.  
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2.5 Starfsánægja í leikskólum 

Eitt af því sem er mikilvægt að horfa til er að starfsumhverfi og starfsánægja hafa mikil áhrif á 

vellíðan á vinnustað ekki síður á leikskólum en öðrum vinnustöðum. Samkvæmt grein 

Guðbjargar Lindu Rafnsdóttir og Hjördísar Sigursteinsdóttur (2019) hafa þættir eins og 

stjórnun, stuðningur, vinnuálag og þróun í starfi mikil áhrif á vellíðan í vinnunni. Einnig kemur 

fram að skilgreining og skilgreiningarleysi á störfum í leikskólanum geta haft áhrif á 

starfsánægjuna. Þarna er hægt að velta því fyrir sér hvort það að allir starfsmenn, 

leikskólakennarar og leiðbeinendur, starfa eftir sömu starfslýsingu hafi áhrif því öll störf með 

börnum í leikskólanum eru skilgreind sem leikskólakennarastörf (Kjarasamningur FL, 2020). 

Rannsókn þeirra Guðbjargar Lindu og Hjördísar (2019) sýndi að á rannsóknartímabilinu sem 

varði í sex ár frá 2010 fór andlegri líðan starfsmanna aftur og starfsánægjan minnkaði.  

Niðurstöður rannsóknar Ólafar Magneu Sverrisdóttur (2020) sýndu að það eru margir þættir 

sem skapa starfsánægju eru ástæður þess að leikskólakennarar leita á önnur mið, þá helst í 

grunnskólann. Þessi þættir eru m.a. sveigjanlegri vinnutími, minni viðvera með börnum 

(nemendum) og faglegra samstarf vegna þess að það eru fleiri fagmenn á vinnustaðnum. 

Mörgum reyndist erfitt að flytja sig yfir á grunnskólastigið vegna metnaðar og fagmennsku en 

álagsþættir vegna fjölda barna í rýmum, áreitis og því hversu lítil áhrif þeir höfðu á starfið sitt 

í leikskólanum gerði útslagið. Niðurstöðurnar sýna að leikskólakennararnir völdu sjálfan sig og 

sýna vellíðan fram yfir leikskólann og metnað sinn fyrir leikskólastiginu.  

Rannsókn Guðbjargar Gunnarsdóttur (2015) á starfsánægju leikskólakennara sýndi að hvatar 

til starfsánægju voru bæði ytri og innri. Starfið sjálft er stærsti innri hvataþátturinn vegna 

fjölbreytileika síns en utanaðkomandi þættir eins og viðhorf og gildi skipuðu líka stóran sess. 

Ytri þættir sem Guðbjörg segir hafa áhrif eru fyrst og fremst stjórnunarlegir þættir sem og 

starfsmannahald.  

Þegar starfsánægja er skoðuð segir að skilgreining hennar sé byggð á viðhorfum starfmanna 

til vinnu sinnar. Samanber að við tengjum við fyrri reynslu og framtíðar væntingar og 

möguleika. Ólíklegt er að starfsmaður sem hefur valið sér starf vegna þvingana finni í því gleði 

og er hann líklegri til þess að líta á starfið eingöngu sem leið til þess að afla viðurværis í stað 

þess að líta á það sem markmið (Guðbjörg Stefánsdóttir 2011).  



20 

2.6  Viðhorf til leikskólakennara  

Viðhorf samfélagsins birtist í fjölmiðlaumfjöllun og upphrópunarmenningu sem birtist á 

samfélagsmiðlum. Í einfaldri leit minni á netinu birtast setningar eins og: „Að verða 

leikskólakennari er versta fjárhagslega ákvörðun sem ég hef tekið“; „Ef heimsendir væri 

boðaður annað kvöld yrðu leikskólar samt opnir til klukkan 14“; „Það eru of mörg börn á hvern 

starfsmann og of lítið rými fyrir börn og starfsmenn (Eins og síld í tunnu)“. Þessi umræða hefur 

áhrif á álit og skoðanir okkar á leikskólastarfinu og ýtir ekki undir að ungt fólk sæki í nám til þess 

að afla sér sérþekkingar til starfs í leikskólum. Ásta Júlía Hreinsdóttir (2016) skoðaði ástæður 

brotthvarfs leikskólakennara úr starfi í rannsókn sinni og kom þá í ljós að það sem hefur mest 

áhrif eru samfélagslegir þættir, viðhorf til starfsins, kjarasamningar og pólitískar ákvarðanir. Í 

skýrslu mennta- og menningarmálaráðuneytisins frá 2019 um eflingu leikskólastigsins kemur 

fram að kennarar á Íslandi búa við mikinn aðstöðumun sem birtist í möguleikum til starfsþróunar 

og undirbúnings á vinnutíma og hallar þar verulega á leikskólakennarana. Í skýrslunni var kallað 

eftir breytingum og í síðustu kjarasamningum var bætt verulega við undirbúningstíma 

leikskólakennara þar sem deildarstjórar fara úr fimm tímum á viku í tíu tíma á viku og 

leikskólakennarar fá almennt 7 tíma á viku til undirbúnings (Kjarasamningur FL 2020). Ekki liggur 

fyrir hvort þessi breyting hafi skilað þeim árangri sem lagt var upp með þar sem viðveran í 

leikskólanum hefur ekki minnkað og starfsmannaekla, veikindi og fleira, kemur oft í veg fyrir að 

hægt sé að uppfylla þessi kjarasamningsbundnu réttindi. Einnig kom til framkvæmda 

vinnutímastytting sem hefur verið útfærð með ólíkum hætti milli leikskóla og rekstraraðila. 

Afleysing vegna undirbúningstíma fer þannig oft í að leysa af vegna veikinda starfsmanna og 

engin afleysing fylgir vinnustyttingunni og vegna sjálfskipaðra krafa sveitarfélaga um 

þjónustustig leikskólanna fer þessi faglega viðbót oft fyrir ofan garð og neðan og myndar ítrekað 

togstreitu á vinnustöðum vegna tímaskorts og aukins álags.  

Erla Brynjólfsdóttir (2018) komst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að samfélagslegar 

skoðanir og átök við foreldra hafi neikvæð áhrif á sjálfsöryggi leikskólakennara og að 

utanaðkomandi kröfur og skoðanir eiga það til að grafa undan faglegu starfi leikskólans. Hins 

vegar voru leikskólakennararnir sem tóku þátt í hennar rannsókn sammála um að það væri 

þeirra hlutverk að tala starfið upp og koma því á dagskrá hversu fjölbreytt og faglegt starf er 

unnið innan leikskólanna. Í rannsókn sem Halldóra Gunnarsdóttir (2020) gerði á viðhorfum 

foreldra til foreldrasamstarfs í leikskólum kom í ljós að almennt er viðhorf foreldra til 



 

21 

leikskólans jákvætt og athugasemdirnar sem þeir gerðu snéru að móttöku barnanna þeirra á 

morgnana, kynningu á starfsmönnum og meiri upplýsingar um starf með elstu börnunum. 

Þessar niðurstöður segja ákveðna sögu um hvað það er sem foreldrar horfa eftir í leikskólum 

barnanna sinna en sýnir líka að foreldrar eru misupplýstir um það starf sem í leikskólanum er 

unnið og eiga erfitt með að mynda sér skoðun á öllu starfinu sem þar fer fram. Þetta er í takti 

við upplifun leikskólakennara um að leikskólastarfið birtist foreldrum mest í móttöku- og 

skilaaðstæðum. Einnig sýna þessar niðurstöður þau viðhorf að foreldrar telji leikskólann, þá 

sérstaklega síðasta árið, undirbúning undir grunnskólann og sýna því meiri áhuga á faglega 

starfinu þá en þangað til.  

Þegar umfjöllun fjölmiðla um leikskólakennara og leikskólaumhverfið er skoðuð er mest fjallað 

um þær áskoranir sem leikskólarnir eru að takast á við og þá sérstaklega í starfsumhverfi sínu. 

Mest er fjallað um manneklu, erfiðleika í mönnun, lokanir, húsnæðiserfiðleika eins og myglu, 

umhverfi og viðhald. Einnig er fjallað um laun þeirra sem starfa í leikskólum og ímynd þeirra 

sem þar starfa eins og kemur fram í aðsendri grein Stefaníu Harðardóttur (2014) á Hún.is  þar 

sem hún tengir ákvörðun sína um að fara í leikskólakennaranám við óskynsemi.. . Á tyllidögum 

er gert mikið úr hlutverki leikskólans í þjónustu við fjölskyldur og hvernig hann á þátt í því að 

jafna stöðu kynjanna þar sem Ísland hefur lengi verið í fremstu röð (Árný S. Steinsdórsdóttir, 

2019). Hins vegar er langlíf sú skoðun að hver sem er geti unnið í leikskóla eins og 

fréttaflutningur af mönnunarvanda í leikskólum Reykjavíkur og verkefnum þar sem borga átti 

starfsfólki bónusa fyrir að afla fleira starfsfólks sýnir (RUV.is). Þetta sýnir, ásamt loforðum 

stjórnmálamanna, að mikilvægi þess að þjónusta íbúana er faglegum áherslum leikskólans 

yfirsterkari.  

Mögulega hefur vinna meiri áhrif á sjálfsmynd fullorðinna á Íslandi þar sem við vinnum meira 

en grannþjóðirnar (ASÍ 20) . Þetta gæti haft áhrif á skoðanir foreldra og annarra sem unga 

fólkinu standa næst, vegna þess að þau sjá eitthvað ákveðið fyrir sér þegar talað er um 

leikskólakennara og leikskólann almennt. Þessi fyrirfram gefna hugmynd um sjálfsmynd 

leikskólakennara er langlíf.  

2.7 Náms- og starfsval 

Hjördís Sigursteinsdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Þuríður Einarsdóttir (2011) nefna í 

grein sinni þátt félagsmótunar á starfsval. Þar kemur fram að utanaðkomandi áhrif og umræða 
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geta stýrt börnum og ungmennum í ákveðna átt þegar kemur að starfsvali. Þetta á ekki síst við 

í samanburði á starfsvali kynjanna en á við um alla hópa. Inn í þessa umræðu fléttast síðan 

umfjöllun um mikilvægi launa og sést hjá Gerði Óskarsdóttur (2000) að þegar skoðaðar eru 

tilgátur um tengsl menntunar og launa að marktæk tengsl eru á milli menntunar og launa á 

fyrstu árum starfsferilsins, sérstaklega ef um háskólamenntun er að ræða. Launaumræða og 

samanburður hefur þau áhrif að leiðbeinendur, sérstaklega karlkyns,  í leikskóla velja sér síður 

að leggja fyrir sig námið (Pétur Örn Gíslason, 2014).  Í ritgerð sinni frá 2020 segir Þorbjörg 

Sandra Magnúsdóttir að foreldrar hafi mikil áhrif á val barna sinna á ferð þeirra í gegnum 

menntakerfið. Einnig eru foreldrar virkir í ákvarðanaferli barnanna þegar kemur að 

framtíðarstarfi. Rannsóknin sýnir að minnihluti ungmennanna hafi tekið sjálfstæða ákvörðun 

um val sitt en hafi upplifað stuðning foreldranna sem hvetjandi. Valgerður Rut Jakobsdóttir 

(2020) segir að ungt fólk finni fyrir þrýstingi frá foreldrum sínum, bæði með óbeinum og  

beinum hætti, um að fara í nám. Þetta birtist t.d. í umræðum um eigin menntunarstöðu eða 

annarra. Ungmennin eru með gildi frá fjölskyldu og samferðafólki greipt í undirmeðvitundina 

og við val á námi er þessum gildum ekki ógnað fyrr en þau fara út fyrir hið hefðbundna val og 

skora hefðina á hólm (Berlind Rós Magnúsdóttir og Unnur Edda Garðarsdóttir, 2018). Þetta er 

í góðum takti við það að langflestir nemendur í leikskólakennaranámi eru eldri nemendur og 

hafa margir sótt annað nám áður en leikskólakennaranámið varð fyrir valinu (Amalía 

Björnsdóttir og Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2020).  

