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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í reynslu starfsmanna hjá 

Leikskólum Reykjavíkur, með litla formlega menntun, af leikskólaliðanámi. 

Hvers vegna sóttu þeir námið, hver var reynsla þeirra af því og hver var 

persónulegur og faglegur ávinningur af því. Í rannsókninni er jafnframt leitast við 

að skoða hvaða áhrif námið hafði á ákvarðanir umræddra starfsmanna um 

áframhaldandi störf þeirra í leikskóla sem og um frekara nám. Ritgerðin byggir á 

eigindlegri rannsóknaraðferð með viðtölum við átta einstaklinga, allt konur, sem 

luku leikskólaliðanámi. Niðurstöður sýna að eftir námið upplifa þær sig með 

aukna hæfni í starfi og betri skilning á faglegum tilgangi þess. Það var þeim 

mikilvægt að fá starfsheiti og tilheyra viðurkenndri starfsstétt. Viðmælendur mínir 

líta á leikskólaliðanámið sem mikilvægan lið í starfsferilsþróun sinni og þær telja 

sig hafa gert rétt með því að velja leikskólann að starfsvettvangi sínum. Þrátt fyrir 

almennt jákvæða upplifun kvennanna af náminu, olli það þeim miklum 

vonbrigðum, að mæta til starfa að námi loknu og uppgötva að ekki var fyrir hendi 

skilgreind staða aðstoðarmanns leikskólakennara eins og gert er ráð fyrir í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla.  

Það er von mín að niðurstöðurnar geti nýst þeim aðilum sem koma að mótun 

náms fyrir fólk með litla formlega menntun og jafnframt náms- og 

starfsráðgjöfum.  
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Abstract 

The objective of this research was to study how employees with short or no 

formal education working at Leikskólar Reykjavíkur (preschools in Reykjavík), 

experienced the preschool assistant program. The questions put forward are: What 

attracted them to the program, how did they experience it and what were their 

personal and professional benefits. This research also seeks to shed light on the 

impact of this educational experience on the decision making process of these 

employees regarding their continued employment in a preschool and/or further 

education. This study is a qualitative research where eight women are interviewed, 

all have finished their degree as preschool assistants. The results show that having 

finished the program my interviewees´ find themselves better qualified at their 

work as well as having gained deeper understanding of its professional purpose. 

Additionally, they expressed the importance of acquiring a specific job title and 

thus belonging to a recognized profession. They feel that the degree provided by 

the program is an important part of their career development. The research also 

showed that the program confirmed their belief that a career in a preschool was 

indeed the right choice of a job in their case. Although the interviewees´ 

experience of the preschool assistant program was generally a positive one, it 

came as a great disappointment to them to return to their jobs only to discover that 

there was no clearly defined position of an assistant to the preschool teacher 

awaiting them, as the curriculum clearly states. 

Hopefully these results will benefit policy makers and others involved in 

developing study programs for people with little formal education as well as for 

educational and vocational counsellors.  
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og 

starfsráðgjöf við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var 

unnin með eigindlegri aðferð. Markmið hennar er að veita innsýn í reynslu 

starfsmanna í leikskólum, sem hafa litla formlega menntun, af leikskólaliðanámi. 

Áhersla er lögð á að fá fram hvers vegna þeir sóttu námið, hver var reynsla þeirra 

af náminu og hver var persónulegur og faglegur ávinningur af því. Jafnframt er 

leitast við að skoða hvaða áhrif leikskólaliðanámið hafði á ákvarðanir umræddra 

starfsmanna um áframhaldandi störf þeirra í leikskóla sem og um frekara nám.   

Áhugi minn á viðfangsefninu er tilkominn vegna starfs míns sem 

mannauðsráðgjafi hjá Leikskólum Reykjavíkur. Sem náms- og starfsráðgjafi velti 

ég fyrir mér hvernig hægt sé að auka menntun þeirra starfsmanna leikskólanna 

sem eru með litla formlega menntun. Starfsmannavelta hjá Leikskólum 

Reykjavíkur er mikil og er brottfallið meira meðal starfsmanna með litla formlega 

menntun en leikskólakennara. Hjá Leikskólum Reykjavíkur eru leikskólakennarar 

í aðeins 35% stöðugilda (Leikskólasvið, 2010). Því er mikilvægt að fjölga 

leikskólakennurum og ekki síður að fjölga valkostum í námi fyrir hinn stóra hóp 

starfsmanna, sem flestir eru konur með litla formlega menntun en búa yfir langri 

starfsreynslu í leikskóla. Ástæðan fyrir því að ég valdi þetta rannsóknarefni felst í 

þeirri áskorun að komast að því hver reynsla leikskólaliða er af leikskólaliðanámi 

og hvort námið geti verið ein leið til að hækka menntunarstig starfsmanna í 

leikskólum og þar með auka fagleg vinnubrögð í starfi með börnum. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að starfsfólk sem tekur þátt í símenntun og telur að hæfileikar 

sínir og hæfni fái notið sín í starfi hefur minni áhuga á að skipta um starf og lítur 

rá það sem hvata til frekara náms. Því er áhugavert að leita svara við því hvort 

leikskólaliðanámið fullnægi markmiðum sem sett voru þ.e. að auka faglega hæfni 

starfsfólks með litla formlega menntun og um leið hvort námið dragi úr 

starfsmannaveltu og hvetji til frekara náms.  

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu dr. Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og 

Örnu H. Jónsdóttur. Eru þeim færðar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn. Birgir 

Ingólfsson, eiginmaður minn, fær þakkir fyrir ómetanlegan stuðning, þolinmæði 
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og hvatningu á námstímanum. Einnig þakka ég börnunum mínum sem sýndu námi 

móður sinnar áhuga og hvöttu hana til dáða. Vinkonur mínar, þær Margrét 

Sveinsdóttir og Sigríður Marteinsdóttir, fá þakkir fyrir þann stuðning sem þær 

sýndu mér. Síðast en ekki síst vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir þeirra 

þátttöku sem einkenndist af áhuga á að koma upplifun sinni og reynslu af 

leikskólaliðanáminu samviskusamlega til skila.  
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1 Inngangur 

Undanfarna áratugi hefur það verið opinber stefna á Íslandi að hvetja fólk með litla formlega 

menntun til að sækja sér frekara nám. Dæmi um það er leikskólaliðanámið sem er hér til 

umfjöllunar. Nám er æviverk og talað er um að ævimenntun (life long learning) hefjist á 

fyrstu árum ævinnar (Jóhanna Einarsdóttir, 2007; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011) og lýkur ekki við lok hefðbundinnar skólagöngu (Blustein, 2006; 

Menntamálaráðuneytið, 1998; OECD, 2004). 

Vinnan gegnir stóru hlutverki í lífi flestra fullorðinna og því brýnt að standa vel að 

möguleikum fólks til starfsþróunar (Blustein, 2006). Leikskólaliðanám er dæmi um 

menntastefnu sem framkvæmd hefur verið til að ýta fólki með litla formlega menntun í nám 

(Menntamálaráðuneytið 2004, 2009). Í þessari rannsókn er skoðað hvernig til hefur tekist hjá 

Leikskólum Reykjavíkur.  

Samfélagið og vinnumarkaðurinn er í stöðugri þróun og þær miklu breytingar sem hafa 

orðið í samfélaginu hafa leitt til þess að fræðsla og menntun á sér ekki stað á ákveðnu 

aldursskeiði í lífi fólks, heldur er mikilvægt að fólk mennti sig allt lífið (Jón Torfi Jónasson og 

Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001). Blustein (2006) áréttar að við slíkar aðstæður sé 

mikilvægara en ella að fólk sé meðvitað um þá hæfni sem það býr yfir og geti yfirfært hana á 

önnur störf sem bjóðast. Gildi menntunar er ekki síður mikilvægt fyrir einstaklinginn, gerir 

honum kleift að efla sig og styrkja og ná persónulegum markmiðum í náms- og 

starfsferilþróun sinni (Savickas, 2005). 

Þegar gerður er samanburður við aðrar þjóðir t.d. Norðurlöndin, sker Ísland sig úr þegar 

kemur að grunnmenntun. Frá árinu 1985 hefur Jón Torfi Jónasson (1990) vakið athygli á 

miklu brottfalli nemenda úr framhaldsskólum landsins og þeirri staðreynd að stór hluti fólks á 

vinnumarkaði er aðeins með grunnskólapróf, en talið er að um 10% grunnskólanema fari ekki 

í framhaldsskóla og brottfall úr framhaldsskóla sé 30–35% (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Sú 

staðreynd að um 37% vinnuafls (25–64 ára) á Íslandi hafi aðeins lokið grunnskólaprófi, en á 

hinum Norðurlöndunum er sambærileg tala um 16–23%, (OECD, 2005) kallar á að skoðað 

verði sérstaklega hvers vegna stór hluti fólks á ekki samleið með skólakerfinu (Jón Torfi 

Jónasson, 2010). Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar 

atvinnulífsins, (Menntamálaráðuneytið, 2010) bendir á að brotthvarf úr skóla þýði ekki 

endilega brotthvarf úr námi þar sem atvinnuþátttaka er hvergi meiri en á Íslandi. Að hennar 

mati fari fram fjölbreytt nám víða á vinnustöðum þar sem boðið er upp á símenntun. Vandinn 
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liggur því ekki í því að landsmenn séu ómenntaðir heldur frekar í því að meta það nám sem 

fer fram á hinum ýmsum stöðum í samfélaginu. Gerður G. Óskarsdóttir (1995) gerði rannsókn 

á tengslum menntunar og starfs snemma á starfsferli fólks. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til þess að stutt starfstengt nám bæti almennt ekki stöðu einstaklinga á vinnumarkaði. 

Ekki kom fram með skýrum hætti hvernig og hvort atvinnulífið nýtti sér þá hæfni sem 

starfsfólkið bjó yfir. Því er mikilvægt að hennar mati að atvinnulífið hugi sérstaklega að 

þessum þáttum þegar starfsnám er annars vegar. Í lögum um framhaldsfræðslu nr. 27/2010 er 

lögð áhersla á að meta nám og reynslu sem einstaklingar hafa aflað sér utan hins formlega 

skólakerfis. Þar er lagt til að framkvæmt sé raunfærnimat á þekkingu og færni einstaklinga. Í 

matinu yrði sérstaklega horft til skólagöngu, starfsreynslu, starfsnáms, frístundanáms, 

framhaldsfræðslu, félagsstarfa og lífsreynslu viðkomandi (Lög um framhaldsfræðslu nr. 

27/2010). 

Jón Torfi Jónasson og Andrea G. Dofradóttir (2007) draga þá ályktun, með hliðsjón af 

samsetningu vinnumarkaðarins, að allstór hópur fólks gangi til flókinna starfa án þess að hafa 

fengið um þau tilhlýðilega leiðsögn. Þau benda jafnframt á að með betri grunnmenntun séu 

meiri líkur á að símenntun og endurmenntun standi undir nafni og skili hlutverki sínu sem afl 

sem ýtir við, styður og hvetur einstaklinga til símenntunar og hækki þar með menntunarstigið 

á Íslandi. Ríkisstjórnin og aðilar vinnumarkaðarins settu sér það markmið að árið 2020 yrðu 

ekki fleiri en 10% fólks á vinnumarkaði án viðurkenndrar starfs- eða 

framhaldsskólamenntunar (Forsætisráðuneytið, 2011). Ef markmið stjórnvalda og aðila 

vinnumarkaðarins um að hækka menntunarstig þjóðarinnar eiga að ná fram að ganga, verður 

að veita einstaklingum sem hafa hætt námi tækifæri til að hefja nám á nýjan leik (Jón Torfi 

Jónasson, 2010). Þá kemur fram í skýrslu um símenntun á nýrri öld (Menntamálaráðuneytið, 

1998) að nemendur þurfa að sjá sér hag í því að auka stöðugt við menntun sína.  

Hér á landi innritast mun færri nemendur á starfsmenntabrautir eða stuttar 

starfsnámsbrautir miðað við t.d. Norðurlöndin og brottfall úr námi er meira hér. Þessi 

niðurstaða vekur upp ýmsar spurningar eins og hvort námsframboðið sé nægjanlega fjölbreytt 

fyrir þá nemendur sem ekki stefna í framhaldsskóla (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Í skýrslu 

um símenntun á nýrri öld (Menntamálaráðuneytið, 1998) er lögð áhersla á að efla samstarf 

atvinnulífs og skóla til að tryggja að nám svari sem mest kröfum atvinnulífsins. 

Undirbúningur að leikskólaliðanáminu fór fram í starfsgreinaráði uppeldis- og tómstunda. Í 

því sátu aðilar vinnumarkaðarins, fulltrúi menntamálayfirvalda og fulltrúi stéttarfélagsins 

Eflingar-stéttarfélags (Þórunn Sveinbjarnardóttir, 2009). Bandarískar rannsóknir sýna að 
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samvinna aðila vinnumarkaðarins og menntamálayfirvalda er mikilvæg þegar kemur að því að 

festa starfsmiðað nám í sessi (Hamilton, 1986). Gerður G. Óskarsdóttir (1995) veltir því fyrir 

sér aftur á móti, hvort ástæðan fyrir því að margar starfsnámsbrautir hafi breyst í 

stúdentsprófsbrautir sé sú að tengslin og samstarfið á milli fyrrnefndra aðila hérlendis hafi 

ekki verið nógu mikið.  

Þýðingarmikið er að yfirvöld móti stefnu um fræðslu sem ætluð er fullorðnum með stutta 

formlega menntun, sem nær yfir allt nám sem einstaklingar leggja stund á (Jón Torfi 

Jónasson, 2010). Í lögum um framhaldsfræðslu nr. 27/2010 og í frumvarpi með þeim kemur 

skýrt fram að þeim sé ætlað að stuðla að því að almennt menntunarstig í landinu vaxi. Sá 

markhópur sem lögin taka til eru einstaklingar sem hætt hafa námi í formlega skólakerfinu 

áður en skilgreindum námslokum var náð. Bent er á að fyrir marga sem hafa hætt námi að 

loknum grunnskóla eða á framhaldsskólastigi sé framhaldsskólinn oft ekki raunhæfur kostur. Í 

rannsókn Svanfríðar Ingu Jónasdóttur (2005) á námsáhuga fólks með litla menntun kemur t.d. 

fram að viðmælendur hennar höfðu ekki áhuga fyrir námsfyrirkomulagi framhaldsskólanna og 

fannst þeir þurfa að læra of margt sem þeir töldu sig ekki hafa þörf fyrir, m.a. fannst þeim 

vera lögð of mikil áhersla á stærðfræði (sjá einnig Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008). Því 

er brýnt að bjóða upp á námsúrræði fyrir þá sem hafa þessa reynslu sem eru þannig uppbyggð 

að þau geti opnað leiðir til formlegs náms og leitt til brautskráningar með lokaprófi af 

framhaldsskólastigi (Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010).  

Einstaklingar með litla formlega menntun geta upplifað sig sem „annars flokks“ og því átt 

erfitt uppdráttar í þjóðfélagi sem einkennist af stöðugum breytingum og nýjum kröfum. Þetta 

er upplifun kvennanna í rannsókn sem Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir (2008) gerði á reynslu 

kvenna með litla formlega menntun af því að hefja nám í Grunnmenntaskólanum sem er 

menntunarúrræði sérsniðið að fullorðnu fólki með litla formlega menntun. Aukin menntun er 

oftar en ekki eina leiðin að þeirra mati til að bæta stöðu sína á vinnumarkaði (sjá Helga 

Eysteinsdóttir, 2006; Sif Einarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2004). Í rannsókn Jóns Torfa 

Jónassonar og Andreu Gerðar Dofradóttur (2007) kom í ljós að sá hópur sem hafði minnstu 

menntunina var síst líklegur til að stunda símenntun og því býr ákveðinn hópur einstaklinga 

við litla menntun mestan hluta ævinnar. Til að hægt sé að bjóða upp á nám alla ævi þarf 

námsframboð að vera við hæfi sem flestra. Með aukinni menntun gefst einstaklingum 

tækifæri á fjölbreyttari atvinnutækifærum og fólk hefur möguleika á að bæta stöðu sína á 

vinnumarkaði (Jón Torfi Jónasson, 1990). Þá er ekki síður mikilvægt að huga að því með 
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hvaða hætti nemendur sjái sér hag í að stunda nám, t.d. af starfsbrautum, þeir fái hærri laun og 

meira krefjandi starf að námi loknu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). 

Vinnan er oft talin vera mikilvægasti þáttur í lífi flestra og fólk skilgreinir sig og aðra í 

kringum sig út frá atvinnustöðu. Blustein (2006) er einn þeirra sem telur svo vera. Hann færir 

rök fyrir því að störf gegni þrenns konar hlutverki í lífi fólks. Í fyrsta lagi séu þau leið til að 

hafa í sig og á, í öðru lagi grunnur fólks til félagslegra samskipta og í þriðja lagi leið til 

sjálfsákvörðunar og frekari metorða. Hann ályktar sem svo að störf gegni svo veigamiklu 

hlutverki í lífi fólks að skilningur á mannlegri hegðun sé ekki mögulegur án þess að þau séu 

tekin með í reikninginn, Vinnan tengist sjálfsmynd fólks og viðhorfum annarra. Þeir sem ekki 

mennta sig hafa oft lítið val um störf og þurfa því að sætta sig við láglaunastörf. Aukin 

menntun er oftar en ekki eina leiðin fyrir fólk til að bæta stöðu sína á vinnumarkaði. Hærra 

menntunarstig er því ekki aðeins mikilvægt fyrir einstaklinginn heldur sóknarfæri fyrir 

atvinnulífið og samfélagið í heild og því mikilvægt að þjóðin sé vel menntuð (Jón Torfi 

Jónasson og Andre Gerður Dofradóttir,2007). Þá er ekki síður mikilvægt að menntun sé metin 

á vinnumarkaði (Gerður G. Óskarsdóttir, 1995, 2000; Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/ 2010; 

Svanfríður Inga Jónasdóttir, 2005; Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008).  

Blustein (2006) leiðir líkum að því að á lífsleiðinni megi gera ráð fyrir að starfsþróun 

einstaklinga einkennist m.a. af því að þurfa að skipta oft um starf, taka að sér hlutastörf eða 

verkefni frá einum tíma til annars. Hann telur að einstaklingar þurfi að búa sig undir að takast 

á við auknar kröfur um sveigjanleika, teymisvinnu og sífelldar breytingar á störfum sínum og 

vinnuumhverfi. Vinnumarkaðurinn hefur tekið gríðarlegum breytingum og má segja að hann 

fylgi í fótspor nútíma alþjóðavæðingar sem einkennist m.a. af miklum tækniframförum. 

Þjóðfélagið sem við lifum í gerir því sífellt meiri kröfur um aukna menntun og hæfni 

starfsfólks og þar ríkir sá skilningur að menntun geti eflt hagvöxt (Menntamálaráðuneytið, 

1998).  