2.8 Hvatningarátaksverkefni og styrkir  

Í rannsókn sinni  kemst Lísbet Hannesdóttir (2013) að því að auglýsingar á námi í 

kennarafræðum hafa minni áhrif en t.d. umræða um starfsumhverfi og skoðanir aðstandenda 

nemenda. Þar kemur fram að val nemenda byggir fyrst á háskólakynningum og síðan á 

umhverfisþáttum og skoðunum vina, fjölskyldu og annarra aðstandenda. Hjörvar Gunnarsson 

(2018) fjallar um að áhugavert var að skoða í framhaldi af hvatningarátakinu „Komdu að 

kenna“, sem keyrt var af Háskóla Íslands og birtist nær eingöngu á samfélagsmiðlum, að 

umsóknum í grunnskólakennaranám fjölgaði en aftur á móti fækkaði þeim sem sóttu um 

leikskólakennaranám. Hægt er segja að markhópurinn sem slík hvatningarátök miða að sé ekki 

sá sem sækir um leikskólakennaranám og Amalía og Þuríður skilgreina svo vel í grein sinni 

(2020). Styrkir frá sveitarfélögunum og stuðningur á vinnustöðum við að sækja sér menntun 

hefur að sjálfsögðu einhver áhrif sem ekki hafa þó verið rannsökuð sérstaklega. Þó benda 
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Amalía og Þuríður á að stærstur hluti nemenda í leikskólakennaranámi vinna nú þegar í 

leikskólum og hvatningin um að mennta sig í faginu kemur því innan úr kerfinu og styrkir hafa 

þar áhrif. Hvatningarstyrkur til kennaranema, launað starfsnám, MT námsleið háskólanna eru 

meðal þeirra aðgerða sem gripið hefur verið til, til þess að fjölga leikskólakennurum 

(Stjórnarráð Íslands 2019).  

2.9 Samantekt 

Leikskólinn er ungt skólastig og ekki komin löng reynsla á það hvort að lenging 

háskólamenntunar og löggilding hafi haft áhrif á ímynd leikskólakennara. Þó er fréttaflutningur 

og birting leikskólanna og leikskólakennara í fjölmiðlum neikvæður og hefur áhrif á viðhorf. 

Einnig hefur þrálát umræða um leikskólakennara sem láglaunastétt ásamt samanburði á 

starfsumhverfi við grunnskólakennara mótað skoðanir margra á stéttinni og virði hennar. Þessi 

áhrif hafa m.a. birst í því að of fáir stunda leikskólakennaranám og útskrifast og ýmiss 

átaksverkefni sem komið hefur verið á koppinn og skila árangri í fjölgun annarra kennara bera 

ekki nægjanlegan árangur. Helst er hægt að sýna fram á að styrkir sveitarfélaganna og borgað 

starfsnám auki líkurnar á fjölgun í stéttinni auk þess að fjölgað hefur í hópi nemenda sem ljúka 

tveggja ára viðbótarnámi við nám á Bakkalár stigi sem skilar þeim leyfisbréfi sem 

leikskólakennara. 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

3.1 Rannsóknaraðferð og markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða þær ástæður sem liggja að baki því að ungt fólk með 

góða reynslu af leiðbeinendastarfi í leikskólum sækir ekki í leikskólakennaranám og sér ekki 

fyrir sér að starfa í leikskólum til framtíðar. Í rannsókninni var notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Sú rannsóknaraðferð nýtist vel þegar skoða á bakgrunn, upplifun og 

reynslu þeirra einstaklinga sem skoða á í rannsókninni og hentuðu hálfopin viðtöl vel við að 

afla þessara upplýsinga. Hálfopin viðtöl eru hentug aðferð til að skýra frá upplifun, núverandi 

og fyrrverandi sem og reynslu fólks (Helga Jónsdóttir, 2003). Í viðtölunum voru spurningarnar 

settar fram í ákveðinni röð sem stýrir umræðuefninu en þó var gefið rými til þess að tjá 

skoðanir sínar og hugmyndir. Viðtölin urðu opnari fyrir bragðið og hægt var að dýpka ákveðin 

svör með fleiri spurningum. Sameiginlegur viðtalsrammi var nýttur við viðtölin (Fylgiskjal 2). 

3.2 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin er viðtalsrannsókn sem framkvæmd var í janúar og febrúar 2022 og skiluðu 

viðtölin góðum upplýsingum og drógu vel fram viðhorf fólks sem er það sem ég leitaði að.  

Þegar ég byrjaði að velta þessu verkefni fyrir mér skrifaði ég hjá mér hugmyndir um 

viðfangsefnið. Ég setti fyrst niður fyrir mér hvaða fyrirfram hugmyndir ég hefði um 

viðfangsefnið og þar var um auðugan garð að gresja. Þær hugmyndir hafa mótast yfir langan 

tíma og hafa tekið breytingum á starfsferlinum og nú síðast í náminu. Þessi vinna skilar sér í 

meðvitund um fyrri hugmyndir og hjálpaði mér við að móta spurningalistann, viðhorf mitt og 

líkamstjáningu í viðtölunum. Viðtalsramminn var unninn með þessar hugmyndir í huga. Ég 

lagði upp með að spyrja meðvitað opinna spurninga til þess að safna upplýsingum um meira 

en það sem ég tel mig vita.  

Við val á viðmælendum beitti ég markvissu vali og komu viðmælendur  í rannsókninni úr hópi 

þeirra sem starfa tímabundið í leikskólum eftir stúdentspróf. Fyrsta skrefið var að skrifa bréf 

til leikskólastjóra í leikskólum á höfuðborgarsvæðinu til að kynna rannsóknina og óska eftir 

þátttakendum sem uppfylla fyrirfram gefin skilyrði (Fylgiskjal 1). Þegar þessar upplýsingar lágu 

fyrir hafði ég samband við þessa einstaklinga með ósk um þátttöku í rannsókninni. Þriðja 

skrefið var síðan að velja viðmælendur úr þeim hópi til þess að varpa ljósi á rannsóknarefnið.  
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Viðmiðin sem ég notaði við val á viðmælendum voru eftirfarandi: 

1. Eingöngu komu til greina starfsmenn á höfuðborgarsvæðinu enda býr sá hópur starfsmanna 

við sambærilegri aðstæður en þeir sem búa úti á landi.  

2. Engir starfsmenn á mínum eigin vinnustað komu til greina þar sem fyrri upplýsingar, tengsl 

og eigin skoðanir gætu haft áhrif á viðtölin og túlkun niðurstaðna.  

3. Mikilvægt var að hafa til hliðsjónar kynjahallann í leikskólum almennt við val á 

viðmælendum og miða þá við að hlutfallið væri í samræmi við það.  

3.2.1 Viðmælendurnir og leikskólarnir þeirra 

Viðmælendur í rannsókninni voru níu og vinna þeir í fimm leikskólum. Leikskólarnir þar sem 

rannsóknin fór fram eru allir frekar fjölmennir frá 80 barna leikskóla upp í rúmlega 120 barna 

leikskóla og þar með er starfsmannahópurinn frá 25 manns upp í rúmlega 45 manns. 

Leikskólarnir eru allir staðsettir á höfuðborgarsvæðinu og allir nema einn eru í einni byggingu 

en einn þeirra er með minna hús á leikskólalóðinni þar sem ein deild leikskólans er staðsett. 

Leikskólarnir fimm eru ólíkir innbyrðis en eiga það þó sameiginlegt að vera byggðir eftir árið 

2000. Þeir starfa eftir ólíkum stefnum, áherslum og nálgunum og standa á ólíkt sterkum 

faglegum stoðum. Þrír þessara leikskóla hafa í sínum starfsmannahóp marga fagmenn, 

leikskólakennara, uppeldis- og menntunarfræðinga, þroskaþjálfa, grunnskólakennara og fleiri 

með menntun sem nýtist í starfi en tveir af leikskólunum búa ekki svo vel. Annar af þeim hefur 

ekki nema fjóra fagmenntaða í húsinu, þar af eru tveir sem sinna leikskólastjórnun.   

Í bréfi sem sent var til leikskólastjóra (Fylgiskjal 1) í upphafi rannsóknarinnar óskaði ég eftir því 

að viðmælendur mínir væru yngri en 25 ára, hefðu lokið stúdentsprófi og væru ekki að stefna 

á nám í leikskólafræðum. Allir viðmælendurnir níu fengu gervinöfn í upphafi greiningarferilsins 

sem eru nýtt í ritgerðinni. Upplýsingar um viðmælendur koma fram í eftirfarandi töflu. 

Tafla 1. Viðmælendur rannsóknarinnar. Yfirlit yfir viðmælendur, nöfn, aldur, starfsheiti, 
starfsaldur og stærð leikskólans sem þau vinna á. 

Nafn Aldur Menntun Starf Starfsaldur Stærð 

leikskóla 

Fyrri reynsla  

Sigurður 23 ára Stúdentspróf Leiðbeinandi 

með stuðning 

2 ár 120 börn 

6 deildir 
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Jóna  22 ára Stúdentspróf Leiðbeinandi 2 ár 80 börn 

4 deildir 

Sumarstarf í 

leikskóla 

Sigrún  21 ára Stúdentspróf Leiðbeinandi 1 ár 110 börn 

5 deildir 

 

Katrín  20 ára Stúdentspróf Leiðbeinandi 9 mánuðir 80 börn  

4 deildir 

 

Halldóra  22 ára Stúdentspróf Leiðbeinandi 

með stuðning 

18 mánuðir  80 börn 

4 deildir 

Unnið áður í 

leikskóla 

Carlos 22 ára Stúdentspróf Leiðbeinandi 2ár 120 börn 

6 deildir 

 

Inga  22 ára Stúdentspróf Leiðbeinandi 1 ár 90 börn 

4 deildir 

Vinnuskólastarf 

Irena 21 árs Stúdentspróf Leiðbeinandi 2 ár 110 börn 

6 deildir 

 

Aníta  21 árs Stúdentspróf Leiðbeinandi 6 mánuðir 90 börn 

4 deildir 

Vinnuskólastarf 

 

Hálfopnu viðtölin voru öll tekin í gegnum fjarfundabúnað þar sem Covid 19 faraldurinn og 

sóttvarnaraðgerðir gerðu það ómögulegt að hitta viðmælendur við raunaðstæður. Sigurlína 

Davíðsdóttir (2003) segir að það sé mikilvægt að vera meðvitaður um að það er enginn einn 

sannleikur þegar slík opin viðtöl eru tekin en mikilvægt að skapa sem líkastar aðstæður til þess 

að varpa ljósi á viðhorf. Sömu spurningar úr viðtalsrammanum voru lagðar fyrir alla 

viðmælendur og sími rannsakanda notaður til upptöku. Einnig hafði ég hjá mér skrifblokk til 

þess að punkta hjá mér t.d. aðstæður, umhverfi, svipbrigði, hegðun og útlit viðmælenda sem 

hjálpuðu mér við greininguna og að sjá það sem ekki er sagt upphátt. Viðtalsramminn reyndist 

sterkur og aflaði víðtækra upplýsinga um upplifun, reynslu og sýn viðmælenda. Viðtölin voru 

mislöng en flest þeirra voru á bilinu 25-45 mínútur enda er góð athygli viðmælendanna 

takmörkuð við þann tíma. Vel gekk í flestum viðtölunum að koma á flæði í stað þess að 

eingöngu spurningunum væri svarað. Þó er alveg ljóst að fjarfundabúnaðurinn hafði hindrandi 
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áhrif á samtölin og ekki gafst kostur á að spjalla á undan og koma þar með viðmælendum í 

afslappaðra form. Braun og Clarke (2013) leggja upp úr því að aðstæður geti haft mikil áhrif og 

er því mikilvægt að vera vel vakandi fyrir þessum utanaðkomandi áhrifum og reyna að nýta sér 

þau eða koma sem mest í veg fyrir þau.  

3.3 Þemagreining 

Braun og Clarke (2013) lýsa aðgengilegri, skipulagðri og strangri leið sem birtist í sex skrefum. 

Þessi stef voru höfð á bak við eyrað meðan á greiningarvinnunni stóð og nýttust bæði við 

rannsóknina sjálfa og við úrvinnslu gagnanna. Þær leggja mikla áherslu á mikilvægi 

kóðunarinnar og þeirri vinnu sem fram fer í því ferli og því var mikilvægt að gefa sér nægan 

tíma. Þessi vandvirkni skilaði sér í góðum þemum sem eru í góðum tengslum við 

rannsóknarspurningarnar.  

Skrefin sex eru:  

1. Gagnasafnið lesið mjög vel og fyrstu hugmyndir skrifaðar niður.  

2. Fyrstu kóðarnir búnir til.  

3. Greining á þemum með því að taka saman kóða sem vísa til ákveðins þema.  

4. Þemun skilgreind og þeim gefin nöfn.  

5. Gögnin skoðuð aftur með hugmyndina af þemunum á bak við eyrað. 

6. Skrifað um greininguna. 

(Braun og Clarke, 2013). 

 

Þegar viðtölin höfðu verið tekin og afrituð vann ég úr athugasemdum sem ég hafði skrifað hjá 

mér auk þess að hlusta aftur á ákveðin hljóðbrot vegna athugasemda sem komu fram. 

Viðtölunum skipti ég niður í einingar og litakóðaði, fyrst hvert fyrir sig þar sem kóðarnir voru 

dregnir fram og síðan bar ég saman kóðana á milli viðtalanna. Í framhaldinu fór fram ítarleg 

og tímafrek vinna við að flokka kóða þar til þemun urðu til. Þær Braun og Clarke (2013) leggja 

mikla áherslu á að þessu skrefi sé gefinn nægur tími. Í kóðunarvinnunni flokkaði ég frá þá kóða 

sem birtust, jafnvel ítrekað en eiga ekki heima í þessari rannsókn þar sem þeir eru ekki hluti af 
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rannsóknarspurningunni. Þessir kóðar hefðu getað haft áhrif á rannsóknarspurninguna, en 

verður haldið til haga með möguleikum á að þeir verði skoðaðir betur síðar.  

3.4 Hlutverk rannsakanda 

Þegar unnið er með eigindlegar rannsóknaraðferðir eins og gert var í þessari rannsókn er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir þeim áhrifum sem rannsakandinn hefur á framkvæmd og 

uppsetningu rannsóknarinnar og ekki síður úrvinnslu gagnanna. Þær fyrirfram gefnu 

hugmyndir sem ég hafði áður en ég lagði af stað í þessa rannsókn mótuðu auðvitað ferlið og 

var mikilvægt að leggja til hliðar þau samtöl sem ég hafði áður átt um efnið og nota þau gögn 

sem safnað var. Þó er mikilvægt að gera sér grein fyrir að reynsla og starf í leikskóla hefur áhrif 

á túlkunina og myndar tengingar við fyrri hugmyndir rannsakanda. Rannsakandinn verður að 

vanda til verks, sýna viðmælendum virðingu, sé góður hlustandi og bregðist vel við óvæntum 

uppákomum eða breytingum (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Andarson, 2013).Eitt er þó 

mikilvægt að komi fram að ég tel að fjarfundabúnaðurinn hafi að einhverju leyti haft hindrandi 

áhrif á flæðið í samtalinu en sennilega hefði ég með líkamstjáningu og viðbrögðum minni haft 

áhrif á viðmælendur ef viðtölin hefðu farið fram í raunaðstæðum. 

3.5 Siðferðisleg álitamál 

Áður en viðtölin fóru fram óskaði ég eftir því að viðmælendurnir skrifuðu undir þar til gert 

eyðublað um upplýst samþykki þar sem rannsakandanum var gefið leyfi til þess að taka upp 

viðtölin og nota þau í rannsóknarvinnu án þess að upptökurnar verði gerðar opinberar. 

Viðmælendum var tilkynnt um nafnleynd og að þeir gætu dregið sig út úr rannsókninni hvenær 

sem er (Sigurður Kristinsson, 2013). Nöfnum viðmælenda var breytt við vinnslu 

rannsóknarinnar enda þjóna raunveruleg nöfn engum tilgangi og mikilvægt er að halda til haga 

ósýnileika þátttakenda til þess að hægt sé að nýta gögnin til frekari rannsókna, þetta tryggir 

trúnað og kemur í veg fyrir rekjanleika. Gæði rannsókna byggjast á vinnubrögðum og er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir hvort viðtalsumhverfið hafi möguleg áhrif á gæði 

rannsóknarinnar. Braun og Clarke (2013) nefna ekki sérstaklega hvernig best er að meta slík 

áhrif en mikilvægt er að halda þeim til haga.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður sagt frá aðstæðum viðmælenda og síðan verð niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar og gerð verður grein fyrir niðurstöðum þemagreiningarinnar á 

viðtölunum við viðmælendurna sem mynduðu eftirfarandi þemu: Skoðanir foreldra 

viðmælenda á leikskólastarfinu, samfélagsleg viðhorf og umræða og  fyrirfram ákveðið 

námsval viðmælendanna. Einnig áhrif annarra starfsmanna og starfsanda í leikskólanum. Í 

upphafi vinnunnar við þemagreininguna birtust tvö þemun skýrt í gögnunum, skoðanir 

foreldra og umhverfis og fyrirfram ákveðin námsstefna. Síðari þemun tvö voru ekki jafn skýr 

en sýndu sig þegar rýnt var betur í gögnin. Þemun eru mjög vel aðskilin en eiga sér tengingar 

sín á milli. Að lokum verður samantekt á efni kaflans.  

4.1 Tímabundið starf ungra leiðbeinenda í leikskóla 

4.1.1  Ástæður þess að unga fólkið hóf að vinna í leikskóla og er þar enn.  

Það liggja ólíkar ástæður á bak við það hvers vegna  viðmælendur mínir, hófu störf í leik-

skólunum. Fjögur þeirra höfðu áður unnið í leikskólanum í gegnum vinnuskóla og bæjarvinnu, 

tvö eltu vini sína sem líka vinna í leikskólum, tveir voru á höttunum eftir vinnu og sáu auglýs-

ingu á alfreð.is og sú sem útaf stendur fékk hugmyndina heima hjá sér í samtali við mömmu 

sína. Í flestum viðtalanna sem ég tók kom fram að COVID-19 faraldurinn hefði haft áhrif á 

skólagöngu unga fólksins og tímabundna vinnu þeirra í leikskólanum. Fimm þeirra voru með 

fyrirætlanir um svokallað fríár sem þau ætluðu sér að nýta til ferðalaga, sem lítið varð úr, eða 

til þess að vinna. Þetta þýddi að þau voru búin að vinna lengur en þau höfðu séð fyrir sér að 

gera og framtíðaráætlanirnar í ólestri. Jóna sagði: 

Ég ætlaði að vera komin til baka úr heimsreisunni sem ég fór hingað til að vinna fyrir 

og svo er maður bara ennþá hér. 

Sumir viðmælenda minna sáu ekki fyrir endann á starfi sínu í leikskólanum þar sem þau plön 

sem þeir höfðu fyrir Covid höfðu breyst. Þetta sýndi sig í óöryggi í svörum sumra og þeir sáu 

ekki fyrir sér hvert stefnan yrði tekin þrátt fyrir að þeir væru ekki formlega búnir að breyta um 

áherslur. Þetta skilaði sér þó ekki í breyttri stefnu því allir voru þeir enn á því að velja sér annan 

starfsvettvang og menntun til framtíðar en leikskólann.  
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4.1.2 Hlutverk og verkefni unga fólksins í leikskólanum 

4.1.2.1 Starfsheiti unga fólksins 

Sjö viðmælenda minna unnu sem leiðbeinendur í leikskólunum sínum en tveir þeirra höfðu þó 

fengið aukna ábyrgð og sinntu stuðningi ein eða til móts við aðra með börnum sem þurfa á því 

að halda. Þeir báru því starfsheitið Leiðbeinandi með stuðning og fengu hærri laun sem því 

nemur. Einnig fylgdi starfsheitinu skilgreindur undirbúningstími í báðum leikskólunum sem 

þeir unnu í sem og skipulagt samstarf við sérkennslustjóra og deildarstjóra um starfið með 

börnunum sem um ræddi.  

4.1.2.2 Móttaka í leikskólanum 

Viðmælendur mínir áttu það sammerkt að nefna öll að það sé mikilvægt að það sé vel tekið á 

móti nýjum starfsmönnum og að þeir upplifi sig velkomna. Carlos nefndi:  

Sko fyrst þegar ég kom þá var allt svo mikið stress og mér fannst fólk eiginlega ekki 

nenna að tala við mig, það voru svo margir búnir að hætta, en svo lagaðist það þegar 

maður var búinn að vinna smá.   

Þessi upplifun kom einnig fram í tveimur öðrum viðtölum og skýrist af því að þeir leikskólar 

sem þeir vinna í eru að takast á við mikla starfsmannaveltu og því getur skapast þreyta 

gagnvart því að taka á móti og þjálfa nýja starfsmenn.  

Tæplega helmingur viðmælenda minna hóf störf án mikils skipulags undirbúnings af hendi 

leikskólans, en höfðu heyrt af því að til væri einhver móttökuáætlun sem deildarstjórar og 

leikskólastjórnendur ættu að starfa eftir.  

Margir nefndu að þetta hefði ekki gilt í þeirra tilfelli þar sem Covid hefði haft áhrif á upphaf 

starfsferils þeirra. Víða voru takmarkanir vegna sóttvarnarreglna í gangi og þar með 

leikskólastarfið með óhefðbundnum hætti. Írena sagði: 

Manni var bara hent út í djúpu laugina og látinn redda sér. Deildarstjórinn var í 

veikindaleyfi svo það tók enginn á móti manni, svona í alvöru. Það voru samt allir alveg 

góðir við mann.  

Í flestum leikskólunum voru í gildi móttökuáætlanir en mjög mismunandi hvort þær væru 

nýttar skipulega. Írena segir: 
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Það átti að vera eitthvað svoleiðis í gangi en það var bara allt að kafna í Covid svo ég 

gat ekki einu sinni hitt leikskólastjórann, hún var í öðru hólfi og vann mest heima. Svo 

var það bara orðið of seint þegar þetta fór að lagast. 

Þar sem móttökuáætluninni var fylgt vel upplifðu viðmælendur mínir mikið öryggi enda fóru 

þá fram formleg viðtöl og ákveðnum upplýsingalistum fylgt. Írena var sannfærð um að þessi 

vinnubrögð hefðu hjálpað til við að hún átti auðvelt með að tileinka sér hluti. Almennt kom 

fram hjá fleiri af viðmælendunum að formleg móttaka og eftirfylgni jók á upplifun þeirra af 

mikilvægi og ábyrgð í starfinu.  

Maður gat alltaf bara leitað til réttra aðila og svo voru svona föst viðtöl sem farið var 

yfir allskonar, skipulag og svona launadót, sko með leikskólastjóranum. 

Einn viðmælenda skar sig þó nokkuð úr í skoðunum sínum á því hvernig var að byrja að vinna 

í leikskóla. Hann sagði að það hefði ekki farið neitt formlegt ferli í gang í upphafi starfsferilsins 

en upplifði samt mikið öryggi í starfi. Aníta sagði: 

Það voru bara allir að hjálpa manni, leiðbeina og svona. Það var pínu erfitt í húsinu, sko 

mannekla þegar ég kom, svo það voru allir svo glaðir að fá mann. Ég fékk á tilfinninguna 

að ég væri mjög vinsæl.  

Mikilvægt er að taka fram að Aníta var í gengum allt viðtalið mjög jákvæð gagnvart 

leikskólanum og öllu samstarfsfólki sínu. Hún hafði þegar viðtalið fór fram ekki unnið nema 6 

mánuði í leikskólanum og á þeim tíma hefði meiri hluti hinnar formlegu móttöku átt að fara 

fram og hafði samstarfsmönnum hennar tekist vel við að innlima hana í hópinn svo hún 

upplifði mikilvægi sitt og vægi þrátt fyrir stuttan starfsaldur. Hún upplifði mikla gleði og 

þakklæti gagnvart störfum hennar bæði hjá samstarfsmönnum hennar, stjórnendum og síðast 

en ekki síst í barnahópnum og það gerði hana ánægða í starfi. Í hennar tilfelli var upplifunin að 

tenging hennar við barnahópinn skipti hana mestu máli og ánægjan sem hún fékk við að vera 

með börnunum veitti henni mikla gleði og fullnægði hugmyndum hennar og þörfum um 

skemmtilega vinnu.  

Tveir viðmælendur höfðu ekki fengið miklar upplýsingar í upphafi starfsins en var snemma 

treyst fyrir barnahópi og ýmsum verkefnum. Það var almenn skoðun viðmælenda minna að 

þeir hefðu verið boðnir velkomnir og margir þeirra upplifðu feginleik hjá starfsmannahópnum 

því hann var búinn að vera í vandræðum í þó nokkurn tíma vegna manneklu.  Sigrún sagði: 
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Það var eins og hinir væru svo fegnir að fá mann að þeir leyfðu manni strax að gera 

eitthvað. Ekkert svona settur til hliðar eða þannig.  

Inga sagði einnig:  

Maður bara datt inn í þetta, skipulagið var svo gott og sýnilegt, sko alltaf upp á vegg 

svo maður vissi bara hvað maður átti að vera að gera.  