Ein leið sem boðið hefur verið upp á fyrir fólk með stutta formlega menntun hérlendis er 

leikskólaliðanám sem var ýtt úr vör árið 2004. Námið er kennt á framhaldsskólastigi og er að 

jafnaði þriggja anna hagnýtt starfsnám. Að námi loknu fær nemandi framhaldsskólaeiningar 

sem nýtist honum t.d. til stúdentsprófs. Hægt er að velja um tvær leiðir; annars vegar í 

framhaldsskóla og hins vegar á vegum símenntunarstofnana sem eru reknar af 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins eins og Mímir-símenntun (Hulda Ólafsdóttir, munnleg heimild 

18. febrúar 2011; Lög um framhaldskóla nr.92/2008; Menntamálaráðuneytið, 2004, 2009). Í 

5. gr. laga um framhaldsfræðslu (nr. 27/2010) er lögð áhersla á að haga námsframboði með 
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þeim hætti að hægt sé að stunda nám samhliða atvinnuþátttöku. Fyrir marga er það ekki 

raunhæfur valkostur að hætta launavinnu og fara í nám og því er mikilvægt að boðið sé upp á 

það í formi námskeiða, kvöldskóla og/eða í fjarnámi eins og kom fram í rannsókn Svanfríðar 

Ingu Jónasdóttur (2005) á námsáhuga fólks með litla formlega menntun. Í 

leikskólaliðanáminu fer kennsla fram bæði í dag- og kvöldskóla. Náminu lýkur með 

starfsheitinu leikskólaliði (Menntamálaráðuneytið, 2004, 2009) (nánari umfjöllun um námið á 

bls. 14-16). Það sem skapaði fyrst og fremst þörf fyrir námið var mikill skortur á menntuðu 

starfsfólki í leikskóla. Í náminu er lögð áhersla á að auka fagþekkingu á sviði uppeldis og 

kennslu, samþættingu fræðilegs náms og að starfsþjálfun á vinnustöðum sé samofin 

námsgreinunum (Menntamálaráðuneytið, 2004, 2009). Rannsóknir sýna að það er mikilvægt 

fyrir einstaklinga að ljúka námi með formlegum hætti, t.d. með starfsheiti og starfsréttindum 

(Blustein, 2006; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; Þórdís Þórisdóttir, 2003). Það var meðal 

annars tilgangur margra þeirra kvenna sem höfðu unnið lengi í leikskóla og fóru í 

leikskólakennaranám að auka starfsöryggi sitt með því að ljúka námi sem veitti starfsréttindi 

(Sif Einarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2004). Leikskólinn hefur alla tíð átt erfitt með að fá 

hæft starfsfólk til starfa (Bergur Felixson, 2007; Valborg Sigurðardóttir, 1998) og hefur það 

ástand fylgt þróun leikskólanna og oft hamlað starfseminni (Bergur Felixson, 2007). 

Starfsmannaveltan hjá Leikskólum Reykjavíkur var t.d. á árunum 2003–2006 á bilinu 22,1%–

26,8%. Á umræddu tímabili var hún lægst hjá leikskólakennurum (4%–9,7%) en fór upp í 

rúm 36% hjá leiðbeinendum (starfsmenn með litla formlega menntun) (Leikskólasvið, 2007). 

Orsök starfsmannaveltu í leikskólum er m.a. talin vera mikill skortur á leikskólakennurum, 

hlutfall leiðbeinenda er of hátt og reynslan sýnir að einmitt þeir hverfa úr starfi (Björg 

Bjarnadóttir og Þröstur Brynjarsson, 2007; Menntamálaráðuneytið, 2008). Í viðleitni til að 

draga úr starfsmannaveltu er mikilvægt að stuðla að aukinni menntun starfsmanna og fjölga 

valkostum í námi fyrir þennan starfshóp (Leikskólasvið Reykjavíkurborgar, 2007; 

Menntamálaráðuneytið, 2008; Þórunn Sveinbjarnardóttir, 2009). Rannsóknir hafa sýnt að 

starfsfólk sem tekur þátt í símenntun og telur að hæfileikar sínir og hæfni fái notið sín í starfi, 

hafa minni áhuga á að skipta um starf (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001; 

Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Þórdís Þórisdóttir, 2003). Í rannsókn Höllu 

Valgeirsdóttur (2011) á þátttöku í fullorðinsfræðslu kom fram að stjórnendur á vinnustöðum 

hefðu mikil áhrif á þátttöku starfsfólks í fræðslu. Starfsmenn eru líklegri til að taka þátt í 

símenntun þar sem stjórnendur eru jákvæðir og áhugasamir um símenntun starfsmanna sinna. 
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Til hliðsjónar má nefna að í byrjun sjöunda áratugarins glímdi hjúkrunarstéttin á Íslandi 

við mikla starfsmannaveltu og viðvarandi ekla var á hjúkrunarfólki sem leiddi til þess að 

Félag hjúkrunarkvenna hvatti til þess að sett yrði á laggirnar nám fyrir aðstoðarfólk 

hjúkrunarfræðinga. Það varð að veruleika árið 1965 með námi sjúkraliða (Margrét 

Guðmundsdóttir, 2010).  

Horft er til margra þátta í nýjum lögum um framhaldsfræðslu nr. 27/2010. Þar kemur m.a. 

fram að brýnt er að fullorðnum einstaklingum standi til boða einstaklingsbundin ráðgjöf um 

nám og námsmöguleika, en jafnframt greining og úrræði vegna námsörðugleika þegar svo ber 

undir. Þá er lögð áhersla á að þessi hópur eigi rétt á að fá aðstoð við að þróa náms- og 

starfsferil sinn. 

Mímir-símenntun er ein af 10 símenntunarstofnunum sem reknar eru af Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins. Þar hefur verið boðið upp á leikskólaliðanám frá upphafi þess (Hulda 

Ólafsdóttir, munnleg heimild 18. febrúar 2011). Markmið með starfi FA er að veita fólki á 

vinnumarkaði, sem hefur ekki lokið prófi frá framhaldsskóla, tækifæri til að mennta sig eða 

bæta stöðu sína á vinnumarkaði. Markhópurinn eru þeir sem hafa ekki lokið námi úr 

framhaldsskóla, en þeir eru um 33% fólks á vinnumarkaði (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 

2011; Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010). Mímir-símenntun hefur sinnt náms- og 

starfsráðgjöf á vinnustað frá árinu 2006 og markvisst hvatt starfsfólk á vinnumarkaði með 

stutta formlega skólagöngu til að styrkja stöðu sína með símenntun og starfsferilþróun. Er það 

gert með samningi við FA (Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2010). Leiða má líkum að því að 

náms- og starfsráðgjöf á vinnustað geti verið leið til að nálgast þann hóp sem síst sækir 

símenntun (Halla Valgeirsdóttir, 2011; Helga Eysteinsdóttir, 2006; Rakel Steinvör 

Hallgrímsdóttir, 2008; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2010).  

Náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk á vinnumarkaði er mikilvæg en henni hefur verið lítið 

sinnt á Íslandi. Fólk á vinnumarkaði virðist lítið sækja sér slíka ráðgjöf að eigin frumkvæði og 

því er mikilvægt að finna leiðir til að nálgast þann hóp. Sú leið að nálgast fólk á vinnustað 

þess gefur aukna möguleika og verður eflaust til þess að fleiri leita sér ráðgjafar (Fjóla María 

Lárusdóttir, 2005). Þekking á námsmöguleikum og aðgengi að upplýsingum er forsenda þess 

að einstaklingar líti á nám sem vænlegan kost fyrir sig (Fjóla María Lárusdóttir, 2005; Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2000; Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008). Með nýjum lögum um 

framhaldsfræðslu nr. 27/2010 er komið til móts við þann stóra hóp einstaklinga á Íslandi sem 

eru með litla formlega menntun þar sem mörkuð er stefna sem veitir fullorðnu fólki tækfæri á 

að mennta sig og styrkja stöðu sína á vinnumarkaði.  
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Næst er fjallað um upphaf og þróun leikskólans og stöðu menntunar þeirra starfsmanna hjá 

Leikskólum Reykjavíkur sem koma að fyrsta skólastiginu í íslenska skólakerfinu. Í ritgerðinni 

nota ég Leikskóla Reykjavíkur sem samheiti yfir starfsemi leikskóla sem reknir eru af 

Reykjavíkurborg, en þeir hafa gengið undir ýmsum nöfnum í gegnum tíðina s.s. 

Barnavinafélagið Sumargjöf, Dagvist barna, Menntasvið og Leikskólasvið.  

Þá er sagt frá rannsóknum á námi fullorðinna og gildi þess að skilja upplifun og reynslu 

fullorðinna námsmanna af því að fara aftur í nám. Gerð er grein fyrir þremur breskum 

rannsóknum sem fjalla um nám aðstoðarkennara sem dæmi um stutt starfstengt nám. Sagt er 

frá tilurð leikskólaliðanámsins og skipulagi þess. Kynnt er til sögunnar starfsþróunarkenning 

Super sem er lögð til grundvallar við greiningu á náms- og starfsferli viðmælenda minna. 

Vinnumarkaðurinn virðist enn vera að mörgu leyti kynskiptur þrátt fyrir breytta stöðu kvenna 

á honum. Í ljósi þess að Leikskólar Reykjavíkur eru kvennavinnustaðir kynni ég sérstaklega 

til sögunnar kenningar um kynjamótun og helstu einkenni á starfsþróun kvenna sem hafa litla 

formlega menntun. Loks fjalla ég um rannsóknir sem sýna fram á mikilvægi þess að hafa trú á 

eigin getu og áhrif þess á þróun sjálfsmyndar einstaklingsins.  

1.1 Upphaf og þróun leikskólans í síbreytilegu þjóðfélagi 

Fyrir liggur að atvinnuþátttaka kvenna er hvergi eins há og á Íslandi (Forsætisráðuneytið, 

2011). Árið 2009 fór hún upp í 79,7% (Hagstofa Íslands, 2009) og þörf fyrir samastað fyrir 

börn undir skólaaldri því mikil. Í ljósi þessa er erfitt að ímynda sér íslenskt samfélag í dag án 

leikskóla. Saga leikskólans hérlendis er stutt miðað við önnur lönd en fyrsti leikskólinn 

(Uppeldisskóli Sumargjafar) tók til starfa árið 1932 og var hann í upphafi settur á laggirnar 

sem félagslegt úrræði (Valborg Sigurðardóttir, 1998). Leikskólar Reykjavíkur tóku við rekstri 

leikskólanna í borginni árið 1978 af Barnavinafélaginu Sumargjöf (Bergur Felixson, 2007). 

Árið 2009 voru starfræktir 75 leikskólar hjá Reykjavíkurborg, með tæplega 1600 starfsmenn. 

Af þeim voru 447 í stöðugildum leikskólakennara. Starfsfólk með aðra háskólamenntun en 

leikskólakennaramenntun voru í 259 stöðugildum, leiðbeinendur í tæplega 600 stöðugildum 

og leikskólaliðar voru í 99 stöðugildum (Leikskólasvið Reykjavíkurborgar, 2010). Um 

helmingur starfsmanna sem sinna uppeldi og menntun barna á leikskólastiginu voru því með 

stutta formlega skólagöngu að baki.  

Einn veigamikill áhersluþáttur í núverandi lögum um leikskóla er að stefnt skuli að því að 

búa börn undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi og efla alhliða þroska þeirra (Lög um 

leikskóla, nr. 90/2008). Í leikskólastarfinu er lögð áhersla á að börnin læri með stuðningi 
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leikskólakennara og þjálfist í að vera borgarar (Jóhanna Einarsdóttir, 2007; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Jóhanna Einarsdóttir (2007) telur að eitt aðalvandamál 

leikskólans sé skortur á leikskólakennurum og tekur Arna H. Jónsdóttir (2005) undir það. 

Björg Bjarnadóttir, fyrrverandi formaður Félags leikskólakennara, telur að stórátak þurfi til að 

fjölga leikskólakennurum. Menntun sé undirstaða velferðar og að hennar mati muni skapast 

alvarleg staða á leikskólastiginu ef það hefur ekki á að skipa mjög góðum kennurum (Björg 

Bjarnadóttir og Þröstur Brynjarsson, 2007).  

Í skólastarfi er leitast við að skapa lærdómssamfélag, þ.e. umhverfi sem stuðlar að sem 

bestum árangri í námi á öllum skólastigum (Senge, 2006). Nám leikskólabarna heyrir undir 

þau markmið og er mikilvægur þáttur í ævimenntun þeirra. Þar er lagður grunnur að námi 

þeirra í grunnskóla (Mennta- og menningarráðuneytið, 2011).  

Í næsta kafla verður fjallað um stöðu menntunar starfsmanna hjá Leikskólum Reykjavíkur 

sem koma að uppeldi leikskólabarna.  

1.2 Menntun leikskólakennara 

Leikskólinn á Íslandi hefur verið skilgreindur sem fyrsta skólastigið í skólakerfinu allt frá 

árinu 1994 og að þar hefjist formleg menntun einstaklingsins (Lög um leikskóla nr. 78/1994; 

Lög um leikskóla nr. 90/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í Aðalnámskrá 

leikskóla er kveðið á um hlutverk þeirra og er henni m.a. ætlað að samræma menntun, uppeldi 

og umönnun leikskólabarna, ásamt því að vera farvegur til að tryggja jafnrétti allra barna til 

menntunar og uppeldis í leikskólum landsins. Í henni er jafnframt lögð áhersla á leik, 

skapandi starf, lífsleikni, daglegar venjur og fjölbreytt námssvið. Þá er og mikilvægt að nám 

fari fram í gegnum leik og skapandi starf þar sem börnin njóta fjölbreyttra uppeldiskosta 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Frá því að fyrstu leikskólarnir og Uppeldisskóli Sumargjafar voru stofnaður árið 1947, 

hefur barátta fyrir mikilvægi leikskólans og leikskólakennaramenntunar verið samfelld. Árið 

1946 setti Barnavinafélagið Sumargjöf sér það markmið við ráðningar á starfsfólki að í 

framtíðinni skyldi engin stúlka ráðin til starfa við barnaheimili Sumargjafar án þess að hafa 

hlotið til þess sérstaka menntun (Valborg Sigurðardóttir, 1998). Það þótti djarflega mælt á 

sínum tíma og bendir Valborg Sigurðardóttir (1998) á, að ekki hafi allir verið sammála því að 

það þyrfti að mennta fólk til að „passa börn“. Það væri eitthvað sem allir réðu við. Í rannsókn 

Sifjar Einarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2004) á reynslu nema í leikskólakennaranámi 
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kom t.d. fram lítill skilningur frá þeirra nánasta umhverfi á að það þyrfti háskólagráðu til að 

vinna í leikskólum með litlum börnum.  

Í nýrri Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er 

lögð áhersla á að kennarar gegni lykilhlutverki í öllu leikskólastarfi. Þar kemur fram að gæði 

menntunar og árangur í skólakerfinu byggist á vel menntuðum og áhugasömum kennurum á 

öllum skólastigum. Um hlutverk leikskólakennara segir m.a. að honum beri að sjá til þess að 

hvert barn sé virt að verðleikum og að námsumhverfið sé skipulagt þannig að börn fái notið 

bernsku sinnar. Með lögum nr. 87/2008 um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda 

við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla varð leikskólakennaranámið fimm ára 

háskólanám á meistarastigi og um leið hlaut það lögverndun. Arna H. Jónsdóttir (2005) bendir 

á að með lögverndun séu hópar sem starfa við hlið leikskólakennara aðgreindir og færsla 

leikskólamenntunar á háskólastig staðfesti enn frekar muninn á þekkingargrunni 

leikskólakennara og leiðbeinenda. Inntökuskilyrði í leikskólakennaranámið er stúdentspróf en 

gerð er undanþága frá því ef umsækjandi hefur lokið sem nemur þremur árum til 

stúdentsprófs (Háskóli Íslands, 2009). Í lögum um leikskóla nr. 48/1991 var kveðið á um að 

allt starfsfólk í leikskóla, sem kæmi að uppeldi og menntun leikskólabarna, ætti að vera með 

menntun leikskólakennara en breyting varð á þessu með lögum nr. 87/2008 (Lög um menntun 

og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla), en þá 

var gert ráð fyrir að 2/3 þeirra sem starfa með börnunum séu leikskólakennarar. Ekki kemur 

fram hvaða menntun 1/3 hluti starfsmanna eiga að hafa eða hvaða verkefnum þeir eigi að 

sinna.  

Hér hafa forsendur að baki leikskólakennaramenntun verið raktar í stuttu máli. Í rannsókn 

Örnu H. Jónsdóttur (1999) á stjórnun í leikskólum kemur hins vegar fram ákveðið óöryggi 

varðandi stjórnun og dreifingu á valdi og faglegri ábyrgð innan þeirra. Hún bendir á að ein 

leið til að styrkja faglega sjálfsmynd leikskólakennara gæti falist í því að skilgreina hlutverk 

þeirra mun ákveðnar en nú sé gert sem sérfræðinga og jafnframt leiðbeinandans [starfsmaður 

með litla formlega menntun] sem aðstoðarmanns leikskólakennara. Með því væri verið að 

staðfesta muninn á þekkingargrunni leikskólakennara og leiðbeinanda. Eins og staðan er í dag 

vinna leiðbeinendur oft eftir starfslýsingu leikskólakennara (Arna H. Jónsdóttir, 2005). Í 

rannsókn Berglindar Hallgrímsdóttur (2010) á hlutverkum og völdum deildarstjóra í 

leikskólum kom fram að störf þeirra og hlutverk sem stjórnenda er ekki nægilega skilgreint, 

þrátt fyrir nokkuð skýra starfslýsingu í kjarasamningum leikskólakennara (Lög um menntun 

og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 
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87/2008). Skólastarf þarf að snúast um árangur og velferð barna og til að ná árangri verður að 

huga að hæfni kennara (Fullan, 2007).  

Þar sem rannsókn mín fjallar um reynslu starfsmanna, með litla formlega menntun, af 

leikskólaliðanámi liggur beinast við að gera stuttlega grein fyrir hvað Leikskólar Reykjavíkur 

hafa gert til að mæta auknum lagalegum kröfum um menntun starfsmanna á fyrsta 

skólastiginu.  

1.3 Símenntun og starfsþróun leiðbeinenda hjá Leikskólum Reykjavíkurborgar 

Samstarf Leikskóla Reykjavíkur og Eflingar-stéttarfélags (áður Starfsmannafélagið Sókn) um 

símenntun leiðbeinenda í leikskólum má rekja allt til ársins 1964 þegar fyrstu námskeiðin 

voru haldin. Frá árinu 1974 urðu námskeiðin formlegri og var samvinna fyrrnefndra aðila 

mikil með það að markmiði að efla og styrkja leiðbeinendur í starfi (Þórunn 

Sveinbjarnardóttir, 2009). Í svari menntamálaráðherra (Menntamálaráðuneytið, 2008) við 

fyrirspurn um hvernig yfirvöld hyggjast bregðast við skorti á menntuðu starfsfólki í 

leikskólum, kemur fram að ráðuneytið leggur áherslu á mikilvægi menntunar starfsmanna í 

leikskólum og þróunar námsframboðs fyrir þann hóp starfsmanna sem vill starfa innan 

leikskólans án þess að leggja fyrir sig leikskólakennaranám, t.d. með því að bjóða upp á 

leikskólaliðanám. 