4.1.3 Hlutverkin í leikskólanum  

4.1.3.1 Munur á starfsheitunum í leikskólanum. 

Í viðtölunum kom fram að viðmælendur mínir gerðu sér margir ekki grein fyrir því í hverju 

munurinn á milli starfa leikskólakennara og jafnvel deildarstjóra og leiðbeinenda lægi. Þeir 

höfðu mörg orð um það að inn á deild ynnu allir hlið við hlið og í dagskipulaginu væru allir 

jafnir. Einn viðmælenda minna sagði að það bæru allir ábyrgð á starfinu og skiptust á við að 

leggja á borð, skipta á og fara út. Hann upplifði að jafnræði ríkti á milli hans og deildarstjórans 

en fannst stundum eins og hans hugmyndir væru ekki jafn réttháar og annarra. Aníta segir: 

Hún vill ekki að maður sé að láta krakkana lita svona ljósritaðar myndir heldur frekar 

teikna sjálf en þeim finnst hitt miklu skemmtilegra. Ég veit ekki alveg af hverju það má 

ekki. 

Þessi upplifun kom líka fram hjá öðrum viðmælendunum og skein í gegn að þau gerðu sér ekki 

grein fyrir að leikskólarnir eru að vinna eftir ákveðnum áherslum, aðferðum og síðast en ekki 

síst að þeir þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði og fylgja Aðalnámskrá. Hugmyndafræði 

leikskólans almennt virtist ekki skila sér til sumra viðmælenda minna og þessi skortur á 

upplýsingum og þar með skilningi skilaði sér í viðhorfum til leikskólakennara. Þessir sömu 

viðmælendur lögðu sín störf og leikskólakennaranna að jöfnu þar sem hinum daglegu 

verkefnum var nokkuð jafnt skipt á milli einstaklinga og Inga sagði:  

Við erum öll bara svona að vinna saman, gera það sama. Mér finnst ekki vera svo mikill 

munur á þessu, nema deildarstjórinn sér um foreldraviðtölin og fer í undirbúning og 

fundi og svona.  

Taka skal fram að Inga vinnur í leikskóla þar sem faglega menntaðir einstaklingar eru af 

skornum skammti og þar með eru leiðbeinendur í miklum meirihluta í starfsmannahópnum. 
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Þetta skekkir leiðtogahlutverk leikskólakennarans og eykur áhrif og völd leiðbeinenda í 

daglegu starfi og nálgunum. Carlos sagði:  

Manni finnst stundum eins og deildarstjórinn sé alltaf í undirbúningi og við þurfum bara 

að vinna meira á meðan. Hún er sko langbest með krökkunum, sko svona að vera með 

samverustundir og svona. … væri betra að hafa hana alltaf. …fyrir okkur að læra.  

Þessi upplifun skín í gegnum viðtölin víða, skilar sér í óþoli og þreytu sem fjallað verður um 

síðar, og sýnir hversu upplýsingargjöfin um hlutverk leikskólakennara og deildarstjóra og 

samtalið innan starfsmannahópsins er af skornum skammti víða í leikskólum. Margir af 

viðmælendum mínum gerðu sér ekki grein fyrir þeim verkefnum sem fagmenntaðir unnu, hvar 

það birtist þeim og hvernig það nýttist þeim í starfi.  

4.1.3.2 Undirbúningstímar og ábyrgð 

Flest viðmælenda minna unnu sem leiðbeinendur á ákveðinni deild en tveir þeirra sögðu að 

þeir þyrftu oft að leysa af annars staðar í leikskólanum og þá væru leiðbeinendurnir frekar 

sendir á milli heldur en fagmenntaðir. Þetta hafði í einhverjum tilfellum þau áhrif að þeir höfðu 

mikla yfirsýn yfir leikskólastarfið í heild, höfðu samanburð milli deilda þrátt fyrir að þeir væru 

oft sendir inn í aðstæður sem þeir réðu misvel við og fengu oft ekki miklar leiðbeiningar í starfi. 

Einn viðmælenda minna, Jóna, hóf störf sem „flakkari“ sem sinnti bara afleysingu en óskaði 

sjálf eftir því að fá fast starf á deild þar sem flakkið hentaði henni illa. Hún sagði: „ Mér fannst 

erfitt að eiga ekki heima neins staðar. Maður var alltaf svona fyrir utan allt“.  

Þau viðmælenda minna sem unnu sérhæfðari störf, eins og að vera stuðningur með börnum 

með skilgreinda stuðningstíma fengu tækifæri til þess að undirbúa sig fyrir starfið með 

skilgreindum undirbúningstíma utan deildarinnar. Nokkrir þeirra fjölluðu um að fá tækifæri til 

þess að undirbúa sig og sögðu að það myndi gera starfið auðveldara. Sigurður sagði:  

Þá getur maður svona fundað með sérkennslustjóranum og fengið að vita hvernig er 

best að gera hlutina vel. Það er sko miklu betra þegar maður er að reyna að gera vel.  

Aðrir viðmælendur, sem ekki höfðu skilgreindan undirbúningstíma á vinnutíma, komu inn á að 

það væri gott að komast í tölvu og til þess að skipuleggja stundir og verkefni sem þeim hefur 

verið treyst fyrir. Jóna nefndi að hún hefði heyrt að: „Í leikskóla sem vinkona mín vinnur, fá 

sko allir undirbúningstíma.“ 
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Þetta heyrðist líka í samtalinu við Halldóru en hún gerði sér ekki alveg grein fyrir því hvers 

vegna það væri, og þá í hverju undirbúningurinn væri falinn.  

Þreyta starfsfólks og ástandið í þjóðfélaginu hafði sýnileg áhrif á fleiri en í einum leikskólanna 

og spilaði rullu í fyrstu upplifun unga fólksins á vinnustaðnum. Hins vegar skín í gegnum 

viðtölin að það að vera treyst, fá ábyrgð og upplifa sig sem mikilvægan hlekk í 

starfsmannahópnum styrkir unga fólkið í starfinu sínu. 

4.2 Hvers vegna ekki leikskólakennaranám og starf?  

Þátttakendur gáfu ólíkar ástæður fyrir því hvers vegna leikskólakennaranám varð ekki fyrir 

valinu. Megin ástæður voru utanaðkomandi, aðkoma foreldra og umhverfis og síðan upplifun 

þeirra sjálfra af skólakerfinu. 

4.2.1 Upplifun unga fólksins af skólakerfinu. 

4.2.1.1 Námsörðugleikar 

Í vinnunni við viðtölin kom fram að upplifun viðmælenda af sinni eigin skólagöngu hefur áhrif 

á hugmyndir þeirra um framtíðarmenntun og starf. Þetta er mjög áberandi í samtalinu við tvo 

af viðmælendum mínum. Þeir áttu það sammerkt að eiga neikvæða reynslu og upplifun af 

bæði grunnskólanum og ekki síður þeim framhaldsskólum sem þeir stunduðu nám við.  

Annar af viðmælendunum sem fjallaði sérstaklega um þennan þátt, Carlos, tengdi skólagöngu 

sína við námsörðugleika og sagði:  

Ég ætla bara að fara í smiðinn svo ég þurfi ekki að vera mikið í skóla en komst ekki á 

samning svo ég fór að vinna í leikskóla á meðan.  

Í samtalinu kom fram að honum hefði ekki gengið vel í bóknámi svo hann sæi ekki fyrir sér að 

geta farið í háskólanám. Hann átti ekki jákvæða minningar af skólagöngu sinni en nefndi þó 

ekki hvað lá þar að baki. Hann sagðist mjög skýrt: „Rétt hafa slefað í stúdentsprófið“.  

Hans hugmyndir um framtíðarnám voru mjög tengdar því að upplifa sig ekki ráða vel við námið 

og vera heimskan og illa undirbúinn fyrir það sem fyrir hann var lagt. Þessi upplifun var 

sérstaklega tengd þeim tíma sem hann stundaði námi í framhaldsskóla. Þetta gerði það að 

verkum að hann hafði litla sem enga trú á því að hann hefði neitt í háskólanám að gera. Hans 

hugmyndir um starfsval og þar með námsval tengdust því að þurfa að læra sem minnst, vera 
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lítið í skóla og þurfa að taka sem fæst bókleg fög. Carlos sagði einnig: „Ég er svo lesblindur að 

ég get ekki lesið allt þetta flókna sem þarf að lesa“.  

Þarna koma námsörðugleikar að ákvörðun um námsval og þar með aukast líkurnar á því að 

einstaklingurinn velji ekki vegna áhuga heldur vegna aðstæðna eða aðbúnaðar í námi.  

4.2.1.2 Aðbúnaður  

Hinn viðmælandinn sem byggði sína skoðun á skólakerfinu átti erfiðar minningar að baki úr 

grunnskólanum sínum og sá þess vegna ekki fyrir sér að fara í skóla aftur. Írena sagði: 

Manni var einhvern veginn ekki sinnt og enginn sem hjálpaði. Ég vildi í mörg ár bara 

fara aftur í leikskólann, þess vegna er ég hér. 

Í viðtalinu við Írenu kemur fram að grunnskólinn var henni erfiður og hún átti ekki heldur sjö 

dagana sæla í framhaldsskóla. Þrátt fyrir að námið hefði sem slíkt ekki flækst fyrir henni var 

hún að takast á við andlegar áskoranir, kvíða og þunglyndi, sem hafa áhrif á minningar hennar 

og upplifun af skólagöngunni og móta núverandi hugmyndir hennar um nám og skólaumhverfi.  

Tveir af viðmælendunum voru ekki með fyrirfram gefnar hugmyndir um hvaða nám yrði fyrir 

valinu en í báðum tilfellum kom fram að leikskólakennaranám var ekki inn í myndinni. Sigrún 

sagði: „Ekkert svona kennaratengt verður fyrir valinu“. 

Ekkert í máli þeirra skýrði hvað lá að baki þeirri skoðun þeirra að leikskólakennaranám kæmi 

alls ekki til greina.  

4.2.2 Hugmyndir um kynjahlutverk/kyngervi. 

Í viðtalinu við Sigurð kom fram að hann var að kljást við kynjahugmyndirnar og tengsl 

ákveðinna starfa við ákveðin kyn. Hann lýsti því að hann sæi sig ekki fyrir sér í 

leikskólakennaranámi eða í starfinu. Sigurður sagði:„Er ekki leikskólakennarastarfið bara fyrir 

konur. Það eru engir strákar í þessu.“  

Þarna koma fyrirmyndir að sjálfsögðu sterkt inn og fáir karlkyns kennara og starfsmenn í 

umhverfinu hjálpa ekki til en einnig kemur félagsmótunin og ímynd leikskólakennarans sterkt 

inn. Á vinnustað Sigurðar var enginn karlkynsleikskólakennari og hann var annar af tveimur 

karlkynsstarfsmönnun. Á vinnustað Carlosar voru hins vegar margir karlkyns starfsmenn og 

kom hann ekki inn á þessar kynjatengdu hugmyndir. Sigurður tengdi eins og Carlos hugmyndir 
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um námsval við tekjur og sagði: „Maður verður að getað stutt fjölskylduna, sko borgað það 

sem þarf að borga og svona“.  

Fram kom í viðtölum að tveir kvenkyns viðmælendur mínir spegluðu einnig þessar kynjatengdu 

hugmyndir og minntust á annars vegar að það væru örugglega ekki margir strákar í náminu og 

hins vegar sagði Aníta: 

Maður getur ekki orðið skotin í strákunum hér ef þeir ætla að vera alltaf að vinna í 

leikskóla. 

4.2.3 Áhrif foreldra unga fólksins á náms- og starfsval þeirra 

Fljótlega í viðtölunum ræddu viðmælendur mínir um hvaða skoðun foreldrar þeirra og 

stundum fleiri hefðu haft á því að þeir hefðu sótt um starf sem leiðbeinendur í leikskóla. Oft 

tengdist þessi umræða framtíðarsýn og því að þetta væri nú bara tímabundið starf. Flestir 

þeirra höfðu átt samtöl við foreldar sína sem snérust um starfið og höfðu margir þeirra sögur 

af áhugaverðum samtölum við sýna nánustu. Sigurður sagði t.d. „Pabbi myndi ekki vera glaður 

ef ég myndi fara í þetta nám, það er engin framtíð í þessu“. 

4.2.3.1 Áherslan á laun 

Mörg þessara samtala snerust aðallega um launahugmyndir og tengsl þeirra við starfsval og 

menntun. Foreldrar viðmælendanna höfðu miklar skoðanir á þessu starfi og komu fleiri en 

einn viðmælenda minna inn á að þeir hefðu allir þurft að staðfesta að þetta væri bara 

tímabundið starf. Sigurður sagði: „Maður verður að geta borgað reikningana sína, eignast 

eitthvað skilurðu“. 

Launaumræðan og tengsl launa og velgengni kom oft upp í viðtölunum og virðist mýtan um 

að leikskólakennarar hafi mun lægri laun en aðrar sambærilegar stéttir lifa góðu lífi. Það 

skein í gegnum mörg viðtalanna að bæði unga fólkið sjálft og foreldrar þeirra gerðu sér ekki 

grein fyrir hver munurinn á launum leiðbeinenda í leikskóla og launum leikskólakennara 

væru. Sigrún sagði: 

Tengdapabbi er alltaf að bjóða mér vinnu í fyrirtækinu sínu, hann skilur ekkert hvað 

ég er að gera í þessari vinnu af því þetta er svo illa borgað. Ég get ekki farið að læra 

þetta fyrir þessi laun.  

Þessi misskilningur um laun skein í gegnum viðtölin og það að leiðbeinendur í leikskólum, sem 

eru láglaunastétt beri álíka mikið úr býtum eins og menntaður leikskólakennari. Tveir 
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viðmælendur mínir höfðu litla hugmynd um laun almennt og þegar við ræddum við hvað þeir 

miðuðu komu fram óraunhæfar hugmyndir sem birtast ungu fólki t.d. á samfélagsmiðlum og í 

fjölmiðlum. Í viðtalinu við Anítu kom fram að grunn áherslan fyrir vali á framtíðarstarfi spratt 

úr þessum ranni og hún nefndi að í samtali við mömmu sína hefði komið fram að til þess að 

halda við núverandi lífstíl, fatakaupum, dýrum fylgihlutum og skemmtanalífi, þyrfti hún að ná 

sér í vinnu þar sem launin væru hærri eða: „Þá bara ná sér í ríkan kall svo ég þurfi ekkert að 

vinna“ sagði hún hlægjandi.  

Þegar samtölin við þetta unga fólk eru skoðuð þá skín í gegn að viðhorf foreldranna skiptir 

miklu máli og sum þeirra virðast ekki þora eða vilja sigla gegn skoðunum foreldranna eins og 

Sigurður sagði: „Pabbi myndi drepa mig ef ég færi í þetta nám“.  

Þetta er auðvitað í gamni sagt en undirtónninn var þannig að Sigurður sagðist ekki geta tekið 

þessa umræðu heima og myndi þess vegna velja eitthvað annað þrátt fyrir áhuga.  

Eitt viðtalanna skar sig úr þegar kom að áhrifum foreldra því þar lágu ólíkar ástæður að baki 

skoðana foreldranna á starfinu og menntuninni. Sigrún sagði eftir móður sinni:  „Mamma vann 

í leikskóla og hún vill ekki að ég fari í leikskólann því það er svo illa borgað.“  

Að einhverju leiti hefur þessi setning annað gildi því þessi móðir hefur raunverulega tengingu 

við leikskólann og virðist leggja áherslu á að miðla til dóttur sinnar á launatengdri neikvæðni 

en ekki því sem henni líkaði vel, eða það verður einhvern veginn undir í umræðunni því Sigrún 

hafði líka eftir henni: „Henni fannst það mjög gaman en þurfti að fara að vinna á kvöldin líka 

svo hún ætti pening.“ 

4.2.3.2 Áherslan á mis merkilega menntun og störf 

Önnur umræða sem oft kom upp varðandi viðhorf foreldra viðmælenda og þá sérstaklega í 

viðtölunum við Katrínu og Halldóru var að þær gætu gert betur, að það væri ekki fyrir flottar, 

gáfaðar stelpur að fara „bara“ í leikskólakennaranámið. Katrín sagði: „Ég gæti örugglega frekar 

farið í kennarann, það er merkilegra“. 

Þessar tvær stelpur áttu auðvelt með nám, gekk vel í framhaldsskóla og höfðu lokið 

stúdentsprófi með góðar einkunnir í farteskinu. Halldóra sagði söguna af því þegar hún sagði 

frá því í fjölskyldumatarboði að hún væri að vinna í leikskóla og tók eftir því að margir: 

Horfðu svona á mig eins og aumingja þú og hvað ertu eiginlega að gera í leikskóla, þú 

ert svo klár og getur gert svo mikið betur.  
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Þetta viðhorf birtist einnig í fleiri viðtölum og nefndi Carlos að frændi hans hefði sagt:  

Já, það er svo gefandi að vinna í leikskóla svona til að læra á lífið en svo geturðu lært 

eitthvað almennilegt. 

Aðeins tveir viðmælenda minna höfðu ekki átt samtöl við foreldra sína um leikskólastarfið og 

framtíðina í leikskólanum. Önnur þeirra var Aníta sem eins og fram kemur síðar var með löngu 

fyrirfram mótaða stefnu og kom aldrei inn á það formlega hvaða skoðun foreldrar hennar 

hefðu á leikskólastarfinu enda kom það aldrei til greina í hennar huga sem framtíðarstarf og 

þar með ekki til umræðu á hennar heimili. Halldóra nefndi einnig ekkert um skoðanir foreldra 

sinna í viðtalinu og komu ástæður hennar fyrir því hvers vegna hún ætlar sér ekki að eiga 

framtíð innan leikskólans úr allt annarri átt.  

Í viðtölunum birtist sterk áhersla á laun og velgengni tengdri launum. Viðmælendurnir leggja 

áherslu á að það sé umræða heima og í fjölskyldunni að það eigi að vera gott að lifa af 

laununum sínum og launin verði að taka mið af þeim lífstíl sem unga fólkið sér fyrir sér eða 

hefur nú þegar tileinkað sér. Lítið sést af neikvæðri umræðu um starfið sem slíkt eða 

starfsvettvanginum. Skoðanirnar tengjast framtíð, mikilvægi og mis merkilegri menntun. 

Augljóst er að leikskólakennaramenntun á ekki upp á pallborðið og þykir sumum foreldrum 

sem börnin væru að taka niður fyrir sig ef hún yrði fyrir valinu.  

4.2.4 Fyrirfram ákveðið námsval unga fólksins 

Þegar viðtölin voru greind reyndist stundum erfitt að  skilja á milli hvort unga fólkið hafði sjálft 

mjög skýra framtíðarsýn í tengslum við menntun, val á námsgrein og síðan framtíðarstarfi, eða 

hvort aðkoma foreldra eða fyrirmynda hafði þar mikil áhrif. Utanaðkomandi áhrif á unga fólkið 

voru skýr þrátt fyrir að ekkert þeirra nefndi að það væri gerð krafa eða þau hvött sérstaklega 

til þess að fara í eitthvað ákveðið nám. Áhrifin voru frekar í hlutverki fyrirmynda og síðan 

umræðunni um laun og mikilvægi starfa. 

4.2.4.1 Fyrirmyndir 

Það var ekki alltaf auðvelt að sjá fyrirmyndirnar í lífi unga fólksins í viðtölunum því fæst þeirra 

nefndu að þau ættu eða ætluðu að feta í fótspor einhvers ákveðins. Þrátt fyrir það var augljóst 

að fyrirmyndir höfðu áhrif á skoðanir þeirra og hugmyndir um framtíðina. Eina undantekningin 

á þessu var Aníta sem sagði: „Ég ætla í lögfræði því þar er frænka mín líka.“ 
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Þarna spilaði fyrirmyndin stóra rullu því það var augljóst í samtalinu að Aníta leit mikið upp til 

þessarar frænku og kom hún upp á fleiri stöðum í samtalinu. Sumir viðmælenda minna sögðu 

beint og óbeint að foreldrar þeirra hefðu áhrif á val þeirra og hugmyndir um menntun en ekki 

þannig að þau eigi að fara í eitthvað ákveðið nám.  

Í viðtölunum kom fram að tveir viðmælendur mínir þekkja leikskólakennara, aðra en þá sem 

þau vinna með í leikskólanum. Annar þeirra á móðursystur sem vann lengi sem 

leikskólakennari en starfar núna í grunnskóla og hinn á frænku, þau eru systkinabörn, sem 

vinnur sem deildarstjóri. Þessar fyrirmyndir virðast ekki hafa nein áhrif á þessa viðmælendur 

mína, hvorki neikvæð né jákvæð. Þessar upplýsingar komu fram í framhjáhlaupi en hafa ekki 

áhrif á skoðun viðmælendanna á starfinu eða náminu. Í öðru viðtalinu kom þó fram að frænkan 

hefði oft beðið viðmælenda minn um að koma að vinna í leikskólanum sínum en þar sem hann 

væri staðsettur í öðru sveitarfélagi hafði það ekki hentað. Hvorug þessara leikskólakennara 

hafði rætt námið við ungu viðmælendurna mína.  

4.2.5  Áhrif leikskólans á upplifun unga fólksins af starfinu.  

Þegar viðtölin eru skoðuð kemur í ljós að stemmning á vinnustað viðmælenda, samstarf og 

síðast en ekki síst umræðan um starfið á vinnustaðnum hefur áhrif á ákvörðun og skoðun unga 

fólksins.  

4.2.5.1 Neikvæð umræða og Covid faraldur 

Starfsumhverfið skapar aðstæður sem hafa áhrif á skoðanir og ákvarðanir ungs fólks bæði til 

góð og ills. Eitt af því sem er gegnum gangandi í því sem unga fólkið segir er að Covid hafi verið 

mjög erfitt. Sigurður segir: „Það urðu margir svo neikvæðir, var ekkert gaman í vinnunni í fyrra 

en þetta er að lagast.“ 

Mörg þeirra nefndu að það hefði stundum verið erfitt að mæta í vinnuna því það var oft 

mannekla, margir hræddir eða kvíðnir sem hafði áhrif á andrúmsloftið. Flest ræddu að þetta 

væri örugglega ekki alltaf svona og þau sem höfðu unnið áður á leikskóla, jafnvel þeim sama 

og þau unnu á núna, töluðu um að þetta væri ekki varanlegt. Sigrún nefndi samt að hún vonaði 

að þetta væri að lagast því ef þetta yrðu viðvarandi aðstæður myndi þetta geta haft áhrif til 

frambúðar. Hún sagði: „Sumir leikskólakennararnir urðu svona tuðkellingar, eiginlega betra ef 

þær voru ekki inn á deild“.  
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Starfsmannahald og starfsmannavelta hafa mikil áhrif á vinnustaði og getur verið erfitt að fóta 

sig þegar margir starfsmenn fara í gegnum leikskólann á stuttum tíma. Katrín sagði: 

Ég hef alveg heyrt að sumir sem eru búnir að vinna hérna lengi hafi ekki þekkt neinn 

fyrst því það voru svo margir að hætta og byrja. 

Þarna kemur Covid faraldurinn sterkt inn í umræðuna en almennt var eitt af því sem gerði 

leikskólana að góðum vinnustöðum stemmningin og jákvæðnin. 

4.2.5.2 Fjarvera fagmanna vegna undirbúnings og liðsheildin 

Hins vegar nefndu sum þeirra að pirringur skapaðist vegna fjarveru leikskólakennara af 

deildinni við fundahald og undirbúning. Þau sem nefndu þetta upplifðu að það kæmi ekki 

afleysing inn fyrir leikskólakennarana í öllum tilfellum og þar með væru þau undirmönnuð.  

„…við erum stundum of fá þegar leikskólakennarinn er ekki við“ sagði Halldóra 

Einhver þeirra nefndu að þessi fjarvera leikskólakennaranna væri erfið fyrir hópinn og skapaði 

stéttaskiptingu þar sem leiðbeinendurnir væru saman í liði og leikskólakennararnir í öðru. 

Þetta væri ekki gott fyrir starfsandann og skapaði spennu sem væri óþarfi þar sem mikilvægt 

væri að standa saman, því vinnan byggir á liðsheildinni. Sigrún sagði hins vegar:  

Það eru allir svo mikið saman í liði og hjálplegir, þar sem ég vann áður [verslun] var svo 

mikil keppni og baktal, þetta er besti vinnustaður sem ég hef unnið á. 

Vellíðan á vinnustað skiptir sköpum fyrir starfsmannahald og styður við að fólk haldist í starfi. 

Mikilvægi þess fyrir leikskólann er enn meira en víða annarsstaðar því eins og Sigurður sagði: 

Auðvitað væri ég löngu hættur ef það væri ekki góður mórall, maður getur alveg fengið 

annað starf ef maður vill. Ég vildi alveg vinna hér áfram ef ég gæti.  

Þetta unga fólk er sammála um að vinnustaðurinn þeirra veitir þeim gleði og ánægju og þau 

eru sátt við að vinna þar áfram en aðrar ástæður en starfsgleði og það að líða vel á 

vinnustaðnum sínum vega þyngra þegar kemur að námsvali og framtíðarstarfi.  