Í kjarasamningum Reykjavíkurborgar við Eflingu-stéttarfélag, sem gerðir voru árið 1976, 

var símenntun tengd við launaflokkahækkanir. Þar með var símenntun orðin hluti af 

kjarasamningsbundnum rétti og jafnvel skyldu, þar sem víða er gerð krafa um 

símenntunaráætlun á vinnustöðum (Kjarasamningur milli Eflingar-stéttarfélags og 

Reykjavíkurborgar, 2010); Þórunn Sveinbjarnardóttir, 2009). Þórunn Sveinbjarnardóttir 

(2009) telur það mikla sérstöðu að hafa náð að kjarasamningsbinda símenntun og það að 

samningsaðilar sjái sér hag í að starfsmenn þeirra hafi tækifæri og metnað til að mennta sig. 

Í gegnum tíðina hafa Leikskólar Reykjavíkur farið ýmsar leiðir til að mæta þörfum 

leiðbeinenda um símenntun og starfsþróun. Leiðbeinendum í leikskólum hefur í yfir 20 ár 

staðið til boða að fara á fagnámskeið sem eru kjarasamningsbundin í kjarasamningi 

Reykjavíkurborgar við Eflingu-stéttarfélag. Námskeiðin eru hluti af inntökuskilyrðum í 

Leikskólaliðabrú. Árið 2000 lögðu Leikskólar Reykjavíkur grunn að öflugu fræðslustarfi sem 

fólst í fjölbreyttu framboði af starfstengdum námskeiðum undir stjórn fræðslustjóra Leikskóla 

Reykjavíkur (Þórdís Þórisdóttir, 2003; Þórunn Sveinbjarnardóttir, 2009). Haustið 2007 voru 

gerðar breytingar á fræðslumálum leikskólanna þar sem umsjón og ábyrgð fræðslumála 
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starfsmanna færðist til leikskólastjóra. Starfsfólk fær ekki formlega viðurkenningu að þeim 

loknum (Ingunn Gísladóttir, munnleg heimild 19. október 2010). 

Því má ljóst vera að stór hluti starfsmanna í leikskólum sem hefur tekið þátt í 

símenntunaráætlun leikskólans sé búinn að mennta sig í gegnum starfið. Sú menntun hefur 

ekki verið formgerð og er þar af leiðandi ekki metin sem slík. Það er því vert að velta því fyrir 

sér hvort greining á námsþörfum starfsmanna og námsframboð hafi farið fram með nógu 

markvissum hætti. Rannsókn sem Þórdís Þórisdóttir (2003) gerði á ástæðum starfsfólks hjá 

Leikskólum Reykjavíkur fyrir þátttöku í símenntun leiddi í ljós að viðmælendum hennar þótti 

mikilvægt að byggja símenntunina upp sem áfanga í grunn- eða framhaldsnámi sem lyki með 

formlegu prófi sem veitti réttindi, en fram kom að svo var ekki. Jafnframt töldu 

leiðbeinendurnir að brýnt væri að með símenntun og starfsreynslu gætu þeir öðlast stöðu eða 

sess í leikskólanum sem menntaðir starfsmenn (Arna H. Jónsdóttir, 2005; Þórdís Þórisdóttir, 

2003).  

Hvað er það sem hvetur fullorðið fólk til að fara í nám eftir langa fjarveru frá skóla? Ef að 

líkum lætur ræður áhugi fyrir að bæta sig og ná framgangi í starfi þar mestu eins og skýrt 

kemur fram í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur og Sifjar Einarsdóttur (2004) á nemendum sem 

höfðu langan starfsaldur í leikskóla og hófu leikskólakennaranám á fullorðinsárum. Í þessu 

samhengi er ekki síður mikilvægt að skilja upplifun og reynslu fullorðinna námsmanna af því 

að fara aftur í nám. 

1.4 Nám fullorðinna 

Í dag þykir sjálfsagt að bæta stöðugt við menntun sína alla ævi. Þetta þýðir að fullorðnu fólki 

fjölgar mikið í námi, ekki bara í formlegu námi í menntakerfinu, heldur líka í óformlegu námi 

(sveigjanlegt nám sem er ekki eins fastmótað og formlegt) (Sigrún Jóhannesdóttir, 2004). 

Forvitnilegt er að skoða hvað dregur fullorðið fólk í nám. Knowles, Holton og Swanson 

(1998) telja að það sem einkenni nám fullorðinna sé að þeir þurfi að vita hvernig það gagnast 

þeim að læra ákveðna hluti. Þeir telji sig meira ábyrga fyrir námi sínu og búi yfir mikilli 

þekkingu og reynslu. Fullorðnir séu tilbúnir að læra það sem þeir telja sig þurfa til að takast á 

við í lífi sínu og aðstæðum og þeir læri best þegar hægt er að beita þekkingunni við verkefni 

daglegs lífs. Merriam, Caffarella, Baumgarthner (2007) nefna nokkrar ástæður fyrir þátttöku 

fullorðinna í fræðslu, s.s. löngunina til að efla sig í núverandi starfi eða undirbúa sig fyrir nýtt 

starf, félagslegar ástæður þar sem menn hafa væntingar um að kynnast nýju fólki og 

námsáhuga. Þáttur hvatningar og stuðnings í námi er mikilvægur þegar fullorðnir fara aftur í 
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nám (Knowles og félagar, 1998) og getur verið lykilatriði í framvindu þess (Helga 

Eysteinsdóttir, 2006; Jóhanna Einarsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004; Rakel Steinvör 

Hallgrímsdóttir, 2008; Svanfríður Inga Jónasdóttir, 2005). Margir fullorðnir námsmenn 

segjast fá stuðning í námi frá börnum sínum, t.d. í sambandi við tölvur (Halla Valgeirsdóttir, 

2010. Þá benda Knowles og félagar (1998) á að þótt fullorðnir láti gjarnan stjórnast af ytri 

hvötum við val á námi, eins og von um betri kjör, þá sé innri hvatinn mikilvægari, þ.e. þörfin 

fyrir meiri starfsánægju, sjálfsvirðingu og aukin lífsgæði. 

Til að nám skili sér í starfi er mikilvægt að geta yfirfært það sem lært er yfir á 

vinnuaðstæður. Þeir aðilar sem þar skipta mestu máli eru námsmaðurinn sjálfur, 

vinnuveitandi/yfirmaður, leiðbeinendur eða skipuleggjendur fræðslunnar og einnig geta 

samstarfsmenn á vinnustað haft mikið að segja (Broad og Nordstrom, 1992). 

Hindranir í námi hafa oft verið flokkaðar í s.k. ytri hindranir (external barriers), samanber 

peninga- og tímaleysi, skort á samgöngum og barnagæslu, og innri hindranir (internal 

barriers) sem tengjast sjálfsmynd og trú á eigin getu (Cross, 1981). Lágt sjálfsmat og 

sjálfstraust hefur hindrað marga í því að taka þátt í fræðslu (Halla Valgeirsdóttir, 2010) og að 

taka skrefið á ný inn í skólakerfið (Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Svanfríður Inga 

Jónasdóttir, 2005). Þá er talað um hindranir stofnana (instituational barriers), það er þeirra 

sem bjóða upp á nám, um framboð náms, kostnað við það og inntökuskilyrði. Allt hindranir 

sem koma í veg fyrir eða letja hinn fullorðna til þátttöku (Cross, 1981). Fyrri skólareynsla 

getur dregið úr áhuga fullorðinna á að snúa aftur í nám, eins og kom fram í rannsókn Höllu 

Valgeirsdóttur (2011) á fjarveru fullorðinna frá fræðslu. Þátttakendur höfðu fengið þau 

skilaboð í gegnum skólagöngu sína að þeir gætu ekki lært og sú reynsla jafnvel fylgt þeim alla 

ævi. Upplifun þeirra af prófum, eins og þeir þekktu þau frá fyrri skólagöngu, var oft 

kvíðvænleg og það sem aftraði fólki frá því að hefja nám að nýju. Þátttakendur í rannsókn 

Svanfríðar Ingu Jónasdóttur (2005) höfðu sömu sögu að segja. Margir einstaklingar eru t.d. 

haldnir hræðslu við að tjá sig fyrir framan hóp af fólki og að verða sér til skammar. Sú 

tilfinning getur hindrað fólk í að hefja nám að nýju. Sumir láta aldurinn trufla sig og telja að 

þeir eigi ekki í fullu tré við þá sem yngri eru. Ótti við tæknina, eins og t.d. tölvur, getur einnig 

haft fælingarmátt (Merriam og félagar, 2007). Flestar rannsóknir sýna að fjölskylduábyrgð er 

sú hindrun sem konur nefna oftast til sögunnar, s.s. erfiðleikar við að breyta hlutverkaskipan á 

heimilinu, tímaleysi og sú upplifun að vera að sinna öllu illa, bæði fjölskyldu og námi (Betz, 

1994; Blustein, 2006; Dunne, Goddard og Woolhouse, 2008; Farmer og félagar, 1997; 

Jóhanna Einarsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004; Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa 



14 

Arnardóttir, 2001; Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Woolhouse, Dunne og Goddard, 

2009).  

Knowles og félagar (1998) vilja meina að það sé mikilvægt að kennsla fullorðinna 

einstaklinga með litla formlega menntun sé persónuleg og taki mið af fyrri skólareynslu eins 

og hægt er.  

Í næsta kafla eru kynntar rannsóknir á upplifun og reynslu fullorðinna nemenda af stuttu 

starfstengdu námi og áhrif þess á starfsferilþróun þeirra. 

1.5 Rannsóknir á áhrifum framhaldsfræðslu 

Viðmælendur mínir eru að mennta sig til þess starfs sem þeir hafa í raun sinnt drjúgan hluta af 

starfsferli sínum, en fáar rannsóknir hafa verið gerðar á því sviði á Íslandi. Ég kynni hér til 

sögunnar þrjár breskar rannsóknir sem geta hentað vel til samanburðar við mína rannsókn. 

Ástæðan fyrir valinu var m.a. sú að þær fjalla um einstaklinga, aðallega konur, sem eru í starfi 

leiðbeinenda (starfsfólk með litla formlega menntun) í grunnskólum og hafa lokið stuttu 

formlegu starfsnámi sem aðstoðarkennarar (teaching assistants). Tilgangurinn með þessum 

rannsóknum var að kanna upplifun og reynslu aðstoðarkennara af náminu og hvernig það 

nýttist í starfi. Námið tekur eitt til tvö ár og flokkast sem starfsnám en markhópurinn er 

fullorðið fólk, 25 ára eða eldra. Því er ætlað m.a. að auka hæfni einstaklingsins á vinnustað og 

vera hvati til frekara náms. Námið tók mið af þörfum nemenda og fór fram á kvöldin 

(Barkham, 2008; Dunne og félagar, 2008; Woolhouse og félagar, 2009).  

Tvær langtímarannsóknir voru framkvæmdar af Dunne og félögum (2008) og Woolhouse 

og félögum (2009) á upplifun og reynslu aðstoðarkennara af náminu. Fyrri rannsóknin var 

megindleg og var m.a. leitast við að fá skýra mynd af starfsferilsþróun þátttakenda og greina 

hvort breytingar hefðu átt sér stað í starfi eftir nám. Í seinni rannsókninni sem var eigindleg 

var fyrri rannsókn fylgt eftir með viðtölum við sex aðstoðarkennara. Allir viðmælendur voru 

giftir og áttu börn. Rannsóknin beindist að því hvort þátttakendur hefðu upplifað breytingu í 

starfi sínu að námi loknu og hvort það hefði haft áhrif á starfsferil og persónulegt líf þeirra.  

Helstu niðurstöður úr báðum rannsóknunum voru þær að flestir þátttakendur höfðu 

upplifað persónulegan ávinning af náminu sem birtist m.a. í auknu sjálfstrausti, t.d. að tjá sig 

fyrir framan hóp af fólki og almennt meiri trú á eigin getu. Aukin starfsánægja fólst í því að 

ráða betur við verkefnin og geta stýrt þeim farsællega sem og að ná árangri í starfi með 

nemendum sínum. Stuðningur frá samnemendum í náminu reyndist mikilvægur og töluðu 

sumir um að þeir hefðu jafnvel ekki lokið náminu ef hans hefði ekki notið við. Eins hafði það 
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áhrif að námið var sveigjanlegt og tók mið af þörfum fullorðinna. Þá nefndu nokkrir 

þátttakendur að fyrir þá væri mikilvægt að tilheyra viðurkenndri starfsstétt og þeir töldu að 

eftir námið hefðu þeir nálgast starfið á faglegri hátt. Þátttakendur mátu námið sem markvissa 

starfsþróun og voru flestir sáttir við stöðu sína að námi loknu. Nokkrir nefndu að námið hefði 

hvatt þá til enn frekara náms.  

Rannsóknirnar sýndu einnig að margir þátttakenda voru ósáttir við að hafa ekki fengið 

launahækkun, stöðuhækkun eða aukna ábyrgð í starfi að námi loknu. Nokkrir þátttakenda 

efuðust um að litið væri á nám aðstoðarkennara sem alvöru gráðu. Flestir upplifðu ákveðna 

togstreitu á milli einkalífs og náms á meðan á náminu stóð. Fjölskylduábyrgð var látin ganga 

fyrir og jók á álagið í náminu. Einnig höfðu margir þátttakendur neikvæða skólareynslu frá 

fyrri tíð. Sumir sögðust ekki hafa fengið hvatningu frá vinnustaðnum sínum til að fara í námið 

og til frekara náms. 

Þriðja rannsóknin sem hér verður kynnt var framkvæmd af Jo Barkham (2008). Í henni var 

skoðað hvernig starf aðstoðarkennara yngri barna (4−7 ára) hafði breyst að námi loknu. 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (case study) þar sem rannsakandinn tók þátt í skólastarfinu í 

eina viku. Viðmælendur rannsóknaraðila voru fjórar konur, tvær unnu með yngstu börnunum 

og höfðu enska starfsheitið „nursery nurses“ og hinar tvær voru aðstoðarkennarar með 

starfsheitið „teaching assistants“ og störfuðu með eldri börnunum. Þær voru allar giftar, áttu 

börn og höfðu frestað frekari starfsþróun vegna fjölskylduaðstæðna. Skoðuð voru fagleg og 

persónuleg samskipti þeirra við sex bekkjarkennara sem þær unnu mest með. Upplifun og 

reynsla kvennanna af náminu var síðan greind út frá því hversu mikilvægt starfið var þeim, 

möguleikum á starfsferilþróun, launahækkun og starfsöryggi. 

Niðurstöður benda til þess að fyrir liggi skýr verkaskipting á milli kennara og 

aðstoðarkennara. Í starfslýsingu aðstoðarkennara kemur fram að þeir eigi að framkvæma 

kennsluáætlun undir stjórn kennarans sem ber ábyrgð á kennslunni. Aðstoðarkennararnir voru 

fullir áhuga að námi loknu og hafði trú þeirra á eigin getu aukist og sjálfstraust þeirra eflst. 

Þeim fannst þeir vera meira virði og metnir að verðleikum, starf þeirra væri nú faglega 

viðurkennt. Þeir litu á námið sem þátt í sinni starfsferilþróun. Þegar yfirmaður var spurður um 

hvernig hann mæti aðstoðarkennara í starfi að námi loknu, sagðist hann hafa fengið vel 

þjálfaða starfsmenn með mikla hæfni til starfsins. 

Í rannsókninni er það staðfest að með betur afmörkuðu starfi aðstoðarkennara hafi 

vinnuálag á bekkjarkennurum minnkað og jafnframt hafi tengsl milli starfsfólks og nemenda 

aukist. Aðstoðarkennarar telja að þá skorti undirbúningstíma til að geta sinnt starfi sínu og eru 
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ósáttir við að hafa ekki fengið launahækkun að námi loknu. Sumir upplifðu starf 

aðstoðarkennara sem eðlilega framvindu á starfsferlinum, sem nokkurs konar framhald af 

móðurhlutverkinu. Konurnar voru sáttar við aðstoðarkennaranámið og stefndu ekki á 

kennaranám. Þá kom fram að ekki mætti gera sömu kröfur til aðstoðarkennara eftir tveggja 

ára starfsnám og gerðar eru til kennara sem hafa lokið fjögurra ára háskólanámi.  

Hér á eftir verður gerð grein fyrir uppbyggingu og tilurð leikskólaliðanámsins á Íslandi. 

1.6 Leikskólaliðanám 

Leikskólaliðanáminu var ýtt úr vör árið 2004 en gerðar voru lítilsháttar breytingar á náminu 

árið 2009 (Menntamálaráðuneytið, 2004, 2009). Það er ætlað bæði þeim sem hafa starfað í 

leikskóla og þeim sem hafa enga starfsreynslu þaðan. Í náminu er leitast við að tengja saman 

hagnýta og fræðilega þætti í starfinu (Menntamálaráðuneytið, 2004, 2008, 2009). Á sama tíma 

opnast nemendum fleiri námsleiðir og þeim er gert kleift að bæta við sig hagnýtu starfsnámi 

sem getur jafnframt nýst til frekara náms. Námskrá leikskólaliðanámsins er hluti af 

Aðalnámskrá framhaldsskóla og lýkur með skilgreindu starfsheiti (Menntamálaráðuneytið, 

2004, 2009). Með náminu var verið að bregðast við miklum skorti á leikskólakennurum og 

mennta aðstoðarfólk til að starfa við hlið leikskólakennara. Um leið var tilgangurinn sá að 

minnka starfsmannaveltu í leikskólum (Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Boðið er upp á tvær námsleiðir fyrir leikskólaliðanámið: Leikskólaliðabraut og 

Leikskólaliðabrú. 

Leikskólaliðabraut er aðeins kennd í framhaldsskóla. Meðalnámstíminn er þrjár annir í 

skóla að meðtalinni níu vikna starfsþjálfun í leikskóla. Námsbraut fyrir leikskólaliða er 59 

eininga nám.  