4.2.6  Upplifun unga fólksins á opinberri umræðu um leikskólastarf 

Þegar viðtölin eru skoðuð og í framhaldi af umræðunni um skoðanir foreldra unga fólksins og 

annarra sem þau treysta kemur í ljós að leikskólinn birtist unga fólkinu í opinberri umræðu 

með neikvæðum hætti.  
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4.2.6.1 Birting leikskóla í fjölmiðlum 

Í viðtölunum kom fram að margir viðmælendur mínir höfðu ekki farið varhluta af 

fjölmiðlaumræðu um leikskólana og leikskólakennara. Þeir nefndu fréttir af manneklu, 

mönnunarvanda, fjárskorti, lágum launum og lokunum og endurspegluðu einhæfa umfjöllun 

fjölmiðla af neikvæðum hliðum leikskólastarfsins. Sumir þeirra tóku þessa umræðu nærri sér 

og fundu til þess að starfsvettvangur þeirra sæti undir óréttmætri umfjöllun. Halldóra sagðist 

oft þurfa að verja leikskólastarfsmenn heima fyrir því upplifunin í gegnum umræðu og fréttir 

væri að þetta: “ Væru bara ótrúlega miklar vælukellingar og alltaf að kvarta yfir einhverju“.  

Í viðtalinu við Katrínu koma fram að henni fyndist oft eins og leikskólakennarar og kennarar 

almennt kæmu bara í fréttir til að fjalla um erfiðleikana og í Covid-faraldrinum hefði mikið 

verið fjallað um hvað það væri erfitt að vinna í leikskóla í ástandinu sem var alls ekki hennar 

upplifun og fannst henni það skapa neikvæðni fyrir starfinu.  

Umræðan um laun sem fjallað hefur verið um í kaflanum hér fyrir ofan tengist einnig birtingu 

leikskólakennara og annarra kennara í umræðunni. Í samtölunum gera viðmælendur mínir 

ekki mikinn greinamun á launum leikskólakennara og launum leiðbeinenda og leggja því 

umfjallanir um þessar stéttir að jöfnu. Þessi birtingarmynd leikskólastarfsins skyggir á jákvæða 

umfjöllun úr fjölmiðlum enda nefndu viðmælendur mínir enga slíka þrátt fyrir að vera 

sérstaklega inntir eftir því utan einn. Halldóra sagði: 

Sko, einu sinni kom frétt um okkar leikskóla í hverfisblaðinu en það er það eina jákvætt 

sem ég hef séð.   

Nokkrir þeirra nefndu að þeir fylgdust ekki mikið með fréttum og ættu ekki vini sem væru að 

pósta svona upplýsingum en heyrðu þetta mest frá foreldrum sínum. Sumir tengdu það við 

væntumþykju og nefndi Írena að: 

Mamma hefur sko, sko alveg spurt mig hvernig þetta sé og hvort það sé svona erfitt að 

vinna í leikskólanum. 

4.2.6.2 Umræðan í samfélaginu 

Í samtalinu við Carlos sagðist hann hafa „googlað“ leikskóla í hverfinu sínu áður en hann sótti 

um starfið og þá komu upp alls kyns umræður á Facebook hópum og umræða um leikskóla 

almennt. Hann upplifði mikla neikvæðni, bæði í umræðu leikskólakennara, sérstaklega á 
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Facebook síðum þar sem þeir skiptast á skoðunum, og í umræðu foreldra vegna lokana vegna 

Covid faraldursins og vegna mönnunarvanda. Carlos sagði: 

Maður hefði aldrei farið að vinna í leikskóla ef maður hefði bara hlustað á þetta, sem 

betur fer þekkti maður einhvern sem vann á leikskóla. 

Einhverjir viðmælendur höfðu rætt þetta með það hvernig væri að vinna í leikskóla í Covid-

faraldri við vini sína og fengið einmitt þau viðbrögð að það væri eins og það væri svo erfitt og 

tengdu það við samfélagsumræðuna. Katrín sagði:  

Maður er rosa oft að verja starfið, eða sko, segja að þetta sé ekki svo slæmt, því það er 

svo margt neikvætt sagt í fréttunum og svoleiðis.  

4.3  Samantekt  

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að umhverfið er lykilþáttur í því hvers vegna ungt fólk 

tekur ákvarðanir um starf. Fyrirfram gefnar hugmyndir þeirra og þar með talið námsval er oft 

mótað af utanaðkomandi áhrifum og þar koma foreldrar og aðrir aðstandendur sterkir inn. 

Hugmyndir þeirra um leikskólann koma að heiman og þaðan berst líka ómurinn af 

launaáherslunni. Mikilvægt er að skoða þau áhrif sem leikskólaumhverfið, starfsstöðin hefur á 

viðmælendurna og hvernig leikskólakennarar hafa sjálfir mótandi áhrif á þau viðhorf og 

skoðanir sem samfélagið hefur á þeim og starfi í leikskólum.  
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5 Umræður 

Í þessum kafla munu helstu niðurstöður rannsóknarinnar verða skoðaðar, dregnar saman og 

settar í fræðilegt samhengi. Þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með að svar í  þessari 

rannsókn eru tvær, annars vegar: Hver eru viðhorf níu ungra leiðbeinenda sem starfar 

tímabundið í leikskólum til leikskólastarfsins? Og: Hverjar eru helstu ástæður þess að það 

leggur ekki fyrir sig leikskólakennaranám? 

Lagt er upp með að svara spurningunum og skiptist kaflinn því í þrjú þemu, þau eru: áhrif 

foreldra unga fólksins á náms- og starfsval þeirra, áhrif leikskólans á upplifun unga fólksins af 

starfinu og upplifun unga fólksins af skólakerfinu. Að lokum er samantekt á niðurstöðunum. 

5.1  Áhrif foreldra unga fólksins á náms og starfsval þeirra 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar nánar kemur í ljós að þær  eru aðallega 

tengdar áhrifum foreldra á námsval og síðan starfsval ungu viðmælendanna. Í viðtölunum 

kemur fram að tvær höfuðástæður liggja að baki þessum áhrifum, annars vegar áherslan á 

laun og hins vegar hugmyndin um mismikilvæg störf og menntun en einnig hefur 

samfélagsumræða og viðhorf til leikskólakennara áhrif. 

5.1.1 Áherslan á laun 

Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar kemur í ljós að gegnum gangandi hafa laun og 

launahugmyndir og tengsl þeirra við velgengni mikil áhrif á skoðanir unga fólksins á 

leikskólakennaranáminu og síðan starfi sem leikskólakennari. Almennt virtist unga fólkið ekki 

hafa miklar upplýsingar um laun, þau gerðu sér ekki grein fyrir hvaða laun væri eðlilegt að fá 

miðað við menntun og launaumræðan tengdist mest neyslu en ekki almennum rekstri. Margt 

í umræðunni endurspeglaði skoðanir foreldra þeirra og annarra í umhverfi þeirra og þar birtist 

skýrt að hvorki þau né foreldrar þeirra höfðu kynnt sér eða borið saman laun leikskólakennara 

við laun annarra stétta með sömu menntun. Svo virðist sem mýtan um að leikskólakennarar 

hafi mun lægri laun en aðrar sambærilegar stéttir eins og kennara, þroskaþjálfa og 

hjúkrunarfræðinga lifi mjög góðu lífi. Einnig var unga fólkið illa upplýst um launamuninn sem 

er á leiðbeinendum í leikskólum, sem er starfið sem flest þeirra sinna, og leikskólakennurum. 

Hægt er að staðfesta að leikskólaleiðbeinandi tilheyrir láglaunastétt sem ber mun minna úr 

býtum en menntaður leikskólakennari. Nýútskrifaður leikskólakennari hefur u.þ.b 617.000.0 í 
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grunnlaun en leiðbeinandi í Kópavogi hefur aftur á móti u.þ.b. 370.000, kr á mánuði 

(Kjarasamningur FL 2020; Kjarasamningur SFK 2020). 

Þessi umræða snýr bæði að skorti á upplýsingum almennt um laun og samanburð á launum 

en ekki síst upplýsingarleysi á vinnustað unga fólksins um laun og má tengja það almennri 

launaumræðu leikskólakennara sem oft á tíðum birtist með neikvæðum hætti í fjölmiðlum 

eins og kemur t.d. fram í máli Stefaníu Harðardóttur (2014) í aðsendri grein á Hún.is þar sem 

hún nefnir þá ákvörðun sína að læra að verða leikskólakennari sem eina af þeim verstu sem 

hún hefur tekið. Einnig var áberandi í viðtölunum að hluti viðmælenda minna hefur hugmyndir 

sínar af samfélagsmiðlum og það gerir þær óraunhæfar miðað við íslenskar aðstæður enda 

laun og vinna samfélagsmiðlastjarna, fótboltamanna og erlendra stjarna ekki í samræmi við 

íslenskt launaumhverfi.  

5.1.2 Áherslan á mis merkilega menntun og störf   

Þegar áhrif foreldra og annarra nákominna í umhverfi unga fólksins á val þeirra á menntun eða 

starfi eru skoðuð kemur í ljós að þau upplifa að margir hafa skoðanir á því að menntun sé 

mismikilvæg og störf sett í ólíka hópa eftir því hversu merkileg þau séu. Viðmælendur mínir 

þurftu oft að réttlæta val sitt á starfinu í leikskólanum og einnig hafði þetta áhrif á skoðun 

þeirra á leikskólakennaramenntun og starfi enda hafa skoðanir aðstandenda meiri áhrif en t.d. 

auglýsingar um nám og starfsumhverfi (Lísbet Hannesdóttir, 2013) 

Aðkoma og skoðanir foreldra á menntun og störf unga fólksins skína í gengum mörg viðtalanna 

þó fæst foreldra þeirra hafi ákveðna skoðum á námsgreininni. Þetta er í samræmi við það sem 

Valgerður Rut Jakobsdóttir (2020) kemst að í rannsókn sinni. Hún segir að ungt fólk finni fyrir 

þrýstingi frá foreldrum um að fara í nám og koma skoðunum sínum til skila með beinum en 

ekki síst óbeinum hætti með því t.d. að ræða eigin menntunarstöðu eða vísa í aðra. Ekki kemur 

fram hjá viðmælendum að foreldrar hafi sest niður með unga fólkinu sínu og skoðað laun 

miðað við menntun. 

5.1.3 Viðhorf til leikskólakennara 

Í viðtölunum skín í gegn að viðhorf foreldra og annarra áhrifaaðila í lífi unga fólksins spegla 

viðhorf samfélagsins. Þessi áhrif koma fram í fjölmiðlaumfjöllun og upphrópunarmenningu 

sem ekki síst birtist á samfélagsmiðlum. Unga fólkið sem rætt var við upplifði þessi viðhorf ekki 

síst í samtali við foreldra sína og á vinnustaðnum og hafði þurft að verja ákvörðun sína að vinna 
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í leikskóla fyrir fólki í sínum nánasta ranni. Þessi neikvæða ímynd og viðhorfin sem birtast fólki 

snúa flestar að umfjöllun um manneklu, erfiðleika í mönnun, lokanir, húsnæðiserfiðleika eins 

og myglu, umhverfi og viðhald. Umræður um laun eru einnig fyrirferðarmiklar og ímynd þeirra 

sem þar starfa. Árný S. Steindórsdóttir (2019) segir frá því að á tyllidögum er gert mikið úr 

hlutverki leikskólans í þjónustu við fjölskyldur og hvernig hann á þátt í því að jafna stöðu 

kynjanna þar sem Ísland hefur lengi verið í fremstu röð. Þessar hugmyndir birtast líka í 

misgáfulegum hugmyndum stjórnmálamanna um að hægt sé að manna leikskólana næstum 

með hverjum sem er eins og sést í frétt á RÚV (2020) um mönnunarvanda leikskólans en þar 

kemur fram hugmynd meirihlutans í Reykjavík um að borga starfsfólki bónus fyrir það að finna 

leikskólanum starfsfólk (ruv.is). Birtingarmynd leikskólans, hugmyndir um hann sem 

þjónustustofnun frekar en menntastofnun hvetja ekki leiðbeinendur til þess að sækja 

menntun í leikskólafræðum. Rannsókn Ástu Júlíu (2016) sýnir að brotthvarf ungra 

leikskólakennara úr starfi kemur til af samfélagslegum áhrifum, viðhorfum til starfsins, 

kjarasamningum og pólitískum áhrifum. Viðmælendurnir upplifa að þurfa að verja starfið í 

leikskólanum gagnvart umhverfi sínu og upplifun þeirra af erfiðleikum á vinnustaðnum 

tengdar samskiptum við foreldra eru í takt við það sem Erla Brynjólfsdóttir (2016) segir um að 

átök við foreldra og starfsmenn hafi neikvæð áhrif á sjálfsöryggi leikskólakennara. Þessi 

birtingarmynd hefur áhrif á að unga fólkið fær ekki hvatningu innan leikskólans til þess að 

sækjast eftir því að fara í leikskólakennaranám eða leggja þetta starf fyrir sig. Viðmælendur 

komu ekki inn á að hafa verið hvattir til þess að sækjast eftir starfinu og meira að segja átti 

einn þeirra náinn ættingja í faginu sem ekki hafði hvatt hann til þess að sækja um námið. Erla 

Brynjólfsdóttir heldur áfram og segir að leikskólakennarar líti á það sem sitt hlutverk að tala 

starfið upp og vekja áhuga og athygli á því faglega starfi sem fram fer innan leikskólans en 

þetta unga fólk virðist ekki hafa upplifað þetta og hafði ekki fengið hvatningu til þess að sækja 

í þetta starf til framtíðar, hvorki frá leikskólakennurum né öðrum.  