Leikskólaliðabrú er bæði kennd í framhaldsskóla og á símenntunarstöðum sem starfa á 

vegum Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (t.d. hjá Mími-símenntun, sjá hér fyrir neðan). Þessi 

leið er skipulögð sem nám með vinnu og er ætluð fullorðnu fólki sem óskar eftir að fá metna 

starfsreynslu og óformlegt nám til styttingar á leikskólaliðanáminu. Umsækjandi þarf að vera 

orðinn 22 ára gamall og hafa að baki a.m.k. þriggja ára reynslu af störfum við leik- eða 

grunnskóla við umönnun, uppeldi eða menntun barna. Til viðbótar skal umsækjandi hafa 

lokið starfstengdum námskeiðum á vegum sveitarfélaga, stéttarfélaga, stofnana eða annarra 

aðila sem hafa haft það markmið að auka kunnáttu og færni til viðkomandi starfa. Hægt er að 

meta slíkt nám til styttingar á leikskólaliðanáminu. Leikskólabrúin er 47 eininga nám. 
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Gert er ráð fyrir að nemendur sem hafa unnið í a.m.k eitt ár í leikskóla á undangengnum 

fimm árum geti sótt um að fá starfsreynslu sína metna sem jafngilda starfsþjálfunaráföngum 

(Menntamálaráðuneytið, 2009).  

Í Aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla um leikskólaliðanám kemur m.a. fram að allir sem 

starfa í leikskóla, á mikilvægasta þroskaferli í lífi barna, skuli hafa tileinkað sér ákveðna 

grundvallarfærni og þekkingu til þess að félagsmótun barna á þessum árum megi takast sem 

best. Í náminu er m.a. lögð áhersla á að nemendur fræðist um mikilvæga þætti er varða 

uppeldi barna, nám þeirra og kennslu. Lögð er áhersla á að nemendur temji sér skipulögð 

vinnubrögð við öflun upplýsinga um ýmis uppeldis- og menntamál og nýti möguleika 

tölvunnar í því tilliti (Menntamálaráðuneytið, 2004, 2009). 

Leikskólaliðabrúin hefur verið kennd frá upphafi í Mími-símenntun í nánu samstarfi við 

Eflingu-stéttarfélag. Hugmyndin með Leikskólaliðabrúnni var sú að auðvelda fólki með langa 

starfsreynslu í leikskóla, en litla formlega menntun, að snúa aftur til náms. Flestir 

leikskólaliðar, sem hafa verið útskrifaðir, hafa lokið námi á Leikskólaliðabrú frá Mími-

símenntun, eða 157, allt konur (Hulda Ólafsdóttir, munnleg heimild 18. febrúar 2011).  

Helsti munurinn á þessum tveimur námsleiðum felst í því að Leikskólaliðabrautin stendur 

fólki til boða í framhaldsskólum. Hún hefur m.a. verið kennd í Borgarholtsskóla, 

Fjölbrautarskólanum í Garðabæ og í Verkmenntaskóla Austurlands. Ekki er krafist 

starfsreynslu í leikskóla eða lágmarksaldurs og gilda almenn ákvæði um innritun nemenda í 

framhaldsskóla. Leikskólaliðabrautin veitir fleiri einingar til stúdentsprófs. Leikskólaliðabrúin 

hefur aftur á móti verið kennd bæði í framhaldsskóla og í símenntunarstofnunum sem reknar 

eru af FA eins og t.d. Mími-símenntun. Markhópur Mímis-símenntunar er fólk á 

vinnumarkaði með stutta formlega menntun. Krafist er starfsreynslu í leikskóla, 

lágmarksaldurs og að hafa lokið skilgreindum starfstengdum námskeiðum. Leikskólaliðabrúin 

gefur færri framhaldsskólaeiningar en Leikskólaliðabrautin. Skipulag námsins tekur mið að 

því að nemendur séu í starfi með náminu og fer kennsla fram eftir vinnu. Rannsóknir sýna að 

fólk sem er með stutta formlega menntun og hefur jafnframt slæma reynslu af fyrri 

skólagöngu treysti sér oft ekki til að hefja nám að nýju t.d. í framhaldsskóla. Því er mikilvægt 

að þessum hópi sé boðið upp á nám sem tekur mið af reynslu þeirra og þörfum (Halla 

Valgeirsdóttir, 2010; Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Svanfríður Inga Jónasdóttir, 

2005). Hér má benda á að leikskólaliðanámið getur verið ein leið til að ná fram því markmiði 

ríkisstjórnar og aðila vinnumarkaðarins að árið 2020 verði ekki fleiri en 10% fólks á 
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vinnumarkaði án viðurkenndrar starfs- eða framhaldsskólamenntunar (Forsætisráðuneytið, 

2011).  

Nám eins og leikskólaliðanámið er beinlínis hannað til að efla hæfni fólks á starfsferlinum. 

Næst verður fjallað um þær kenningar um þróun starfsferilsins sem lagðar eru til grundvallar í 

rannsókn minni. 

1.7 Þróun náms- og starfsferils 

Síbreytilegar kröfur á vinnumarkaðinum kalla á aukna sí- og endurmenntun. Þannig er það á 

ábyrgð einstaklinga að þróa sig áfram í starfi með því að sýna frumkvæði og sækja sí- og 

endurmenntun. Herr (2001) bendir á að vinnumarkaðurinn hafi breyst mjög mikið á síðustu 

öld sem leitt hafi til stöðugra breytinga á störfum og eðli þeirra. Til þess að geta mætt þessum 

breytingum, selt hæfni sína og verið virkir á vinnumarkaði, verða einstaklingar að huga 

stöðugt að starfsþróun sinni og bera sjálfir ábyrgð á henni. Herr segir ennfremur að 

starfsmenn í framtíðinni verði í raun að vera sínir eigin starfsþróunarstjórar (career manager). 

Einstaklingurinn verði m.ö.o að vera mjög sveigjanlegur og tilbúinn til að takast á við 

síbreytilegan starfsvettvang. Það er margt sem talið er geta haft áhrif á þróun starfsferils hjá 

einstaklingum. Skólaganga, félagsleg staða, fjárhagsstaða, líkamlegir og sálrænir þættir koma 

þar við sögu (Worell og Remer, 2003).  

Hugtakinu starfsferilþróun (career development) er ætlað að skýra hegðun fólks á náms- og 

starfsferli sínum. Fólk gengur í gegnum margs konar breytingar í lífinu og því má gera ráð 

fyrir að fólk skipti oft um starf á lífsleiðinni (Savickas, 2002). Að mati Savickas (2002) felur 

starfsferilþróun í sér röð af hlutverkum á ólíkum lífsskeiðum einstaklingsins. Ennfremur telur 

hann að hugtakið starfsferilþróun feli í sér að leitað sé að því hvaða merkingu starfið hafi fyrir 

einstaklinginn sjálfan. Savickas bendir ennfremur á að hugtakið starfsferilþróun sé annars 

vegar hlutlægt, feli í sér öll störf sem einstaklingurinn hafi unnið um ævina og hins vegar 

huglægt en þá er horft til ævisögu einstaklingsins sem skýrir m.a. hvernig störfin komu til. 

Sjálfsþekking er grundvöllur þess að einstaklingurinn geti stýrt eigin starfsferilþróun. 

Í rannsókn minni valdi ég lífsskeiðakenningu (Life-span theory) Donalds Super (1957), þar 

sem hún felur í sér þróun starfsferils allt æviskeiðið. Hún þykir henta vel til að útskýra 

starfsferilsþróun kvenna, því Super tekur með í kenningu sína heimilisstörf, en konur aðlaga 

starfsferil sinn að fjölskylduábyrgð frekar en karlar (Betz, 1994), sjálfboðaliðastörf og 

tómstundir. Í kenningunni er gert ráð fyrir því að þróun starfsferils hefjist snemma á ævinni 

og feli í sér öll þau störf og viðfangsefni sem einstaklingurinn tekst á við í mismunandi 
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lífshlutverkum á æviskeiðinu. Þróun sjálfsmyndarinnar er mikilvæg í kenningu Super. Hún 

hefur áhrif á starfsferilþróun einstaklingsins, starfsval hans og aðlögun að starfi (Sharf, 2010; 

Super, 1957, Super, 1990). Kenning Super leitast við að útskýra hvað gerist þegar fólk stendur 

frammi fyrir breytingum. Hann leggur áherslu á hugtakið um starfsaðlögun (career 

adaptability) sem felur í sér hæfni til að laga sig að breytingum á vinnumarkaði og að takast á 

við fyrirsjáanleg verkefni á starfsferlinum, eins og að undirbúa sig fyrir nýtt starf (Savickas, 

1997). Nýta má hugtak Super (1990) um starfsaðlögun, þ.e. hvort starfsval hafi farið fram á 

skipulagðan hátt, sem felur meðal annars í sér sjálfsskoðun sem og endurskoðun á aðstæðum 

hverju sinni. 

Super (1957, 1990) heldur því fram að starfsferill einstaklingsins þróist út frá sjálfsvitund 

hans og að öll þau hlutverk sem einstaklingur gegnir í lífinu hafi áhrif á hann og starfsferilinn 

þar með talinn. Hann skilgreinir nákvæmlega í kenningu sinni þætti eins og mikilvægi 

starfsins, starfsþroska, lífshlutverk, lífsstig, mynstur og þemu. Helstu hugtökin í kenningunni 

eru lífshlutverk og lífsstig. Flestir einstaklingar sinna fimm meginhlutverkum á lífsleiðinni 

sem eru: foreldri, barn, maki, nemi eða samfélagsþegn. Það er mismunandi hvaða hlutverk eru 

í forgrunni, oftast eru þau tvö til þrjú, það fer eftir því á hvaða aldri viðkomandi er. Fullorðnir 

einstaklingar takast á við flest þessi hlutverk. Samkvæmt kenningu Super (1957) fer 

einstaklingurinn í gegnum nokkur stig í ákvarðanatöku við náms- og starfsval. Það má segja 

að það að vera námsmaður og starfsmaður séu þau hlutverk sem ná yfir lengsta tímabilið á 

æviskeiði fólks. Fólk hefur nám snemma á ævinni og getur verið að mennta sig til æviloka. 

Super segir að það skipti máli að einstaklingar hafi nokkuð skýra mynd af eigin áhuga og 

hæfni því annars sé hætta á röngu starfsvali. Þegar starfsferill er skoðaður út frá kenningu 

Super felur hann einnig í sér að aldur fólks hefur áhrif á náms- og starfsval. Lífsstigin eru 

tengd ákveðnum aldursskeiðum en sami einstaklingur getur farið í gegnum þau oft á 

lífsleiðinni. Lífsstigin sem fullorðinn einstaklingur fer í gegnum við ákvarðanatöku á námi og 

starfi eru: Könnunarstig (exploration) (15-25 ára), einstaklingurinn er þá að kynna sér þá 

möguleika sem eru fyrir hendi í tengslum við nám og störf. Uppbygging (establishment) (26–

45 ára), snýst um að vinna að því að ná ákveðnum stöðugleika innan síns starfssviðs. Viðhald 

(maintenance) (46–65 ára), en þá er fólk oft í bið eða heldur sér við í starfi. Á þessu stigi er 

aðaláherslan á að halda ríkjandi stöðu og efla hæfni sína og menntun til að standast 

samkeppnina við yngra fólk á vinnumarkaði. Í dag fer fólk á öllum aldri í nám. Super (1957) 

segir að fólk fari í gegnum litlar hringrásir starfsþróunar, þ.e. fer í gegnum öll lífsstigin í hvert 
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sinn sem slíkar breytingar eiga sér stað og geti jafnvel verið á fleiri en einu stigi í senn. Flestir 

fara inn á stigin oftar en einu sinni á lífsleiðinni (Sharf, 2010, Super, 1957, 1990).  

Betz (1994) er andvíg því að telja heimilishald og móðurhlutverkið hluta af starfsferli 

kvenna. Hún segist aftur á móti bera virðingu fyrir því lífsvali að annast heimili og börn, en 

þar sem sú vinna sé ólaunuð og veiti ekki réttindi til eftirlauna þá geti hún ekki talist hluti af 

starfsferli kvenna. Að auki veiti slík vinna ekki tækifæri til frama eða stöðuhækkunar, krefst 

engrar þjálfunar og feli ekki í sér starfsöryggi. 

Blustein (2006) telur það einkenna starfsferilsþróun margra kvenna með litla formlega 

menntun að tilviljun ráði oft för þegar þær velji sér starf. Í mörgum tilfellum velja þær sér 

næsta starf sem býðst sem hentar fjölskyldunni vel, en oft er um illa launaða vinnu að ræða og 

þær skipta oft um starf. 

Í ljósi þess að nemar í leikskólaliðanámi eru mest megnis konur má ætla að ástæða sé til að 

skoða betur áhrif kynferðis í þróun starfsferils og hvað fræðikenningar hafa um hann að segja. 

Ég ætla hér á eftir að kynna nokkrar kenningar og rannsóknir þar sem reynt er að varpa ljósi á 

með hvaða hætti kynjamótun hefur áhrif á starfsferilsþróun kvenna. 

1.8 Kynjamótun og starfsþróun kvenna 

Kynferði er talið vera mjög mikilvægt fyrir mótun einstaklingsins og er kynímyndin 

skilgreind sem skynjun manneskjunnar á sjálfri sér sem kvenkyns eða karlkyns. Með 

kynímynd er átt við þá merkingu sem einstaklingurinn leggur í það að tilheyra líffræðilega og 

félagslega tilteknu kyni. Börn frá 2–3 ára aldri eru farin að líta á sig sem stelpu eða strák en 

kynímyndin er ekki talin festast í sessi fyrr en við 6–7 ára aldurinn (Guðný Guðbjörnsdóttir, 

2007).  

Við 4–5 ára aldur byrja börn að skoða störf og sýna þeim ákveðinn skilning (Porfeli, 

Hartung og Vondracek, 2008). Í rannsókn Agnesar Óskar Snorradóttur (2010) á hugmyndum 

leikskólabarna um framtíðarstörf kom fram kynjamunur varðandi umönnunarstörf; stúlkur 

sóttu frekar í leiki sem snerust um umönnun en drengir. Þá er athyglisvert að svo ung börn 

voru sammála um hvaða störf voru kvenleg eða karlleg og drengirnir mátu hefðbundin 

kvennastörf virðingarminni og töldu að þau væru síður gagnleg en hefðbundin karlastörf. 

Drengirnir töldu einnig að hefðbundnum kvennastörfum fylgdi minni ábyrgð og að greidd 

væru hærri laun fyrir hefðbundin karlastörf. Worell og Remer (2003) vilja meina að 

félagsmótun kvenna, sem gengur út á að þær séu hæfari en karlar til að vinna umönnunarstörf, 

hefjist löngu áður en þær velja sér störf og fara út á vinnumarkaðinn. Það er í samræmi við 
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niðurstöður Agnesar Óskar Snorradóttur (2010) sem og Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2004), 

sem rannsakaði starfshugsun drengja og stúlkna í 10. bekk grunnskóla. Þar kemur fram að 

kynjamunur er greinilegur þegar hugsað er um störf. Drengir sýndu störfum sem talin eru vera 

kvenleg lítinn áhuga en stúlkur voru jákvæðar gagnvart hefðbundnum karlastörfum. Þá kom 

fram að drengir báru minni virðingu fyrir hefðbundnum kvennastörfum en karlastörfum. 

Guðný Guðbjörnsdóttir (2007) spyr hvað valdi kynjamun og kynjamótun og segir að 

rannsóknir á þessu sviði veiti ekki fullnægjandi skýringar á hvað valdi aðstöðumun kynjanna í 

samfélaginu. Áhrif fjölskyldu og skóla eru mikil á félagsmótun einstaklinga og innprentast í 

þjóðfélagi þar sem staða kynjanna er ójöfn. Að mati Guðnýjar hlýtur uppeldisstarf þeirra að 

taka mið af því. Þegar orsakir kynjamunar hafa verið rannsakaðar, hefur oft verið horft til 

stúlkunnar sjálfrar og litið svo á að hún sé heft af kvenímyndinni, uppeldinu og 

félagsmótuninni, sem festir hana í hefðbundin kvennastörf, eru illa launuð og njóta ekki 

virðingar. Þetta sjónarmið er mjög í anda Leggatt (1970) sem telur að konur séu mjög hæfar 

til að vinna t.d. í leikskóla þar sem þær kæmu í staðinn fyrir mæður. Því má segja að með því 

hafi móðurhlutverkinu verið umbreytt í starfshlutverk (sjá líka í Valborgu Sigurðardóttur, 

1998). Þá kom fram í rannsókn Jo Barkham (2008) að konurnar sem luku 

aðstoðarkennaranámi litu á námið sem eðlilega framvindu á starfsferlinum, sem framhald af 

móðurhlutverkinu. 

Bent hefur verið á að kynbundið námsval leiði af sér kynbundinn vinnumarkað og að 

kynbundið námsval tengist oft hugmyndum um karlmennsku og kvenleika þar sem störf karla 

njóta almennt meiri virðingar og þeir séu oftar með hærri laun en konur sem sinna 

hefðbundum kvennastörfum (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). Í 

flestum menningarheimum hefur starfsferilþróun kvenna einskorðast við það að sinna 

umönnunarstörfum, þó svo að engar rannsóknir sýni að þær séu hæfari líffræðilega eða 

félagslega til þess arna en karlar. Auk þess að njóta lítillar virðingar fylgja umönnunarstörfum 

oftast lág laun (Blustein, 2006). Bent hefur verið á að starfsferill kvenna sé oft talinn mun 

flóknari en karla, þar sem þær taki oftar á sig ábyrgð fjölskyldunnar (Farmer og félagar, 

1997). Þeirri skoðun hefur oft verið haldið á lofti að vinnan sé ekki eins mikilvæg fyrir konur 

og karla og að þær tengi sjálfsmynd sína fremur við fjölskyldustöðu sína en stöðu á 

vinnumarkaði. Í rannsókn Farmers og félaga (1997) kom fram að vinnan sé ekki síður 

mikilvæg fyrir konur en karla til að sjá sér farboða, og þær telja að ákveðin lífsfylling fylgi 

því að stunda vinnu á almennum vinnumarkaði. Þá kom ennfremur fram í fyrrnefndri 
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rannsókn að konur eru ekki síður en karlar stoltar yfir vel unnu verki og að geta lagt sitt af 

mörkum til samfélagsins.  

Arna H. Jónsdóttir (2005) spyr hvort menntun kvenna skili sér í auknu atvinnuöryggi 

frekar en fjárhagslegum ávinningi. Hún bendir ennfremur á að konur aðlagi sig frekar en 

karlar að fjölskylduábyrgð með hlutastörfum sem leiði sjaldan til starfsframa (sjá Farmer og 

félaga, 1997). Árið 2010 voru til dæmis 42% leikskólakennara hjá Leikskólum Reykjavíkur í 

hlutastörfum (Leikskólasvið, 2010). Konur gera frekar hlé á störfum sínum vegna barneigna 

og það hefur áhrif á starfsaldur og veldur rofi í atvinnuþátttöku. Í starfsferilþróun þeirra er 

oftar gengið út frá fjölskyldunni en með breytingum á henni, m.a. með aukinni tíðni skilnaða, 

einstæðum foreldrum og aukinni fátækt, hefur tækifærum til að samræma fjölskyldulíf og 

vinnu fækkað (Betz, 1994; Blustein, 2006; Gyða Margrét Pétursdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir, 2007).  