5.2 Áhrif leikskólans á upplifun unga fólksins af starfinu 

5.2.1 Neikvæð umræða og Covid faraldur 

Rannsóknin ber þess merki að hafa farið fram í heimsfaraldri og í viðtölunum kom skýrt fram 

að hluti af upplifun unga fólksins tengist því að hafa unnið í leikskóla á fordæmalausum tímum. 

Í viðtölunum tala þau um að móttaka þeirra sem nýjum starfsmönnum hafi oft verið með 

óhefðbundnum hætti sökum hólfaskiptingar og eða sóttvarnaraðgerða af einhverju tagi og 
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einnig tengja þau hluta af erfiðleikum þeim sem þau upplifðu við Covid og áhrif þess á líf og 

störf. Þessi upplifun er í samræmi við upplifun leikskólastarfsfólks og leikskólastjóra af Covid 

og þeim ráðstöfunum sem þurfti að grípa til á ýmsum stigum faraldursins. Framan af var eining 

og vinátta einkennandi en þegar leið á sýndu þreytumerki sig í leikskólasamfélaginu (Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir og Kristín Dýrfjörð 2022). 

Áhrif Covid á umræður og starfsánægju eru ekki auðgreinanleg frá aðstæðum fyrir 

heimsfaraldur en nokkrir af viðmælendunum nefna þó að þeir muni, vegna fyrra starfs, eða 

hafi heyrt að Covid hafi haft neikvæð áhrif á starfsumhverfi og umræður leikskólanna. Hins 

vegar er það augljóst að starfsumhverfið hefur áhrif á upplifun unga fólksins af starfinu því 

umhverfið og starfsánægjan eru lykilþættir í vellíðan á vinnustað ekki síður í leikskólum en 

öðrum vinnustöðum (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Hjördís Sigursteinsdóttur, 2019). Það að 

vinna með einstaklingum sem eru neikvæðir eða sjá ekki lausnir hefur áhrif á hvernig unga 

fólkið upplifir starfið og upplifun þeirra af kvíða og óöruggi samstarfsmanna mótaði upplifun 

þeirra af því að mæta í vinnuna og mannekla hafði líka letjandi áhrif á þau. Hins vegar eru 

margir af viðmælendum mínum sem lýsa frábærum starfsanda, samvinnu og liðsheild sem í 

samanburði við önnur störf sem þau hafa unnið er mun betri í leikskólanum enda tengist 

upplifunin viðhorfum starfsmanna til vinnunnar. Þar sem viðmælendur mínir voru ekki 

þvingaðir til þess að starfa í leikskólum jukust líkur á því að þeir fyndu til gleði í starfinu þrátt 

fyrir erfiðleika (Guðbjörg Stefánsdóttir 2011).  

5.2.2 Samband upplýsingaleysis og útflats valdapýramída 

Þegar viðtölin voru skoðuð kom í ljós að upplýsingagjöfin innan leikskólanna var mjög 

mismunandi og oft á tíðum upplifði unga fólkið að leiðbeinendur væru aðalstarfsmenn 

deildarinnar vegna þess að fagmenntaði einstaklingurinn, oftast leikskólakennari, væri mikið 

fjarverandi. Það var áberandi að þau áttu mörg erfitt með að skilja á milli starfa 

leikskólakennara, deildarstjóra, og sinna starfa. Oftast voru deildarstjórarnir eini fagmenntaði 

einstaklingurinn á deildinni eins og víða er í leikskólum á Íslandi. Þetta er í góðu samræmi við 

það sem Arna H. Jónsdóttir (2009) segir um að fagmennska leikskólakennara eigi undir högg 

að sækja þar sem nálægðin í starfsmannahópnum er mikil og deildarstjórarnir verði meðvirkir, 

horfi framhjá hlutum eða gera flest sjálfir til þess að forðast átök. Deildarstjórar eiga einnig 

erfitt með að gefa beinar fyrirskipanir og oft er valdapýramídi deildarinnar útflattur og allir 

ganga í sömu störf. Það flækist fyrir unga fólkinu að sjá hver munurinn á störfum deildarinnar 
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eru, þó sum þeirra geri sér grein fyrir faglegri færni leikskólakennaranna sem er meiri en þeirra. 

Þessi skilgreiningarvandi milli starfanna í leikskólanum getur haft áhrif á starfið og upplifun 

unga fólksins af hlutverki sínu og aukið á óöryggi sem síðan stuðlar að vanlíðan (Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir og Hjördís Sigursteinsdóttir, 2019).  

Eyja Bryngeirsdóttir (2018) segir að deildarstjórar telji sig hafa mikið vald innan leikskólans og 

upplifi að þeir séu stjórnendur á sinni deild og er það í góðu samræmi við upplifun unga fólksins 

en það vantaði skilning á hlutverkaskiptingunni og því hver störf og ábyrgð deildarstjórans 

væru. Leikskólakennarastarfið er kvennastarf þar sem árið 2020 voru einungis 546 karlmenn 

á móti 6321 konu starfandi í leikskólum á Íslandi (Hagstofan, 2020). Samkvæmt Örnu H. 

Jónsdóttur (2009) eru leikskólakennarar ekki áhugasamir um vald og því verður valdið ekki 

skýrt innan leikskólans og bíður upp á baráttu um valdið bæði innan deildarinnar og leikskólans 

í heild. Unga fólkið upplifði þessa óformlegu valdabaráttu sérstaklega þegar kom að því að 

deildarstjórarnir tóku ekki beint af skarið og lögðu línurnar sem þýddi að ekki lá ljóst fyrir 

hvernig átti að gera hlutina, hvaða aðferðum átti að beita eða hvers vegna ekki mátti gera 

ákveðna hluti.  

Þarna skein líka í gegn upplifun af því að deildarstjórar og leikskólakennarar þar sem það átti 

við væru mikið fjarverandi vegna undirbúnings og funda. Deildarstjóri á rétt á tíu tímum á viku 

í undirbúning og leikskólakennari sjö tímum samkvæmt kjarasamningi (Kjarasamningur FL, 

2020) og vegna manneklu í leikskólum kemur það fyrir að ekki er hægt að leysa þá af. Þessi 

undirbúningur birtist leiðbeinendum ekki síst sem aukið álag vegna fjarveru fagmanna.  

5.2.3 Fagmannafæð 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar kemur í ljós að fagmannafæð hefur áhrif á 

faglegt starf, umræðu og gerir fagmennina veikari í valdahlutverkum sínum þar sem þeir eru í 

miklum minnihluta. Viðmælendurnir upplifa fjarveru þeirra og aukið álag auk þess að skilning 

á hlutverkum þeirra vantar tilfinnanlega. Þessi skortur á fagmenntuðum í mörgum leikskólum 

dregur úr muninum sem á vera á milli fagmanna og annarra starfsmanna. Þetta er í góðu 

samræmi við það sem Arna H. Jónsdóttir (2009) segir um að starfsfólk leikskóla líti á sig sem 

jafningja innan leikskólans og reyndir leiðbeinendur upplifa sig ekki minna mikilvæga heldur 

en fagmennina á deildinni. Í rannsókn Ólafar Magneu Sverrisdóttur (2020) segir að ólíkir þættir 

hafi áhrif á starfsánægju og ástæður þess hvers vegna leikskólakennarar leita á önnur mið. 

Starfsumhverfi spilar þar lykilhlutverk, t.d. minni viðvera með börnum í grunnskólanum og 
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faglegra samstarf vegna þess að fleiri fagmenn eru á vinnustaðnum. Þessi faglegi styrkur hefur 

áhrif á jafnvægið innan vinnustaðarins og gerir fagmönnum kleift að standa fastar í sínar 

faglegu fætur í stað þess að vera eini fagmaðurinn á meðal meirihluta leiðbeinenda sem 

hættan er á að verði ráðandi í starfinu.  

Ýmislegt hefur verið gert til þess að stemma stigu við fækkun leikskólakennara og annarra 

kennara eins og hvatningarátökin Komdu að kenna og Framtíðarstarfið. Í rannsókn Hjörvars 

Gunnarssonar(2018) kemur fram að umsóknum í grunnskólakennaranám fjölgaði en það sama 

átti sér ekki stað um umsóknir í leikskólakennaranám á því tímabili sem rannsókn hans fór 

fram. Viðmælendur í þessari rannsókn minntust ekki á þessi átök eða að hafa kynnt sér 

leikskólakennaranám almennt. Einnig virðast þau átök sem bæði ríki og sveitarfélög hafa 

staðið fyrir ekki ná til þessa hóps þrátt fyrir að þau hafi áhrif á eldri leiðbeinendur. Slík 

hvatningarátök ná ekki til þeirra sem sækja um leikskólakennaranám enda eru 

leikskólakennaranemar almennt eldri nemendur og taka ákvörðun út frá öðrum þáttum en 

eiga það sameiginlegt með unga fólkinu í þessari rannsókn að vinna í leikskóla (Amalía 

Björnsdóttir og Þuríður Jóna Jónsdóttir, 2020).  

Umræðan í leikskólum viðmælenda hafði áhrif þar sem sum þeirra ræddu um að ef þeir færu 

í kennaranám þá myndi grunnskólakennarinn frekar verða fyrir valinu. Í leikskólaumhverfinu 

hefur mikið verið rætt um áhrif sameiginlegs leyfisbréfs (Lög um menntun, hæfni og ráðningu 

kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 95) og því að 

leikskólakennarar hafa nú tækifæri til þess að sækja um vinnu á fleiri skólastigum. 

Leikskólakennarar fara á nýjan vettvang vegna stjórnunarlegra þátta, starfsumhverfis og 

starfsmannahalds og völdu þar með sjálfan sig og og sýna vellíðan fram yfir leikskólann og 

metnað sinn fyrir því skólastigi (Guðbjörg Gunnarsdóttir, 2015; Guðbjörg,Stefánsdóttir 2011). 

Skýrsla mennta- og menningarmálaráðuneytis frá 2019 sýnir að aðstöðumunur kennara á 

Íslandi er mikill milli skólastiga og hallar þar verulega á leikskólakennara (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2019). Þessi skýrsla skilaði árangri í kjarasamningi 

leikskólakennara 2020 með auknum undirbúningstíma (Kjarasamningur FL 2020). Þessi 

breyting er ný af nálinni og tók gildi á sama tíma og margir leikskólar tóku upp 

vinnutímastyttingu sem einnig var samið um en því miður fylgdi ekki afleysing. Þessi 

kjarasamningsbundnu réttindi hafa því fallið í skugga veikinda og óvenjulegs ástands vegna 
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heimsfaraldurs. Þó er hægt að tengja upplifun unga fólksins af erfiðleikum, mönnunarvanda 

og aukinni ábyrgð leiðbeinenda við þessar breytingar.  

Í flestum leikskólum viðmælendanna voru leikskólakennarar í miklum minnihluta starfsfólks 

og eins og nýjar tölur sína eru ekki miklar líkur á því að það standi til bóta. Á fimm ára tímabili 

2015-2019 voru að meðaltali 109 nemendur sem stunduðu nám í leikskólafræðum (Amalía 

Björnsdóttir og Þuríður Jóna Jónsdóttir (2020). Samkvæmt því ætti um það bil þriðjungur að 

ljúka námi á hverju ári en aðeins um 15% gerði það. Þetta lýsir miklu brottfalli og því að sá 

námstími sem miðað er við er óraunhæfur miðað við aðstæður nemenda enda eru þeir flestir 

skilgreindir eldri, vinna með námi og heimilisaðstæður gera námið meira krefjandi en ella.  