Leggatt (1970) taldi að kennslustarf væri hentugt fyrir konur þar sem menntunin taki 

stuttan tíma og þær þyrftu ekki að fresta hjónabandi vegna skólagöngu. Hann telur það einnig 

vera hagstætt fyrir konur að hafa kennaramenntun vegna þess hversu auðvelt er að fá 

kennslustörf ef fjölskyldan þarf t.d að flytja vegna vinnu eiginmannsins. Niðurstöður úr 

rannsókn Farmers og félaga (1997) tveimur áratugum seinna ríma við skoðanir Leggatts.  

Segja má að Reykjavíkurborg sé kvennavinnustaður en konur eru um 80% starfsmanna. 

Ætla má að helsta skýringin á fjölda kvenna í störfum hjá Reykjavíkurborg sé sú að borgin 

bjóði í ríkari mæli upp á störf sem konur hafa frekar menntað sig til en karlar, eins og á sviði 

uppeldis, mennta eða velferðar svo og ýmis þjónustustörf. Í leikskólum borgarinnar eru konur 

allt að 97% starfsmanna (Kristjana Stella Blöndal og Ævar Þórólfsson, 2002). Þetta er í 

samræmi við það sem gerist erlendis, t.d. í Englandi, en sama kynjahlutfall kemur þar fram í 

leikskólum (Siraj-Blatchford og Manni, 2007).  

Það er vert að benda á það að í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

96/2000, er kveðið á um að í náms- og starfsráðgjöf á öllum skólastigum skuli leitast við að 

kynna báðum kynjum störf, sem hingað til hefur verið litið á sem hefðbundin karla- eða 

kvennastörf.  

Fólk sækir styrk í sjálfsmynd sína við náms- og starfsval. Sjálfsmyndin byggir á trú á eigin 

hæfni. Næst mun ég taka fyrir kenningar og rannsóknir á því hvernig sjálfsmynd kvenna sem 

eru með litla menntun, hefur áhrif á náms- og starfsval þeirra. 
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1.9 Trú á eigin hæfni 

Þrátt fyrir að langflestar konur nú til dags stefni á frama á vinnumarkaði, þá hafa flestar þá trú 

að þær muni sjá að mestu um heimili og barnauppeldi sem veldur því að margar þeirra gera 

sér ekki miklar væntingar um starfsframa (Betz, 2005). Gott sjálfstraust þarf til að taka 

flóknar ákvarðanir um nám og störf og til að yfirvinna þær hindranir sem hugsanlega eru í 

veginum (Bandura, 1977; Super, 1957, 1990).  

Bandura (1977) skilgreinir trú á eigin hæfni (self-efficacy beliefs) sem trú á hæfileika sína 

til að geta framkvæmt tiltekið verk, hvað einstaklingurinn er tilbúinn að leggja á sig og hversu 

lengi hann haldi áfram til að sigrast á hindrunum. Kenningin er notuð til að átta sig á 

mismunandi hæfni einstaklinga til að taka ákvarðanir um náms- og starfsval með hliðsjón af 

áhuga og gildum. 

Betz og Hackett (1981) voru fyrstar til að tengja kenningu um trú á eigin hæfni við 

starfsval einstaklinga. Þær sögðu konur efast um eigin hæfni þegar um hefðbundin karlastörf 

væri að ræða en ekki þegar skoðuð væru hefðbundin kvennastörf. Viðhorf karla sýndu ekki 

sams konar mun á kvenna- og karlastörfum, en bæði kynin sýndu meiri trú á eigin hæfni 

þegar um var að ræða störf sem þau höfðu áhuga á. Út frá þessu ályktuðu þær að trúin á eigin 

hæfni hefði áhrif á náms- og starfsval kvenna. Nám virðist skila konum auknu sjálfsöryggi 

sem kemur m.a. fram í vellíðan og öryggiskennd (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2003; Farmer og 

félagar, 1997). Konur með gott sjálfstraust og trú á eigin hæfni eru líklegri til að velja starf 

tengt eigin hæfni og eiginleikum án tillits til fjölskyldunnar (Betz, 1994; Farmer og félagar, 

1997). Samkvæmt Betz (2005) er góður bakgrunnur í stærðfræði lykillinn að mörgum af þeim 

starfsstéttum sem njóta virðingar í okkar samfélagi og skortur á þessum bakgrunni er talinn 

vera ein helsta hindrunin í starfsferilþróun kvenna. Oft velja konur sig frá stærðfræðinni. Betz 

(2005) telur jafnframt að þær hindranir sem konur mæta hafi áhrif á ákvarðanatöku þeirra og 

þær virðast leiða til þess að konur velja frekar hefðbundin kvennastörf. Að hafa aðeins 

grunnskólapróf og jafnvel ekki einu sinni það virðist hafa markað þá hugsun hjá konunum að 

þær væru slakir námsmenn, sbr. rannsókn Rakelar Steinvarar Hallgrímsdóttur (2008). 

Að framansögðu er ljóst hversu mikilvægt er að trúa á eigin hæfni. Það hefur áhrif á flestar 

þær ákvarðanir sem einstaklingurinn tekur í lífinu. Þeir sem ekki hafa trú á sjálfum sér til að 

ná árangri í námi og starfi, festast frekar í fari sem veitir þeim litla ánægju og eiga líka erfitt 

með að breyta hlutskipti sínu. Betz (2005) telur að þær hindranir sem konur finna einkum 

fyrir við þróun starfsferils komi frá umhverfinu. Þar leikur kynhlutverkið stórt hlutverk og 

almennar staðalímyndir hinna ýmsu starfa. Hún segir að hugarfarslegar hindranir (cognitive 
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barriers) hafi meiri áhrif á starfsþróun kvenna en karla þegar kemur að þáttum eins og að 

velja á milli starfsferils og þarfa fjölskyldunnar. Betz (2005) segir að þessi tilhneiging kvenna 

til að vanmeta eigin hæfni sé stærsta hindrunin sem þær standi frammi fyrir. Blustein (2006) 

bendir þó á þá skýringu að enn sé langt frá því að tækifæri séu jöfn á milli kynjanna og 

félagslegar hindranir, s.s. stétt og staða einstaklingsins, hafi einnig mikið að segja. 

Gerð er krafa um að starfsmenn sem vinna á fyrsta skólastiginu séu leikskólakennarar. Trú 

á eigin hæfni og gott sjálfstraust hefur áhrif á starfsval einstaklinga og er nauðsynlegt 

veganesti til að ná árangri í lífi og starfi. Nám virðist skila konum auknu sjálfsöryggi og trú á 

eigin hæfni og því er mikilvægt að stuðlað sé að möguleikum einstaklinga með stutta 

formlega menntun til að bæta við sig námi sem veitir réttindi.  

Í inngangskaflanum hefur verið fjallað um síbreytilegan vinnumarkað sem gerir auknar 

kröfur um menntun starfsmanna. Sagt er frá upphafi leikskólastarfs og þeim breytingum sem 

hafa orðið á starfsseminni frá því að vera félagslegt úrræði yfir í það að vera fyrsta skólastigið 

í skólakerfinu með lögum um leikskóla nr. 78/1994. Þá kemur fram að leikskólinn hefur frá 

upphafi átt í erfiðleikum með að fá hæft menntað starfsfólk til starfa og að viðvarandi 

starfsmannavelta hefur skapað óstöðugleika í leikskólastarfinu. Um helmingur starfsmanna 

hjá Leikskólum Reykjavíkur hefur litla formlega menntun og reynslan sýnir að það eru þeir 

sem hætta oftast störfum. Gerð var grein fyrir menntun starfsmanna sem starfa í leikskólum 

og leikskólaliðanáminu. Þá var kenning Super um lífslanga þróun starfsferils kynnt til 

sögunnar og einkenni starfsferilþróunar kvenna með litla formlega menntun gerð skil. Sagt 

var frá rannsóknum, bæði íslenskum (Halla Valgeirsdóttir, 2011; Helga Eysteinsdóttir, 2006; 

Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Svanfríður Inga Jónasdóttir, 2005) og erlendum 

(Barkham, 2008; Dunne og félagar, 2008, Woolhouse og félagar, 2009), sem gerðar hafa 

verið á einstaklingum með litla formlega menntun. Erlendu rannsóknirnar fjalla um 

einstaklinga, eins og mín rannsókn, sem hófu nám í starfsgrein sem þeir hafa sinnt en hafa 

ekki tilskilda menntun til. 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í reynslu starfsmanna sem vinna í 

leikskólum og hafa litla formlega menntun, af leikskólaliðanámi. Áhersla var lögð á að fá 

fram hvers vegna þeir sóttu námið, hver var reynsla þeirra af því og hver var persónulegur og 

faglegur ávinningur þess. Í rannsókninni var jafnframt leitast við að skoða hvaða áhrif 

leikskólaliðanámið hafði á ákvarðanir viðmælenda á að halda áfram störfum í leikskóla sem 

og um frekara nám. Leikskólaliðanáminu var ýtt úr vör árið 2004 með það að markmiði að 

bregðast við miklum skorti á leikskólakennurum með því að bjóða starfsfólki í leikskólum 
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með stutta formlega skólagöngu hagnýta starfsmenntun. Horft var til þess að með því að veita 

fólki stutta formlega menntun, sem nýtist í leikskólastarfi, væri um leið verið að bregðast við 

mikilli starfsmannaveltu í leikskólum. Komin er nokkur reynsla á námið og í nýjum lögum 

um framhaldsskóla frá 2009 voru gerðar lítilsháttar breytingar á því. Það er von mín að sú 

reynsla leikskólaliða sem hér er til umfjöllunar nýtist þeim sem koma að mótun náms fyrir 

einstaklinga með stutta formlega menntun sem og þeim sem koma að mannauðsmálum í 

leikskólum. Auk þess geta upplýsingarnar verið gagnlegar náms- og starfsráðgjöfum, einkum 

þeim sem sinna fólki með litla formlega menntun. 

1.10  Rannsóknarspurningar 

Staða einstaklinga sem hafa stutta formlega menntun að baki, hefur verið tiltölulega lítið 

rannsökuð hér á landi, sérstaklega þeirra sem hafa verið að bæta við sig stuttu starfstengdu 

námi. Eins og fram hefur komið er brottfall úr framhaldsskólum hér á landi hátt (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2000) og talið er að tæplega 40% starfsmanna á íslenskum vinnumarkaði séu án 

formlegrar menntunar. Því má ætla að stór hluti starfsmanna gangi til starfa sem þeir hafa ekki 

menntun til (Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 2007). Atvinnuþátttaka 

kvenna á Íslandi er mikil, eða um 87% (Hagstofa Íslands, 2008) og reynslan sýnir að konur 

fara frekar í umönnunarstörf en karlar. Hjá Leikskólum Reykjavíkur eru konur um 95% 

starfsmanna og um helmingur þeirra hefur litla formlega menntun (Leikskólasvið 

Reykjavíkurborgar, 2010). Þetta er staðan í starfsmannamálum hjá Leikskólum Reykjavíkur í 

dag, þrátt fyrir að lög um menntun leikskólakennara kveði á um að 2/3 hlutar starfsfólks sem 

koma að uppeldi og námi leikskólabarna skuli hafa lokið fimm ára leikskólakennaranámi 

(Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla nr. 87/2008). Árið 2004 var námi leikskólaliða ýtt úr vör og komu aðilar 

vinnumarkaðarins, menntayfirvalda og stéttarfélaga að skipulagningu og uppbyggingu þess 

(Menntamálaráðuneytið, 2008; Þórunn Sveinbjarnardóttir, 2009). Með leikskólaliðanáminu 

var verið að bregðast við miklum skorti á leikskólakennurum með því að mennta aðstoðarfólk 

til starfa við hlið leikskólakennarans. Um leið var tilgangurinn sá að minnka starfsmannaveltu 

í leikskólum. Leikskólaliðanámið getur auk þess verið ein leið til að ná fram því markmiði 

ríkisstjórnar og aðila vinnumarkaðarins, að árið 2020 verði ekki meira en 10% fólks á 

vinnumarkaði án viðurkenndrar starfs- eða framhaldsskólamenntunar (Forsætisráðuneytið, 

2011).  

Rannsókn mín beindist að leikskólaliðum sem voru í starfi hjá Leikskólum Reykjavíkur 

þegar rannsóknin fór fram. Ég valdi eigindlegar rannsóknir þar sem þær eru vel til þess fallnar 
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að öðlast skilning á aðstæðum og reynslu fólks (Taylor og Bogdan, 1998). Markmið 

rannsóknarinnar er að öðlast innsýn í reynslu leikskólaliða af leikskólaliðanámi og þær 

rannsóknarspurningar sem leitað var svara við voru eftirfarandi: 

 Hvers vegna sækir starfsfólk leikskóla sem hefur litla formlega menntun 

leikskólaliðanám, hver er reynsla þeirra af náminu og hver var persónulegur og 

faglegur ávinningur af því. 

 Hvaða áhrif hafði leikskólaliðanámið á ákvörðun starfsmanna um 

áframhaldandi starf í leikskóla sem og um frekara nám. 

Í næsta hluta verður greint frá framkvæmd rannsóknarinnar, þeim aðferðum og nálgunum 

sem beitt var við greiningu gagna og fleiri þáttum sem tengjast rannsóknarferlinu. 
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2 Aðferð 

Í þessari rannsókn eru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir. Þær urðu fyrir valinu vegna 

þess að þær henta vel til að fá dýpri skilning og innsýn í þá merkingu sem fólk leggur í líf sitt 

og aðstæður. Rannsóknargögnin byggjast á félagslegum samskiptum við þátttakendur 

(Bogdan og Biklen, 2003).  

Markmið eigindlegra rannsókna er að læra að skilja lífið og tilveruna á sama hátt og 

þátttakendur og er rannsakandinn sjálfur eitt aðalrannsóknartækið. Því er mikilvægt að hann 

reyni eftir bestu getu að setja til hliðar sínar eigin skoðanir, viðhorf, trú og fyrirfram gefnar 

hugmyndir um það sem verið er að rannsaka hverju sinni og byggji upp traust á milli sín og 

þátttakenda (Bogdan og Biklen, 2003). Innan eigindlegra rannsókna eru nokkrir flokkar 

rannsókna og fellur mín rannsókn undir flokkinn fyrirbærafræðileg (phenomenology) 

rannsókn. Hún beinist að lifaðri reynslu þátttakenda og hvaða merkingu ákveðnir atburðir, 

fyrirbæri og hugtök hafi í lífi fólks. Með henni er reynt að komast að kjarna þeirrar merkingar 

sem ákveðið fyrirbæri hefur á viðkomandi einstakling og lögð áhersla á að sjá hlutina út frá 

sjónarhorni þátttakenda rannsóknarinnar (Creswell, 2007). Við gagnaöflun voru notuð opin 

einstaklingsviðtöl (in-depth interviews) sem veitt geta góðar upplýsingar og innsýn í 

tilfinningar og reynslu fólks. Slík viðtöl gefa einstaklingum tækifæri til þess að tjá sig og 

útskýra líf sitt út frá sinni eigin reynslu (Kvale, 1996; Taylor og Bogdan, 1998). 

2.1 Framkvæmd 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna ástæður þess að viðmælendur mínir fóru í 

leikskólaliðanámið, reynslu þeirra af náminu sem og persónulegan og faglegan ávinning af 

því. Einnig var leitast við að afla upplýsinga um hvort námið hefði haft áhrif á ákvörðun 

viðmælenda minna á að halda áfram störfum í leikskóla og stunda frekara nám. Markmið 

rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu starfsmanna sem vinna í leikskólum og hafa litla 

formlega menntun, af leikskólaliðanámi. Áhersla var lögð á að fá fram hvers vegna þeir sóttu 

námið, hver var reynsla þeirra af því og hver var persónulegur og faglegur ávinningur þess. Í 

rannsókninni var jafnframt leitast við að skoða hvaða áhrif leikskólaliðanámið hafði á 

ákvarðanir viðmælenda á að halda áfram störfum í leikskóla sem og um frekara nám. 

Gagnaöflun fór fram með opnum viðtölum út frá viðtalsramma sem byggður var á 

rannsóknarspurningum (sjá fylgiskjal 1) á tímabilinu frá september 2010 til mars 2011. Tekið 

var eitt viðtal við hvern þátttakenda og voru þau 50–70 mínútur að lengd. Í upphafi hvers 

viðtals var ítrekaður trúnaður við þátttakendur og að nöfnum þeirra yrði breytt til að gæta 
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nafnleyndar. Í viðtölunum var þess gætt að viðmælendur fengju tækifæri til að tjá sig. Að 

fengnu samþykki þátttakenda voru viðtölin hljóðrituð og afrituð. Þetta var gert til að tryggja 

nákvæmni í úrvinnslu gagnanna. Alls voru gögnin 232 blaðsíður. Eftir viðtölin las höfundur 

rannsóknar inn á upptökutækið aðdraganda hvers viðtals og hugleiðingar sínar. Viðtölin voru 

afrituð eins fljótt og auðið var og þau skrásett orðrétt. Markvisst var unnið úr gögnunum og 

ný vitneskja borin saman við þá vitneskju sem þegar hafði verið aflað. Skrifuð voru 

greiningarblöð (memos) og gögnin kóðuð (coding). Með því að greina gögnin með hliðsjón af 

rannsókninni komu fram ákveðin þemu (themes) í viðtölunum, sem byggðust á upplýsingum 

um náms- og starfsferil viðmælenda, hvers vegna þeir sóttu um námið og upplifun þeirra af 

því, hvernig það hafði nýst í starfi þeirra og hvort þeir hefðu upplifað persónulegar og 

faglegar breytingar að námi loknu. Þá var leitast við að skoða hvaða áhrif leikskólaliðanámið 

hefði haft á það hvort þátttakendur hefðu í huga að gera leikskólann að sínum starfsvettvangi 

og leggja á sig frekara nám. Í lok hvers viðtals voru viðmælendur spurðir hvort þeir vildu 

bæta einhverju við sem þeir teldu mikilvægt að kæmi fram.  

2.2 Siðferðileg álitamál 

Ég hef starfað sem mannauðsráðgjafi í starfsmannaþjónustu Leikskóla Reykjavíkur í átta ár 

og hef komið að fjölmörgum starfsmannamálum í leikskólunum. Ég var því meðvituð um að 

ég gæti ekki valið viðmælendur frá sömu leikskólum og ég hafði unnið á m.a. við lausn á 

samskiptavandamálum. Við val á viðmælendum fékk ég því starfsmannalista hjá 

starfsmannastjóra Leikskóla Reykjavíkur og valdi viðmælendur út frá leikskólum þar sem ég 

hef ekki komið að málum. Þess ber að geta að flestir sem lokið hafa leikskólaliðanámi eru 

starfandi hjá Leikskólum Reykjavíkur. Höfundur leitast við í rannsóknum sínum að vera 

meðvitaður um eigin viðhorf og láta þau ekki hafa áhrif (Taylor og Bogdan, 1998).  

Þegar viðmælendum var boðið að taka þátt í rannsókninni gerði ég þeim ljóst að það væri 

alfarið þeirra val og að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem væri. Jafnframt var þeim heitið 

fullum trúnaði og var sá trúnaður ítrekaður aftur í upphafi hvers viðtals (Sigurður Kristinsson, 

2003). 

Ég sótti um leyfi hjá viðkomandi leikskólastjórum til að fá að taka viðtölin á vinnutíma og 

í leikskólanum samkvæmt ósk viðmælenda minna. Rannsóknin var ekki tilkynnt til 

Persónuverndar enda var mat sérfræðinga að þess þyrfti ekki með.  
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2.3 Þátttakendur 

Þátttakendur sem valdir voru í rannsóknina voru átta leikskólaliðar í starfi hjá leikskólum 

Reykjavíkurborgar, allt konur. Við val á viðmælendum notaði ég markmiðsúrtak (purposeful 

sampling) (Taylor og Bogdan, 1998). Rannsóknarspurningin ræður því hvernig þátttakendur 

eru valdir. Þar sem ætlunin var að skoða reynslu starfsfólks í leikskóla af leikskólaliðanámi 

voru þeir valdir úr þeim hópi. Horft var til aldurs til að fá sem mesta aldursbreidd í hópinn. 

Viðmælendur mínir voru konur á aldrinum 25−57 ára og höfðu starfað í leikskólum í átta til 

20 ár. Sex þátttakenda luku leikskólaliðanáminu hjá Mími- símenntun en tveir frá 

Borgarholtsskóla. Ég hafði samband við þátttakendur símleiðis og kynnti fyrir þeim stuttlega 

fyrirkomulag og tilgang rannsóknarinnar. Allar konurnar brugðust vel við og vildu taka þátt. Í 

framhaldinu var ákveðið hvar og hvenær viðtölin gætu farið fram.  

Rannsóknin byggir á viðtölum við átta leikskólaliða sem luku leikskólaliðanámi á árunum 

2007 til 2009. Eftir að hafa talað við átta konur var komin mettun, þ.e. ekkert nýtt kom fram í 

viðtölunum.  

Hér verður gerð grein fyrir þátttakendum. Til að tryggja nafnleynd og trúnað hefur nöfnum 

viðmælenda verið breytt og fá þeir gervinöfn.  

Aldís Jóhannsdóttir er 25 ára og hefur starfað allan sinn starfsaldur í leikskóla eða í 8 ár. 

Hún stundaði nám í framhaldsskóla í eina önn. Aldís er ógift og barnlaus. 

Anna Ólafsdóttir er 33 ára og hefur starfað í leikskóla í 13 ár. Hún hefur m.a. starfað við 

fiskvinnslu og á skrifstofu. Anna hætti í framhaldsskóla eftir stutta viðdvöl í kjölfar verkfalls. 

Anna lauk skrifstofunámi, er gift og á börn á leikskólaaldri. 

Drífa Hjartardóttir er 30 ára og hefur starfaði í leikskóla í 8 ár. Hún hefur m.a. starfað við 

verslunarstörf, ræstingar, á veitingastöðum og á skrifstofu. Hún hefur stundað nám í þremur 

framhaldsskólum og lokið tæplega þremur árum til stúdentsprófs. Drífa er ógift og barnlaus. 

Elísabet Ómarsdóttir er 39 ára og hefur starfað í leikskóla í 19 ár. Hún starfaði í eitt ár við 

þjónustustörf en annars hefur leikskólinn verið hennar aðalstarfsvettvangur. Hún hélt ekki 

áfram námi eftir grunnskólapróf. Elísabet er gift og á börn á grunnskólaaldri. 

Erna Ingólfsdóttir er 39 ára og hefur starfað í leikskóla í tæp 20 ár. Hún fór í framhaldskóla 

en hætti þegar hún eignaðist barn 18 ára gömul. Hún fór í kvöldskóla og hætti þar þegar hún 

eignaðist sitt annað barn. Hún hefur lokið skrifstofunámi. Erna er gift og á börn á 

grunnskólaaldri. 
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Hólmfríður Guðjónsdóttir er 57 ára og hefur starfað í leikskóla í 8 ár. Hún vann á skrifstofu 

í 10 ár áður en hún eignaðist börn og var heimavinnandi í um 15 ár. Hólmfríður lauk 

skrifstofunámi. Hún er gift og á uppkomin börn. 

Sara Halldórsdóttir er 29 ára gömul og hefur starfað í leikskóla í 7 ár. Hún vann í nokkur ár 

við þjónustustörf. Hún hóf nám í framhaldsskóla að loknu grunnskólaprófi en hætti fljótlega. 

Sara er gift og á eitt barn sem hún eignaðist í lok leikskólaliðanámsins.   

Sigrún Guðmundsdóttir er 50 ára og hefur starfað í leikskóla í 20 ár. Hún stundaði 

skrifstofunám og vann við skrifstofustörf áður en hún stofnaði fjölskyldu. Hún var 

heimavinnandi í nokkur ár áður en hún hóf störf í leikskóla. Sigrún er gift og á uppkomin 

börn.  

Aldursmunur þátttakenda er töluvert mikill, sá yngsti er 25 ára en sá elsti á sextugsaldri. 

Enginn þeirra hefur lokið formlegu námi eftir grunnskóla. Fjórar hafa lokið stuttu námi er 

snýr að skrifstofustörfum, fimm hófu nám í framhaldsskóla eftir grunnskóla en hættu á fyrstu 

önn. Tvær eru langt komnar með einingar til stúdentsprófs. Einn þátttakanda hefur ekki farið í 

formlegt nám eftir grunnskólapróf.  

  



31 

3 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem beindist að leikskólaliðum, 

sem voru í starfi hjá Leikskólum Reykjavíkur þegar rannsóknin fór fram. Markmið hennar var 

að öðlast innsýn í reynslu leikskólaliða af leikskólaliðanámi og þær rannsóknarspurningar 

sem leitað var svara við voru: Hvers vegna sækir starfsfólk leikskóla sem er með litla 

formlega menntun leikskólaliðanám, hver er reynsla þeirra af náminu og hver var 

persónulegur og faglegur ávinningur af því. Hvaða áhrif hafði leikskólaliðanámið á ákvörðun 

starfsmanna um áframhaldandi starf í leikskóla sem og um frekara nám. 

Nokkur þemu komu fram í viðtölunum og er niðurstöðum skipt niður í þrjá kafla. Í fyrsta 

kafla er leitast við að svara spurningunni um ástæðuna fyrir vali þeirra á leikskólaliðanáminu, 

en þar er fjallað um náms- og starfsferil viðmælenda minna, löngun þeirra til frekara náms og 

reynslu þeirra af náminu. Í öðrum kafla kemur fram hvaða þýðingu leikskólaliðanámið hafði 

fyrir konurnar bæði persónulega og faglega. Í þriðja kafla er skoðað að hvaða leyti 

leikskólaliðanámið hafði áhrif á ákvörðun kvennanna um val á námi og starfi í kjölfar þess, 

þ.e. hvort námið hafi haft áhrif á ákvarðanir þeirra um áframhaldandi störf í leikskóla og hvort 

það hafi kveikt áhuga þeirra á frekara námi.   

3.1 Leikskólaliðanámið 

Viðmælendur mínir sögðu að námstilboðum frá Leikskólum Reykjavíkur hefði fækkað á 

síðastliðnum árum og því upplifðu þeir færri tækifæri til að mennta sig í starfi. Með tilkomu 

leikskólaliðanámsins sáu konurnar möguleika á að bæta við menntun sína. Þegar þær voru 

spurðar um hvers vegna þær hefðu farið aftur í nám komu fram eftirfarandi þemu: Löngun til 

að auka við menntun sína og reynslan af náminu. 

Löngun til að auka við menntun sína  

Allar konurnar voru sammála um að löngun þeirra til að mennta sig enn frekar hefði ráðið för 

þegar þær ákváðu að fara í leikskólaliðanámið. Það er sammerkt með þeim að hafa ekki lokið 

formlegu námi að loknu grunnskólaprófi. Þegar spurt var um reynslu þeirra af námi í 

grunnskóla kom fram að helmingurinn hafði ekki góða reynslu úr grunnskóla. Ein féll í 9. 

bekk og tók hann upp en taldi jafnframt að skólaganga væri ekkert fyrir sig. Drífa var greind 

með lesblindu þegar hún var átta ára og upplifði að hún hefði ekki fengið næga aðstoð í 

grunnskólanum eða eins og hún sagði: „Ég átti rosalega erfitt með að læra, það er bara þannig. 

Með lesblindu og námsörðugleika. Mér fannst erfiðast með tungumálin og stærðfræðina“. 

Fleiri töluðu um erfiðleika í sambandi við stærðfræði og tengdu við vanlíðan í grunnskóla. 
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Tvær sögðu að þeim hefði liðið vel í grunnskóla og að þeim hefði gengið vel í námi og tóku 

sérstaklega fram hvað þeim fannst t.d. stærðfræðin skemmtileg.  

Fimm viðmælenda minna hófu nám í framhaldsskóla að loknum grunnskóla. Tveimur leið 

það illa í skólanum að þær hættu strax á fyrstu önn. Ein eignaðist ung sitt fyrsta barn og hætti 

í kjölfarið í framhaldsskóla, önnur hætti námi í kennaraverkfalli og fór að vinna. Ein hætti 

vegna eigin námserfiðleika. Fjórar kvennanna luku stuttu skrifstofunámi sem veitti hvorki 

formleg starfsréttindi eða prófgráðu.  

Viðmælendur mínir eru allir með tiltölulega langan starfsaldur í leikskóla. Þó virðist 

starfsvalið ekki hafa verið sérstaklega ígrundað, frekar að þær aðstæður sem voru til staðar á 

vinnumarkaðinum hafi haft áhrif á starfsvalið og þá hafi tilviljun oft ráðið för. Sigrún, 

Elísabet og Erna hafa lengstan starfsaldur í leikskóla, starfað í um 20 ár. Aðeins ein af þeim 

sótti um vinnu í leikskóla eftir að hafa lesið auglýsingu. Sú hafði áður unnið í leikskóla þegar 

hún tók upp 9. bekk. Þá fékk hún starfið í gegnum systur sína sem var fyrir sem starfsmaður í 

leikskólanum. Elísabet hefur unnið allan sinn starfsferil í leikskóla, fyrir utan eitt ár. Sigrún 

starfaði í nokkur ár á skrifstofu áður en hún eignaðist sitt fyrsta barn en hætti launavinnu til að 

sinna heimilinu. Henni var boðið starf í leikskóla þar sem sonur hennar dvaldi. Þegar 

Hólmfríður hélt út á vinnumarkaðinn eftir að hafa sinnt eigin heimili í 15 ár, var það fyrir 

milligöngu dóttur hennar að henni var boðið starf. Hún hefur starfað í leikskólanum í átta ár 

og finnst það „svo skemmtilegt“ og tæki það fram yfir skrifstofustarf ef það byðist nú en hún 

hefur 10 ára starfsreynslu á því sviði. Erna lauk skrifstofunámi eftir að hún eignaðist sitt 

annað barn og sagði að hún hefði fengið tilboð um atvinnu í leikskólanum um leið og barnið 

hennar fékk leikskólapláss. Hún ákvað að slá til, „og hér er ég enn og stefni á að vera áfram“, 

segir hún. Þegar Erna var spurð hvers vegna hún hefði ekki farið að vinna á skrifstofu að námi 

loknu svaraði hún: „Mér fannst það [að vinna í leikskóla] vera meira skapandi en að rýna í 

tölvur eða sitja á stól allan daginn. Það átti ekki við mig“. Aldís hringdi að eigin frumkvæði í 

leikskólastjórann í leikskólanum sem hún starfar nú í og kannaði með laus störf. Hún var 18 

ára gömul og hefur leikskólinn verið hennar eini starfsvettvangur. Drífa hefur reynt fyrir sér á 

mörgum vinnustöðum. Hún frétti af lausu starfi í leikskóla, bankaði upp á, sótti um starf og 

fékk það. Leikskólastarfið höfðar mest til hennar af þeim störfum sem hún hefur sinnt. Anna 

hóf störf í leikskóla, í 50% starfi, með námi sínu á skrifstofubraut. Hún hefur reynslu af að 

starfa í fiski og á skrifstofu. Hún er sammála Drífu þegar hún lýsir viðhorfi sínu til starfsins: 
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... en þetta er ekkert best launaða starfið, auðvitað eru launin ekkert há en mér 

finnst svo gaman að vinna vinnuna mína og ég er búin að vinna í 13 ár. Mér finnst 

ennþá gaman að mæta í vinnuna. Mér finnst það skipta öllu máli. 

Viðmælendur mínir höfðu ekki ígrundað námsvalið sérstaklega frekar en starfsval sitt. 

Þegar konurnar voru spurðar hvað hefði orðið til þess að þær ákváðu að fara í 

leikskólaliðanámið komu þau svör að það væru svo margar á vinnustaðnum að fara í námið 

og þær langaði að prófa. Þá kom fram að námskeiðstilboðum til starfsmanna hjá Leikskólum 

Reykjavíkur hefði fækkað mikið undanfarin ár, þær höfðu t.d. tekið öll fagnámskeið sem voru 

í boði. Því hefði leikskólaliðanámið verið ákveðinn kostur sem hefði vakið áhuga þeirra. 

Sumar höfðu fylgst með samstarfsmönnum sínum sem sótt höfðu námið og séð hvað það 

gerði mikið fyrir þá bæði í starfi sem og persónulega. Nokkrar töluðu um að þær hefðu 

væntingar um að með því að ljúka leikskólaliðanámi yrði horft til þeirra sem menntaðra 

starfsmanna og þær gætu með því öðlast sess við hlið leikskólakennara í leikskólastarfinu. Þá 

nefndu margar að þær vildu styrkja sig sem starfsmenn með því að fara í námið. Tveir 

viðmælenda höfðu lokið áföngum í framhaldsskóla og sáu þann kost að með 

leikskólaliðanáminu væru þær að bæta við sig einingum til stúdentsprófs. Hugur þeirra stefndi 

á leikskólakennaranám.  

Sex viðmælenda minna luku leikskólaliðanáminu frá Leikskólaliðabrú sem kennd er í 

Mími-símenntun, en tveir af Leikskólaliðabraut í Borgarholtsskóla. Sara hóf reyndar nám hjá 

Mími-símenntun en þar sem hún var langyngst nemenda, fann hún sig ekki í hópnum. Því 

skipti hún um skóla eftir fyrstu önnina. Drífa var með nokkrar framhaldsskólaeiningar og vildi 

gjarnan bæta við þær með því að fara í framhaldsskóla og því varð Borgarholtsskóli fyrir 

valinu þar sem hún stefnir á frekara nám. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvernig þeim hefði liðið að vera á vinnumarkaði með litla 

formlega menntun, var Drífa sú eina sem upplifði vanlíðan vegna menntunarleysis og lýsir 

líðan sinni með eftirfarandi hætti: 

Auðvitað kemur stundum fyrir að manni finnst maður, að það kemur upp 

minnimáttarkennd, að vera ekki með menntun og það er ákveðið öryggi í því að 

vera með menntun en það er ekki þannig að það sé að trufla mig en ég hef aldrei 

fundið fyrir því á vinnustaðnum. 

Elísabet sagðist hafa verið sátt við stöðu sína að loknu skyldunámi og hafði ekki liðið illa 

yfir því að skorta framhaldsmenntun en samt fann hún fyrir löngun til að bæta við sig námi og 

ákvað að „prófa“. Hún gæti alltaf hætt við ef henni litist ekki á það.  
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Reynslan af náminu 

Flestar eiga konurnar það sammerkt að langt er um liðið frá því að þær voru í námi og fram 

kemur að það var nokkuð erfitt fyrir þær að hefja nám að nýju. Í tilfelli Hólmfríðar var hún að 

hefja nám eftir tæplega 40 ára fjarveru frá skóla.  

Fyrst var þetta algjört „sjokk“. Ég verð bara að viðurkenna það. Já, ég verð bara 

að segja það. Ég hef ekki verið á skólabekk síðan ´74 eða ´73. Mér fannst það vera 

svo erfitt. Allt í einu að fara að vinna verkefni.  

Elísabet lýsir þeirri reynslu sinni að hefja nám á ný þannig: 

Já, ég er sátt við að klára leikskólaliðann. Mér finnst þettavera stórt skref fyrir 

mig. Maður hætti í skóla þegar maður var 16 ára og ég fór ekki í skóla aftur fyrr 

en ég var orðin um þrítugt. Þetta er auðvitað langur tími og komin með fjölskyldu 

og tvö börn. Það var erfitt en gaman. 

Nokkrar töluðu um að fyrsta árið hefði verið erfitt og þá sérstaklega félagsfræðin og sögðu 

að þær hefðu svo sannarlega þurft að hafa fyrir náminu og það hefði verið krafist mikillar 

verkefnavinnu og lagt upp úr hópavinnu sem reyndi á fólk.  

Undirbúningur fyrir námið var að sönnu misjafn hjá viðmælendum mínum, tölvukunnátta 

var að öllu jöfnu góð. Þær áttu í fyrstu erfitt með að tileinka sér innihald faggreina og vinna 

verkefnatengda vinnu úr þeim. Fram kom að það hafi skort upp á kunnáttu þeirra við 

uppbyggingu á heimildaritgerðum svo dæmi sé tekið. Ekki var boðið upp á námskeið hjá 

Mími-símenntun við ritun heimildaritgerða en Drífa og Sara sögðu að þær hefðu fengið 

kennslu við ritgerðasmíð í Borgarholtsskóla. Í Borgarholtsskóla fékk Drífa mikla aðstoð í 

sambandi við lesblindu sína sem fólst m.a. í stuðningi frá sérkennara, lengingu á próftíma og 

þá voru prófspurningar lesnar upp fyrir hana.  

Þó ég geti lesið allt í dag, þá var verið að koma í veg fyrir að ég sé að misskilja 

spurningarnar. Ég fékk allt sem ég vildi þarna. Það er kannski ástæðan fyrir því 

hvað mér gekk vel með stuðninginn og allt það. 

Þátttakendur voru sammála um að það hefði verið nokkuð álag og viðbrigði að stunda nám 

eftir langan vinnudag og sögðu jafnframt hvað það hefði verið gott ef þær hefðu getað stundað 

það á vinnutíma eins og fyrsta hópnum sem lauk leikskólaliðanáminu stóð til boða. Stundum 

var erfitt að láta námið ganga fyrir þörfum fjölskyldunnar. Ein þeirra sótti um inngöngu í 

fyrsta hópinn sem fór í leikskólaliðanámið en komst ekki að. Vegna viðvarandi 

starfsmannaeklu í leikskólanum, hefði skipulagi á kennslunni verið breytt þar sem erfitt 

reyndist fyrir starfsmenn að sækja námið á dagvinnutíma. Þegar meiri reynsla fékkst af 
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framkvæmd kennslunnar var reynt að taka mið af vinnutíma fólks en skipuleggjendur og 

kennarar námsins leitast ávallt við að koma til móts við óskir og þarfir nemenda. 