5.3 Upplifun unga fólksins af skólakerfinu  

Þær niðurstöður sem komu mest á óvart var að upplifun viðmælenda af skólakerfinu almennt, 

bæði úr grunnskóla og ekki síður úr framhaldsskóla hafði áhrif á það hvort þau sáu fyrir sér að 

sækja í leikskólakennaranám. Einhver viðmælendanna komu inn á það í viðtölunum að 

leikskólinn væri alveg undanþeginn skoðun þeirra á skólakerfinu því þar upplifðu þau ekki þá 

erfiðleika sem síðar mótuðu skoðanir þeirra á menntun og skólakerfinu.  

5.3.1 Námsörðugleikar 

Námsörðugleikar og upplifun af því að valda ekki þeim verkefnum sem fyrir þau voru lögð eru 

eitt af því sem hefur áhrif á það hvort unga fólkið í rannsókninni sér sig í leikskólakennaranámi 

og almennt í háskólanámi. Rannsóknir sýna að það eru mikil tengsl á milli slakrar útkomu í 

lesskilningsprófum og mælingum á hæfniþrepum í PISA í grunnskóla og gengi í framhaldsskóla. 

Auknar líkur eru á brottfalli og þrátt fyrir að viðmælendur mínir hefðu lokið stúdentsprófi 

töluðu þeir það niður vegna slaks gengis (Berglind Gísladóttir, Hans Haraldsson og Amalía 

Björnsdóttir 2019). Unga fólkið talaði niður sína eigin getu í skóla vegna námsárangurs og 

áskorana í tengslum við erfiðleika í námi. Þau töldu að þeirra getuleysi í námi hefði hindrandi 

áhrif á framtíðarmöguleika og er áhugavert að skoða áhrif trúar á eigin getu miðað við 

námsárangur og framtíðarvonir. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að viðhorf barna á miðstigi 

grunnskólans til eigin getu hafa áhrif á námsval þeirra í háskóla og móta framtíðarsýn 

einstaklinga á nám og má því segja að snemma verði ljóst hvaða leið verður fyrir valinu (Amalía 

Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2010). Unga fólkið í rannsókn minni bar 

þess merki að hafa snemma myndað sér þessa skoðun en þó luku öll framhaldsskólanámi með 
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stúdentsprófi vegna utanaðkomandi þrýstings frá foreldrum og því að hafa ekki upplifað aðrar 

leiðir til náms. Fyrirmyndir skipa stóran sess og menntunarstig foreldra og hvatning hefur áhrif 

á val ungs fólks á námi og starfi og sýna rannsóknir að menntunarstig foreldra hefur þar mikil 

áhrif enda þarf unga fólkið að sjá fyrir sér þá framtíð sem því stendur til boða og vera hvött til 

dáða (Berglind Gísladóttir, Hans Haraldsson og Amalía Björnsdóttir, 2019).  

5.4 Samantekt  

Niðurstöðurnar benda til þess að það sem hefur mest áhrif á það að þátttakendur 

rannsóknarinnar velja ekki að leggja fyrir sig að verða leikskólakennarar snúa að áhrifum 

umhverfisins. Foreldrar hafa mikil áhrif og þar hefur umræðan um laun leikskólakennara 

ráðandi stöðu. Hins vegar virðast viðhorf til leikskólakennara og leikskóla almennt og 

birtingarmynd þeirra í fjölmiðlum einnig hafa mótandi áhrif á viðmælendur og umhverfi þeirra 

sem síðan hefur áhrif á þá. Síðast en ekki síst hefur leikskólinn, starfsandi, viðhorf og umræðan 

á vinnustaðnum mikil áhrif á ungu viðmælendurna og gegndi  lykilhlutverki í því hvort þau sáu 

sig fyrir sér til framtíðar í starfinu.  
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6 Lokaorð 

Það er augljóst eftir vinnuna við þessa rannsókn og öll samtölin sem ég hef átt fyrir og í 

tengslum við vinnu þessarar ritgerðar að það er verk að vinna. Þessi hæfileikaríki hópur ungs 

fólks sem ég talaði við í rannsókninni hefur auðvitað sínar ástæður fyrir því að velja ekki 

leikskólakennaranám en stór hluti þeirra ástæðna tengist viðhorfi til stéttarinnar og starfsins. 

Það er eitthvað sem hægt er að lagfæra eða hafa áhrif á. Erfiðast fannst mér að heyra hvernig 

nálgun okkar leikskólakennara, neikvæð umræða á vinnustöðunum og í fjölmiðlum er ráðandi 

í mótun þessara viðhorfa. Hvatningarátök virðast ekki hafa áhrif fjölgun í leikskólakennaranámi 

en styrkir og stuðningur sveitarfélagana hafa áhrif. Einnig er mikilvægt að skoða hvers vegna, 

þrátt fyrir fjölgun í leikskólakennaranámi, útskrifuðum leikskólakennurum fjölgar ekki sem 

skyldi. Allar þessar ástæður eru mikilvægar og áríðandi að halda áfram og leita enn fjölbreyttari 

leiða til þess að fjölga leikskólakennurum.  

Rannsóknin ber öll keim að hafa verið framkvæmd í Covid faraldri og hefur hann bein og óbein 

áhrif hér og þar í ferlinu. Viðtölin bera þess merki að þau voru tekin í gegnum fjarfundabúnað 

og er hægt að nefna að minna óformlegt spjall átti sér stað en ég hafði hugsað mér. Einnig 

reynist erfiðara að lesa úr annarri tjáningu þegar viðmælandinn er á skjá, augnatillit og 

líkamstjáning verður öll óskýrari. Einnig hafði Covid faraldurinn áhrif á umræðuna á 

vinnustaðnum, móttöku nýrra starfsmanna og almenna upplifun unga fólksins af 

vinnustaðnum. Ekki má gera lítið úr því að  samheldni starfsmanna á leikskólum styrkist með 

skemmtunum af ýmsu tagi sem ekki hafa farið fram á þeim tíma sem unga fólkið hefur unnið 

í leikskóla. Þessi þreyta, hræðsla og óvenjulegt ástand tengt heimsfaraldinum hefur auðvitað 

áhrif en þrátt fyrir það tel ég að niðurstöðurnar séu nytsamlegar í stærra samhengi.  

Hægt er að segja að þessi rannsókn hafi vakið fleiri spurningar en þau svör sem hún færði mér. 

Vinnan við hana hefur verið áhugaverð og krefjandi en hefur fært mér áhugaverð samtöl sem 

vonandi leiða til breytinga innan leikskólakerfisins sem miðað við þessar niðurstöður ber m.a. 

ábyrgð á því að unga fólkið sækir ekki í leikskólakennaranám. Einnig er merkilegt að sjá hvernig 

upplifun viðmælendanna af skólakerfum hefur áhrif á framtíðaráætlanir þeirra. Þetta hef ég 

áður rekið mig á og heyrt af starfsmönnum sem sækja í leikskólastörf vegna þess að það var í 

síðasta skipti sem þeim leið vel í skóla. Þessa einstaklinga þarf að skoða sérstaklega og hvernig 
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hægt er að koma til móts við þá og styðja til áframhaldandi náms. Þær niðurstöður eru í 

tengslum við aðrar rannsóknir um brottfall og ástæður sem liggja þar að baki.  

Það er sláandi að sjá hvað viðhorf til leikskólakennara og leikskólans hafa tekið litlum 

breytingum um langa hríð. Því er áríðandi að hefja grunn greiningarvinnu á þessum viðhorfum, 

hvað skapar þau og hvernig leikskólinn birtist t.d. í fjölmiðlum og samfélagsumfjöllun almennt 

ef takast skal að breyta viðhorfunum. Einnig tengist þetta átökum um stöðu leikskólans. Innri 

togstreitan sem er á milli þjónustustofnunarinnar sem alltaf þarf að manna óháð fagmenntun 

starfsmanna og hins vegar baráttunni fyrir þeirri faglegu menntastofnum sem leikskólinn á að 

vera samkvæmt lögum. Einnig er hægt að draga þá ályktun að skortur á starfslýsingum innan 

leikskólans þar sem flestir, jafnt fagmenntaðir sem ómenntaðir, starfa eftir sömu starfslýsingu 

leikskólakennara fletji út og geri hlutverkaskiptingu innan leikskólans óskýrari. Mikilvægt er að 

finna fjölbreyttar leiðir til þess að ná betur til ungs fólks sem hefur hug á því að leggja fyrir sig 

leikskólakennaranám. Starfið þarf að tala upp, gæta að orðræðunni og snúa ofan af langlífum 

hugmyndum sem enn eru að flækjast fyrir þegar kemur að því að fjölga í leikskólakennarastétt. 

Leikskólinn þarf sífellt að vera á tánum til þess að halda fast í hlutverk sitt sem menntastofnun 

og vinna hörðum höndum að því að auka fagmennsku.  
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Viðauki A: Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki  

Þér er boðið að taka þátt í rannsókn sem snýr að viðhorfi ungs fólks gagnvart starfi í leikskóla 

og hugmyndum þeirra um leikskólakennaramenntun og leikskólakennarastarfið.  

 

Leitað er til þín þar sem þú ert leiðbeinandi á leikskóla sem hefur lokið stúdentsprófi en þó ekki hafið 

háskólanám. 

Tekið verður viðtal við fimm einstaklinga á 3 leikskólum. 

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 ungs fólks til starfs í 

leikskóla og leitast við að finna ástæður þess að það sér ekki fyrir sér að leggja fyrir sig 

leikskólakennarastarfið og afla sér viðeigandi menntunar til starfsins.   

Samþykkir þú að taka þátt í rannsókninni verða lagðar fyrir þig nokkrar spurningar um 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 hvaða ástæður liggja að baki því að ungt 

fólk sem vinnur í leikskóla eftir stúdentspróf sér ekki fyrir sér að leggja fyrir sig 

leikskólakennarastarfið.  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. 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 Dagsetning                             Undirskrift þátttakanda 
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Viðauki Á: Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi fyrir viðtöl vegna lokaverkefnis  

Gerður Magnúsdóttir 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

1. Stærð leikskólans 

2. Fjöldi starfsmanna 

3. Hlutfall menntaðra 

4. Fjöldi ungs fólks sem vinnur í leikskólanum 

 

Bakgrunnspurningar 

1. Hvað heitir þú? 

2. Hvað ertu gamall/gömul? 

3. Hver er búsetustaða þín? 

4. Hver er sambandsstaða þín? 

5. Hvenær laukst þú stúdentsprófi? 

 

Viðtalspurningar 

1. Hvers vegna valdir þú að fara að vinna í leikskóla? 

a. Hvaðan kom hugmyndin? 

b. Hafði einhver eða eitthvað áhrif á þessa ákvörðun? 

2. Hvert er starf þitt á leikskólanum? 

3. Hverjir eru þínir nánustu samstarfsmenn? 

4. Hvaða aldur vinnur þú með? 

5. Hvernig líður þér í vinnunni? 

a. Hvað er skemmtilegt? 

b. Hvað er erfitt? 
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6. Hvað hefur áhrif á það hvernig þér líður í vinnunni? 

a. Aðrir starfsmenn 

b. Aðbúnaður 

c. Álag 

d. Tengsl 

e. Stjórnun 

7. Hvernig upplifir þú hlutverk þitt í vinnunni? 

8. Hvaða hugmyndir hafðir þú um leikskólastarf áður en þú fórst að vinna í leikskóla? 

a. Hvaðan komu þær hugmyndir. 

b. Höfðu þær áhrif á ákvörðun þína. 

9. Hverjar eru framtíðarhugmyndir þínar? 

a. Nám 

b. Vinna 

c. Hugmyndir 

10. Hefurðu hugsað um að fara í leikskólakennaranám? 

a. Hvers vegna? 

b. Hvers vegna ekki? 

11. Hverjar eru ástæður þess að þú sérð ekki fyrir þér að leggja þetta starf fyrir þig? 

a. Námsval 

b. Utanaðkomandi áhrif 

c. Starfsumhverfi 

d. Samfélagsumræða.  

e. Laun 



60 

12. Hvaða hugmyndir hefur þú um framtíðarmenntun þína? 

a. Hvað hefur áhrif á þessar hugmyndir? 

13. Hvar sérðu þig fyrir þér eftir 5 ár? 

14. Hvað hefði getað haft áhrif á að þú gætir hugsað þér að leggja þetta starf fyrir þig? 

 