Anna hafði m.a. þetta að segja um námið: „Maður þarf alveg að hafa fyrir hlutunum og 

mér fannst það gott. Mér finnst námið skemmtilegt og uppbyggt skemmtilega“. 

Drífa talar um mikilvægi þess að fara í nám sem maður hefur áhuga á og að það hafi 

hjálpað henni mikið. „Já, ég náði þessu [leikskólaliðanáminu] af því að ég hafði áhuga á 

náminu. Ég hafði kannski ekki sama áhuga í náminu sem ég var í áður“. 

Fram kom að félagsskapurinn í náminu, við aðra leikskólastarfsmenn úr öðrum leikskólum, 

var þeim mjög mikilvægur. Í Borgarholtsskóla voru nemendur víðs vegar að af landinu og 

hafði Sara eftirfarandi að segja um það:  

... rosalega skemmtilegt. Þú kynnist náttúrulega fullt af fólki allstaðar af landinu. 

... heyra líka hvernig þær eru að vinna inn í sínum leikskóla og heyra hvað þetta er 

misjafnt. 

Konurnar töluðu um að þeim hefði liðið vel í náminu og þær hafi kynnst fjölda fólks. Allar 

voru þær sammála um að það hefði ekki verið síður mikilvægt „nám“ sem fór fram með því 

að kynnast svona vel starfsfólki í öðrum leikskólum og starfsháttum þar. Margar kvennanna 

halda sambandi við samnemendur sína eftir námið og hitta þá reglulega. 

Það gildir einu á hvaða aldri fólk er þegar það stundar nám, hvatning og stuðningur er 

alltaf mikilvægur. Það var sameiginleg reynsla viðmælenda minna að þeir hefðu fengið 

mikinn stuðning frá kennurunum og umsjónarmanni námsins. Þeir hvöttu konurnar stöðugt til 

dáða og sýndu þeim ávallt traust og virðingu. Kennararnir hefðu auk þess verið tilbúnir að 

hlusta á rökstuðning ef breyta þurfti námsfyrirkomulagi í takt við þarfir nemendanna. Þær 

sögðust margar ekki hafa átt því að venjast frá fyrri skólatíð. Heyrum hvernig Helga lýsir 

þessari nýju reynslu af kennurunum: 

Ég byrjaði í [nafnið á greininni] fræði hjá kennara sem heitir .... Það var rosalega 

gaman og krefjandi. Maður þurfti alveg að hafa fyrir þessu. Hann [kennarinn] var 

alltaf tilbúinn að hjálpa manni og hlusta á mann. Alltaf. 

Allar upplifðu þær hvatningu frá samnemendum sínum og töluðu um mikilvægi þess að 

þær byggðu hver aðra upp og væru tilbúnar að aðstoða hver aðra. Hólmfríður lagði áherslu á 

samhjálpina og sagði að þær hefðu hjálpað þeim sem t.d. kunnu ekki á tölvur. 
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Margar kvennanna fengu mikla hvatningu frá yfirmönnum og samstarfsfólki þó nefndu 

sumar að þær hefðu upplifað litla hvatningu frá þeim og að þeir hefðu sýnt námi þeirra lítinn 

áhuga. Mjög góður andi ríkti gagnvart náminu í leikskólanum hjá Hólmfríði og Söru, þar sem 

sex til sjö konur fóru í leikskólaliðanámið á sama tíma. Þær fengu mikinn stuðning frá öllum á 

vinnustaðnum og þeim stóð til boða að nýta aðstöðuna í leikskólanum til að vinna 

námsverkefni. Stundum benti fagfólkið í leikskólanum þeim á fræðilegt efni, las yfir 

verkefnin þeirra og kom með gagnlegar ábendingar. Ein konan fékk hvatningu frá 

samstarfskonu sinni um að verða samferða sér í námið og sagði að þessi samstarfskona hefði 

verið nokkurs konar „örlagavaldur“ í lífi sínu þar sem hún treysti sér ekki til að fara ein í 

námið.  

Þær sem eru giftar og eiga börn í hópnum töluðu um hversu mikilvægt það hefði verið að 

fá svona mikla hvatningu frá fjölskyldu og vinum. Elísabet er gift og á tvö börn. Hún sagði að 

eiginmaður sinn hefði stutt hana með ráðum og dáð og hún hefði t.d. fengið skýr skilaboð frá 

honum um að fimmtudagarnir þegar hún var í skólanum væru alfarið hennar. Nokkur dæmi 

voru um að konurnar leituðu beinnar aðstoðar hjá öðrum, oft yngri, fjölskyldumeðlimum. Ein 

fékk hjálp frá syni sínum í upphafi náms með gerð heimildaritgerðar, en hann var þá í 

háskólanámi, og önnur fékk aðstoð frá dóttur sinni sem er með háskólamenntun.  

Þegar kom að umræðunni um próf og mat á verkefnum, töluðu allar konurnar um að þær 

hefðu fundið fyrir prófkvíða. Langt var síðan margar þeirra hefðu tekið próf og áttu sumar 

vondar minningar um þau frá því í grunnskóla. Konurnar töluðu um hvað það hefði komið 

þeim á óvart að fá háar einkunnir. Það var alveg ný reynsla fyrir flestar þeirra. Sigrún sagðist 

alltaf hafa verið haldin prófkvíða og var rosalega stressuð fyrir fyrsta prófið:  

... og var alveg að deyja. Ég var búin að lesa og lesa og fannst ég ekki kunna neitt. 

Svo fékk ég 10. Ég get sagt þér það, þetta gaf mér svo mikið. Ég get þetta alveg, 

já, takk fyrir. Ég get þetta alveg. 

Nokkrar nefndu að það sem hefði verið mikilvægt í þeirra námi og við að hefja nám að 

nýju væri að stuðst hefði verið við fjölbreytt námsmat og lögð meiri áhersla á verkefna- og 

ritgerðarskil en próf. Þær töluðu um að tilhögun námsins skildi meira eftir sig því þær hefðu 

aflað sér dýpri þekkingar við gerð heimildaritgerða og verkefnavinnu í stað þess að taka próf. 

Það hafi verið stuðst við fjölbreyttar matsaðferðir og nefna hefðbundin próf, heimapróf, 

verkefni og ritgerðir. Það var ólíkt þeim vinnubrögðum sem þær höfðu kynnst á þeim 

námskeiðum sem þær höfðu lokið til þessa, þar sem hvorki var um verkefnavinnu eða próf að 

ræða.  
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Það er sammerkt með öllum konunum að væntingar þeirra til námsins fólust í því að 

styrkja sig faglega í starfi og auka hæfni sína. Þegar þær voru spurðar hvernig þær hefðu 

fengið upplýsingar um námið voru þær sammála um að þær hefðu verið litlar. Margar höfðu 

fengið pata af náminu með því að fylgjast með samstarfsfólki sínu sem hafði stundað það og 

nefndu að þegar starfsmaður á skrifstofu Eflingar- stéttarfélags hafi hringt í þær og tjáð þeim 

að á næsta námskeiði væru laus pláss hafi þær ákveðið að „skella“ sér, eins og Sara sagði. Ein 

kvennanna mundi eftir að hafa séð auglýsingu um námið hanga uppi á kaffistofu starfsmanna.  

Sigrún var sú eina sem hafði pantað viðtal við náms- og starfsráðgjafa þegar hann bauð 

fram ráðgjöf á vinnustaðnum. Hann útskýrði fyrir henni muninn á því að fara í Mími-

símenntun og framhaldsskóla og það gagnaðist henni. Önnu minnti að hún hefði hitt náms- og 

starfsráðgjafa en mundi ekki innihald fræðslunnar. Erna og Anna sóttu um 

leikskólakennaranámið á Menntavísindasviði HÍ en fengu báðar synjun þar sem þær uppfylltu 

ekki inntökuskilyrði, en ljúka þarf 100 einingum til stúdentsprófs til að komast að á 

undanþágu. Þar var þeim bent á leikskólaliðanámið. Anna lýsti óánægju sinni með skort á 

aðgengilegum upplýsingum, m.a. um það hvernig leikskólaliðanámið er metið til eininga í 

framhaldsskóla. Hún var langt komin í náminu þegar hún fékk upplýsingar um að það væri 

einungis metið til 32 framhaldsskólaeininga [eru 47] en henni hafði í upphafi námsins skilist 

að það væri 72 framhaldsskólaeiningar. Heyrum hvað Anna hefur um málið að segja: 

Nei, ég var ekki búin að kynna mér það [leikskólaliðanámið] þegar ég sótti um, þá 

horfði maður svolítið í einingarnar til að eiga upp í leikskólakennarann. Ég var 

búin að sækja um í leikskólakennaranámið árið 2005. Ég ætlaði að taka það í 

fjarnámi á meðan ég var í barneignarfríi en komst ekki inn. Ég var alltaf að safna 

mér inn einingum til að komast inn í leikskólakennarann. 

Væntingar kvennanna til námsins fólust meðal annars í því að styrkja sig í starfi, auka 

þekkingu sína á þroska barna og efla sig í samskiptum við þau. Þeim fannst líka spennandi að 

læra um möguleika leiksins og kenningar í uppeldisfræði. Drífa sagði að helsta ástæðan fyrir 

því að hún valdi að fara í leikskólaliðanámið hefði verið sú að þannig fengi hún tækifæri til að 

kanna hvort hún réði við námið. Það blundar í henni löngun til að fara í háskólanám en eins 

og áður segir hefur lesblinda háð henni.  

Það skipti konurnar miklu máli að ljúka náminu með táknrænum og viðeigandi hætti eins 

og að halda veislu. Drífa sagðist hafa fengið mikinn stuðning frá móður sinni. Hún hrósaði og 

hvatti Drífu til að gera mikið úr áfanganum við útskrift, setja upp húfu [bláa] við útskriftina 

og slá upp veislu. Drífa segir með stolti: 
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Mamma sagði að þetta væri merkilegt fyrir mig og ég væri búin að vinna fyrir 

þessu. Ég bauð í partý og bauð fólki sem mér þykir vænt um. Fyrst ætlaði ég ekki 

að gera neitt, ætlaði að gleyma þessu. Mér fannst þetta [námið] ekki vera alvöru, í 

dag finnst mér það ekki. Þetta [námið] er alvöru. 

Almennt voru konurnar ánægðar með tilhögun námsins, verkefni og námsmat. Þær 

upplifðu að námið væri sniðið að þörfum fullorðinna námsmanna og að kennararnir væru 

hvetjandi og veittu þeim mikilvægan stuðning meðan á náminu stóð. Allar töluðu konurnar 

um að það væri alveg ný upplifun fyrir þær að vera í námi og finnast það skemmtilegt og ekki 

var síðra að ganga vel í því. Sú reynsla virkaði sem hvati fyrir margar þeirra til að halda áfram 

námi. Í náminu jókst skilningur þeirra á eðli starfsins, að þær væru að sinna fyrsta 

skólastiginu og að það væri mikilvægt. 

3.2 Persónulegur og faglegur ávinningur 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að skoða hvaða þýðingu leikskólaliðanámið hafði 

fyrir viðmælendur mína, bæði persónulega og faglega. Þegar fullorðið fólk ákveður að fara í 

nám er það oftar en ekki vegna áhuga og það er mikilvægt að nám nýtist beint í starfi. 

Konurnar mínar uppgötvuðu nám á nýjan og jákvæðan hátt í leikskólaliðanáminu og fengu 

aukið sjálfstraust og nýja sýn á hæfileika sína.  

Persónulegur ávinningur 

Í viðtölunum kemur mjög sterkt fram að persónulegur ávinningur af náminu er mikill. Þau 

þemu sem þar koma fram eru: Aukin trú á eigin getu og aukin samskiptahæfni.  

Aukin trú á eigin getu 

Það kemur mjög afdráttarlaust fram hjá öllum viðmælendum mínum hversu mikil áhrif það 

hafði á trú þeirra á eigin getu að fá góðar einkunnir sem þær fengu. Þær töluðu um að eitt af 

því sem fældi þær frá námi væri að þurfa að fara í próf og læra stærðfræði. Reynsla af 

námsmati í grunnskóla virðist fylgja fólki langt fram eftir aldri og í mörgum tilfellum móta 

sjálfsmynd þeirra sem námsmanna alla ævi. 

Sara lýsir upplifun sinni af því að fá góðar einkunnir í leikskólaliðanáminu þannig að fyrir 

10 árum hefði henni ekki dottið í hug að hún ætti eftir „að fá áttur og níur og tíur í öllum 

áföngum“. Það hafði líka mikla þýðingu fyrir Aldísi að fá góðar einkunnir þar sem hún hafði 

ekki mikla trú á sjálfri sér, eða eins og hún orðaði það sjálf: „Maður getur nú alla vega verið 

montinn af sér“. Anna sagði að námið hefði byggt sig upp og að hún hefði ekki haft mikla trú 

á námsgetu sinni en það hafi breyst í náminu. Hólmfríður og Sigrún eru báðar komnar yfir 
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fimmtugt og langt frá því þær voru í námi og þreyttu próf. Þær voru báðar mjög stoltar af 

frammistöðu sinni. „Ég ætla að fá að monta mig“, sagði Sigrún þegar hún sagði frá því að hún 

hefði fengið 10 í einkunn á fyrsta prófinu. Það að fá góða einkunn hefði staðfest fyrir henni að 

hún gæti þetta. Eftir námið segist Elísabet vera hætt að vera hrædd um að verða sér til 

skammar og koma upp um vankunnáttu sína. 

Það var alveg ný upplifun hjá Drífu að ganga jafn vel í námi og raunin varð í 

leikskólaliðanáminu. Í Borgarholtsskóla fékk hún stuðning sem leiddi til þessa að hún náði 

góðum tökum á lærdómnum. Grunnskólanámið sagði hún hafa einkennst af niðurbroti og því 

hefði hún ekki haft minnsta áhuga á frekara námi. Samt sem áður hóf hún nám í nokkrum 

framhaldsskólum þar sem niðurbrotið hélt áfram. „Um leið og áhuginn kviknar er hægt að 

komast langt“, sagði Drífa. Undir þetta tekur Elísabet og segir jafnframt að það hefði verið 

stórt skref fyrir sig að fara aftur í nám: „Þetta var erfitt en skemmtilegt streð og gott skref að 

fara“. 

Þær lýsa allar yfir litlu sjálfstrausti við að koma fram fyrir hóp af fólki. Nokkrar nefndu að 

þær væru feimnar að eðlisfari og lýstu því hvernig námið hjálpaði þeim að takast á við hana. Í 

náminu var m.a. lögð áhersla á að þær kynntu verkefni sín fyrir samnemendum með 

fyrirlestrum. Sérlega áhugavert var að heyra þær segja frá því hvernig sjálfstraustið óx, bæði 

persónulega og faglega.  

Upplifun Hólmfríðar er mjög sterk. „Vá, ég er að standa upp og tala og ég þarf að klípa 

mig stundum og spyrja mig, er þetta virkilega ég sem er að gera þetta“. Hún nefnir einnig að 

vinkonur hennar tali um að hún sé ákveðnari og standi frekar á skoðunum sínum eftir að hún 

lauk náminu. Þegar fólk fer aftur í nám getur það fengið fullvissu um eigin getu. Það kom 

Ernu á óvart hvað hún réð vel við það að standa frammi fyrir hópi af fólki. „Maður er ekkert 

vanur að standa fyrir framan hóp og kynna verkefni. Það kom mér á óvart að ég réð svo vel 

við það“. 

Þegar talið barst að auknu sjálfstrausti kemur fram hjá Elísabetu að hún hafi alltaf átt erfitt 

með að ræða um sjálfa sig og nefndi eftirfarandi dæmi um breytingu á því. „Ég hefði ekki 

farið í svona viðtal fyrir nokkrum árum [við rannsakanda]. Ég hefði sagt nei“. Hún segir 

ennfremur að eftir námið sé hún öruggari að svara fólki, standi fastar á sínu og sé fyrir vikið 

öruggari með sjálfa sig. Drífa talar um að ein birtingarmynd aukins sjálfstrausts hjá sér sé að 

hún skilji betur út á hvað leikskólastarfið gangi og geti rætt það við fagfólk sem og aðra. 
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Það er líka athyglisvert að heyra konurnar, segja frá því að eftir námið hefðu þær sjálfar 

byrjað að hafa áhrif innan leikskólans. Þær innleiddu ný vinnubrögð eins og skráningar á 

athöfnum barnanna. Allar töluðu þær um mikilvægi leiksins og að honum hefði ekki verið 

gert nógu hátt undir höfði til þessa í starfinu í þeirra leikskóla. Nú geta þær fært rök fyrir 

tilgangi leiksins og treysta sér til að miðla til samstarfsfólks þeirri þekkingu sem þær hafi 

öðlast í náminu. Nokkrar töluðu um að þær hefðu tjáð sig svo mikið um námið í vinnunni og á 

kaffistofunni að þær hefðu hreinlega „smitað“ samstarfsfólkið og kveikt áhuga hjá því, bæði 

fyrir náminu sjálfu og námsefninu sem slíku. 

Eftir því sem hver og einn styrkist og verður öruggari í starfi eykst trú á eigin getu og þetta 

endurspeglast í þeirri vissu að maður viti betur en áður hvað maður er að segja og gera. Sigrún 

talar um að þrátt fyrir að hafa starfað í leikskóla í um 20 ár, sé hún öruggari í starfi eftir námið 

og „finnst ég vera búin að mennta mig meira í þessu og mér sjálfri fannst það gera mér svo 

mikið“. Með auknu öryggi í starfi finnst henni að hún sé jafnframt sjálfstæðari sem persóna. 

Þetta birtist í því að hún kemur oftar fram með nýjar hugmyndir og innlegg í leikskólastarfið 

og getur nú rökstutt tilganginn með þeim. Hún er tilbúnari að miðla af þekkingu sinni og segja 

skoðanir sínar. Það kom fram hjá öllum konunum að þær væru m.a. farnar að standa betur á 

sínu og leggja sitt til málanna, t.d. á starfsmannafundum. Það gerðu þær ekki áður en þær fóru 

í námið. 

Aukin hæfni í samskiptum 

Allar konurnar fundu fyrir breytingum í samskiptum á vinnustað eftir námið. Þær segjast vera 

öruggari gagnvart samstarfsfólki sínu, foreldrum barnanna og börnunum. Sara telur að börnin 

skynji breytingu í samskiptum við sig; þar sem hún sé sjálf öruggari í samskiptum við þau. 

Hún láti stressið ekki ná tökum á sér eins og áður, en það geti hæglega „tjúnað“ börnin upp. Í 

náminu sagði Sigrún að hún hafi lært að leyfa börnunum að útkljá málin á sínum forsendum. 

Hólmfríður hefur sömu reynslu og Sara og Sigrún og segist auk þess taka meiri þátt í 

umræðum samstarfsfólks í leikskólanum. Hún hlustar einnig betur á það sem börnin eru að tjá 

sig um og er minna pirruð í þeirra garð.  

Í dag lætur Drífa deildarstjórann vita hvað henni finnst um hlutina og segir að oftar en ekki 

hlusti hann á sig og leiti jafnvel til sín eftir upplýsingum um börnin, t.d. fyrir foreldraviðtöl. 

Sara segist hugsa sig um áður en hún segir eitthvað en áður átti hún það til að láta bara 

„gossa“ það sem henni fannst. 
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Samskipti við foreldra er mikilvægur þáttur í starfi hvers leikskóla. Það kom því á óvart 

hvað viðmælendur mínir voru óöruggir í samskiptum við þá. Hólmfríður sagði að hún ætti nú 

auðveldara með að tala við foreldra, því hún sé miklu öruggari með sjálfa sig og geti betur 

rökstutt mál sitt. Það kom fram hjá fleirum að þær væru orðnar öruggari í samskiptum við 

foreldra. Þá er mikilvægt að geta útskýrt fyrir foreldrum starfsaðferðir leikskólans en Drífa 

talar um að sjálf hafi hún styrkst í samskiptamálum og lýsir breytingunni með eftirfarandi 

hætti: 

Það er ekkert mál í dag. Ég man fyrst að ég átti svo erfitt með þegar fólk kom að 

tala við mig og ég átti svo erfitt með að byrja samskipti. Í dag fer ég upp að þeim 

[foreldrum] og tala við þá. Mér finnst ekkert erfitt að láta þá t.d. hafa skilaboð. 

Það leynir sér ekki að viðmælendur mínir líta á leikskólaliðanámið á jákvæðan hátt. 

Það er sammerkt með öllum konunum að eftir leikskólaliðanámið voru þær meðvitaðri um að 

leikskólinn sé fyrsta skólastigið. Sú vitneskja eykur ótvírætt skilning þeirra á námi barnanna 

og gildi starfsins sem og uppeldis- og kennsluhlutverki leikskólans og þætti sínum í starfinu.  

Fram kemur að þær hafi upplifað persónulegar breytingar að námi loknu, sbr. Sigrún sem 

segist vera sveigjanlegri í starfi. Ein er komin í stjórn fagfélags leikskólaliða, en áður hafði 

hún lítið gefið sig að félagsstörfum. Nokkrar nefna að þær séu þolinmóðari og láti ekki 

smáatriði í starfinu setja sig út af laginu. Fyrir Söru er það ný reynsla að samstarfsfólkið leitar 

meira eftir áliti hennar og hún telur það hafa mikla þýðingu fyrir hana sem starfsmann. Auk 

þess finnst henni hún sýna meiri ábyrgð í starfi þar sem hún skilur betur út á hvað það gengur. 

Eftir námið segjast allar konurnar, viðmælendur mínir, meta það svo að þær hafi vaxið í 

starfi og að trú þeirra á eigin getu hafi aukist. Þær séu öruggari í starfi þar sem þær viti betur 

út á hvað það gengur og til hvers sé ætlast af þeim.  
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Faglegur ávinningur 

Í náminu opnuðust augu viðmælenda minna betur fyrir því að leikskólinn væri fyrsta 

skólastigið og að þar færi fram mikið nám og kennsla. Þegar skoðuð er upplifun kvennanna á 

breytingum í starfi og hvernig þær skildu betur gildi þess, þá gátu allar nefnt mörg dæmi um 

hvernig þær hefðu yfirfært nýja þekkingu á vinnuaðstæður og aukið þar með faglega hæfni 

sína í starfi. Faglegur ávinningur endurspeglast í eftirfarandi þemum: Gildi leiksins, breytt 

viðhorf til barna, kenningar um uppeldi barna og lestur fræðigreina og skráningar í 

leikskólastarfi. 

Gildi leiksins 

Í náminu fengu allir viðmælendur mínir nýja sýn á möguleika leiksins sem námsleiðar í 

leikskólanum. Þeir unnu verkefni í náminu þar sem fylgst var með leiknum og athöfnum 

barnanna, sem þær skráðu. Sigrún segir frá því að í verkefninu hafi margt komið fram sem 

hún hafði ekki gert sér grein fyrir, þrátt fyrir langan starfsaldur í leikskóla og stöðuga 

símenntun. Hún fylgist betur með samskiptum barnanna og sér að þau geta oftar en ekki leyst 

sín mál sjálf. Hún segist áður hafa átt það til að grípa of fljótt inn í aðstæður. Hún segir 

ennfremur: 

Þau eru í hóp þegar maður fylgist með hvort einhver er að skera sig sérstaklega úr. 

Þá sér maður ef eitthvað barn er ekki að taka þátt. Þessi er aldrei með krökkunum 

og labbar bara í kring og tekur aldrei þátt .... Ég hafði ekki áttað mig á því hvað 

hann [leikurinn] var í rauninni mikilvægur og hvað barnið getur fengið mikið út úr 

honum. 

Sigrún sagðist hafa lært að nota leikinn við málörvun hjá börnunum og segir að með því að 

nota leikinn markvisst sem námsaðferð hefðu opnast fyrir sér nýjar hliðar á möguleikum hans. 

Þá sagði Sigrún frá því hvernig hún hefði lært að nýta sér aðferðir könnunarleiksins til að 

kenna yngstu börnunum t.d ný hugtök sem hefði örvandi áhrif á mál þeirra. Oft er unnið með 

verðlaust dót og börnunum kennd hugtök. Lögð er áhersla á að gera námið skemmtilegt. Sara 

talar um að hún skilji betur hvers vegna verið sé að örva ákveðna hæfni í gegnum leikinn svo 

sem fínhreyfingar hjá börnunum. Í náminu uppgötvaði hún t.d. hvernig hægt væri að nýta 

einingakubba í leik til að kenna börnum stærðfræðihugtök, eða eins og Sara lýsir þessari 

uppgötvun sinni: 

Til dæmis, eins og holukubbarnir og einingakubbarnir. Þetta [kubbarnir] er allt 

saman stærðfræðihugtök, mismunandi langir kubbar, sumir eru þríhyrningar, 

hringir eða kassalagaðir. ... Þau [börnin] læra hugtökin og stærðir í leiknum. Þetta 
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hefur maður álitið sem einhvern kubbaleik fyrir fimm árum, en nú sé ég að þetta 

er þvílíkt nám. Þvílíkt stærðfræðidæmi. Allavega fyrir þriggja ára börn. 

Eins er mikilvægt að ganga ekki inn í leik barnanna og spunann sem er í gangi hjá þeim. Í 

náminu var þeim kennt að lesa í leikinn og sjá hvernig hann þróast eftir aldri og þroska 

barnanna. Hólmfríður tók sem dæmi að foreldrar hefðu stundum haft orð á því að 

starfsmennirnir væru ekkert að vinna ef börnin væru í frjálsum leik. Nú gæti hún útskýrt gildi 

leiksins. 

Breytt viðhorf til barna 

Viðmælendur mínir voru á einu máli um að námið hefði breytt viðhorfum þeirra til barna, 

þroska þeirra og þarfa. Þeir lýsa auknum skilningi á muninum á réttum og röngum 

viðbrögðum við hegðun barnanna. Erna sagðist t.d. hafa átt það til að gera óþarflega mikið 

fyrir börnin í stað þess að leyfa þeim að spreyta sig sjálf, en það hafi orðið breyting á því eftir 

námið. 

Sigrún og Hólmfríður nefna einnig að þær hafi fengið meiri trú og skilning á getu 

barnanna. Báðar tala um að þær hlusti nú betur á börnin og hafi breytt því hvernig þær taki á 

ýmsum málum. Nú kanni þær aðstæður áður en gripið er inn í og skoði hvað hægt sé að gera 

af meiri yfirvegun.  

Hólmfríður, sem vinnur með næstyngstu börnunum, segir að á deildinni hennar hafi t.d. 

verið lítil trú á að börnin gætu farið í gönguferðir út fyrir leikskólalóðina. „En nú förum við 

bara út og suður“ og foreldrar og börnin eru mjög ánægð með breytinguna. Hún segir 

ennfremur að þegar hún hafi verið að ala upp sín börn, hafi allt of margt verið afgreitt sem 

óþekkt hjá þeim, en „nú sér maður þetta í nýju ljósi“. Nú hlusti hún betur á börnin og skilji 

þau betur. Hún gerir sér líka betur grein fyrir því að oft séu erfiðleikar heima fyrir hjá 

börnunum sem geti birst í erfiðri hegðun þeirra. 

Sigrún segist nú markvisst efla sjálfsmynd barnanna með því að láta þau tjá sig fyrir 

framan hóp af börnum og hún legði meiri áherslu á leiklist og tjáningu með börnunum eftir 

námið. Hún telur sig skilja betur hugmyndafræðina á bak við t.d. dagsskipulagið. Reynsla 

hennar sé sú að börnin séu rólegri þegar þau séu í fastri „rútínu“ þó svo að það sé líka 

mikilvægt að kunna að sýna sveigjanleika í starfi. 

„Nú er ég miklu rólegri“, segir Hólmfríður, sem viðurkennir að hún hafi stundum „pirrað“ 

sig á hávaða og látum í börnunum, „því nú geri ég betri greinarmun á því sem telst eðlilegt 

eða þegar hávaðinn og lætin fara út yfir ákveðin mörk“. 
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Kenningar um uppeldi barna og lestur fræðigreina 

Allar sögðust konurnar hafa aukið lestur sinn á uppeldisgreinum og tækju meiri þátt í 

umræðum um uppeldismál í leikskólanum eftir námið. Lestur fræðigreina hafi hjálpað þeim 

við að leita nýrra leiða í starfinu með börnunum. Sigrún segir það hafi verið góðan lærdóm að 

átta sig á mikilvægi uppeldisfræðinnar í starfinu. Hún segist lesa oftar uppeldisgreinar og hafa 

almennt meiri áhuga á slíkri umfjöllun. 

Sara talar um að þar sem hún eigi ekki sjálf barn hafi kenningarnar hjálpað henni að skilja 

betur þroskastigin sem börnin ganga í gegnum. Eins hefði þroskasálfræðin hjálpað sér að taka 

eftir hugsanlegum þroskafrávikum hjá börnunum. Deildarstjóri hennar hafði meira að segja 

orð á því við hana að hún væri farin að vinna eftir kenningum. Elísabet talar líka um aukinn 

skilning á kenningum, „áður voru þetta bara nöfn [á fræðimönnunum] en nú skilur maður 

betur um hvað þetta er“. 

„Það er bara ýmislegt hægt að tala við börnin, ekki rjúka inn í aðstæður, skilja strax á milli, 

heldur ræða við þau. Það er ótrúlegt hvað maður lærði mikið um börnin og þroskann hjá 

þeim“, segir Hólmfríður.  

Sumar kvennanna nefna að leikskólastjórarnir séu mjög duglegir að leggja fram 

uppeldisgreinar t.d. á kaffistofu starfsmanna og hvetja þær til lesturs. Ein sagðist ekki hafa 

aukið mikið lestur fræðigreina en sagðist þó lesa oftar greinar um menntamál í dagblöðunum 

og vera áhugasöm þegar umfjöllun um t.d. leikskólamál væri í fjölmiðlum.  

Skráningar í leikskólastarfinu 

Eitt af verkefnunum sem var lagt fyrir í náminu var að skrá athafnir barnanna í leikskólanum, 

en samkvæmt aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á slíkar skráningar. Enginn viðmælenda 

minna hafði reynslu af þess háttar vinnubrögðum.   

Þeim fannst skráningarnar ótrúlega sterkt tæki til að afla upplýsinga um börnin og vinnuna 

með þeim. Sigrún sagði að eftir námið hefði hún stuðst við upplýsingar sem komu fram við 

skráningu sem grunn í viðtölum við foreldra barnanna. Hólmfríður sagði að skráningar hefðu 

ekki tíðkast í leikskólanum sínum en þar sem svo margar fóru í námið á sama tíma, tóku þær 

skráningar inn í leikskólastarfið og höfðu þar með bein áhrif á starfið. Sigrún nefndi 

eftirfarandi dæmi um hvernig hún nýtti skráningar í starfinu:  

... að með því að skrá leikinn, þá fylgdist ég með í hvaða hlutverkum börnin hafa 

farið og séð út hver stjórnaði alltaf leiknum, hvaða börn fengu engin hlutverk, 

hverjir fengu ekki að taka þátt í leiknum.  
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Elísabet sagði frá því hvernig hún nýtti skráningar í hópastarfi með því að skrá hvernig 

börnin vinna saman í hópi. „Hvað þau eru að gera og hvernig þau gera hlutina og hvort það 

þurfi að hvetja þau áfram“. Eins er gott að skrá niður þegar verið er að vinna með málörvun. 

Með því er hægt að sjá hvernig málþroskinn þróast og bera hann saman við börn á sama aldri 

og átta sig á því hvar þau eru stödd. 

Leikskólaliðarnir töldu að það hefði verið mjög sterkt hvað þær fóru margar í námið á 

sama tíma af sama vinnustað. Því hefði verið mikill stuðningur og samkennd í starfi. Þær 

fundu það þegar þær hófu skráningu í starfinu og breyttu þar með vinnubrögðum í 

leikskólanum.  

3.3 Náms- og starfsval 

Ákvörðun þátttakenda um að halda áfram störfum í leikskóla og viðhorf þeirra til frekara 

náms endurspeglast í þemunum: Ákvörðun um að starfa áfram í leikskóla og hvati til frekar 

náms og hindranir í veginum. 

Ákvörðun um að starfa áfram í leikskóla  

Við ákvörðun viðmælenda minna um að starfa áfram í leikskóla tókust bæði á væntingar og 

vonbrigði. Leikskólaliðarnir eru á einu máli um að eftir leikskólaliðanámið séu þeir ánægðari 

í starfi. Í gegnum tíðina höfðu konurnar verið duglegar að sækja sér símenntun innan 

leikskólans sem og utan hans. Í máli þeirra kom fram að ákvörðun um að fara í nám var ekki 

ígrunduð, ekkert frekar en ákvörðun þeirra um að hefja störf í leikskólanum. Þó kom fram hjá 

þeim mikil löngun að styrkja sig í starfi sem flestar höfðu sinnt mestallan sinn starfsferil. 

Flestir viðmælenda minna segja að leikskólaliðanámið hafi tvímælalaust haft áhrif á 

ákvörðun þeirra um að halda áfram að starfa í leikskóla. Námið hafi allt verið miðað við 

leikskólastarfið og öll námskeiðin nýst þeim beint í það. Ein kvennanna hefur ekki tekið 

ákvörðun um hvort hún ætli að gera leikskólann að sínum starfsvettvangi til frambúðar, en 

segist þó alls ekki vera á förum.  

Konurnar voru stoltar af því að hafa lokið náminu og fengið starfsheitið leikskólaliði. Allar 

konurnar líta á námið sem mikilvægan þátt í starfsferilþróun sinni og stóran kost að það sé 

metið til eininga í framhaldsskóla. Þá telja þær að leikskólaliðanámið hafi áhrif á möguleika 

þeirra á vinnumarkaði, sérstaklega ef þær sækja um störf í öðrum leikskólum. Heyrum skoðun 

Elísabetar: 
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... nú er oft auglýst eftir leikskólakennurum og leiðbeinendum. Mér fyndist að ég 

ætti að vera örugg með starfið ef ég myndi sækja um. Ef leikskólakennari sækir 

ekki um, þá væri ég næst. Þannig finn ég fyrir öryggi með því. Ég væri 

framarlega, þannig er öryggið, að ég yrði næsta val á eftir leikskólakennara. 

Elísabet benti á að hún hafi þurft að hafa nokkuð fyrir því að fá starfsheitinu breytt á 

heimasíðu leikskólans. 

Já, það stendur leikskólaliði, ..., þegar við útskrifumst [á útskrifarskjalinu], þá bað 

ég um að það væri sett á heimasíðuna og það tók smá tíma að leiðrétta þetta. Ég er 

komin með þennan titil og var búin með þetta nám og vildi hafa minn titil undir 

mínu nafni eins og aðrir. Ég er búin að leggja á mig tveggja ára nám. Allt 

menntafólk vill fá sinn titil. Af hverju ekki að hafa minn eins og annarra? 

Anna tók undir með Elísabetu og sagði að hún hefði upplifað stolt þegar starfsheitið hennar 

breyttist úr leiðbeinanda í leikskólaliða og var sýnilegt á heimasíðu leikskólans. 

Flestar upplifðu þó vonbrigði þegar þær komu aftur til starfa í leikskólann þar sem ekki lá 

fyrir skilgreint starf eða staða sem tók mið af náminu. Því fóru flestar í sitt gamla starf. Sumar 

bentu á að þær hefðu ekki einu sinni fengið starfsþróunarviðtal við leikskólastjórann sinn að 

námi loknu þar sem farið væri yfir námið og hvernig væri hægt að yfirfæra nýja þekkingu á 

starfið. Þeim fannst launahækkunin, tveir launaflokkar, lítil miðað við það nám sem þær lögðu 

á sig. Þær hefðu viljað fá skilgreindan undirbúningstíma í kjarasamning sinn sem tekur mið af 

undirbúningstíma leikskólakennara. Þær voru allar sammála um að það væri mikilvægt að fá 

það í gegn. Með því væri verið að undirstrika í verki að leikskólaliðanámið og menntunin 

væru mikilvæg í leikskólastarfinu. Þær hefðu viljað fá betri upplýsingar um mismuninn á 

námsleiðunum sem unnt er að fara til að ljúka leikskólaliðanáminu. Þá olli það sumum 

vonbrigðum hvernig leikskólaliðanámið er metið til eininga í framhaldsskólunum. Þær 

sögðust ekki þekkja til starfa náms- og starfsráðgjafa og telja að með betri upplýsingum hefðu 

þær getað valið námið markvissar með tilliti til frekara náms. 

Virðing er eitt af því sem allar manneskjur sækjast eftir. Þeim fannst ekki vera borin næg 

virðing fyrir náminu á vinnustað og það hefði komið fram hjá sumu samstarfsfólki að það liti 

á leikskólaliðanámið sem enn eitt námskeiðið. Mikilvægi þess að vera samþykktur í 

leikskólastarfinu kom mjög sterkt fram hjá viðmælendum mínum og jafnframt sú von að 

leikskólakennararnir litu á þær sem jafninga í starfi. 
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Þrátt fyrir stoltið tala nokkrar þeirra um að þær séu ekki mikið að flíka því að vera komnar 

með þessa menntun og í leikskólanum væri almennt ekki horft til þeirra sem faghóps eða sem 

„stéttar“.  

Hvati til frekara náms og hindranir í veginum 

Allir viðmælendur mínir eru sammála um að leikskólaliðanámið hafi vakið upp áhugann á 

frekara námi. Eina undantekningin er Elísabet sem er ánægð með leikskólaliðanámið sem slíkt 

og stefnir ekki á frekara nám. Hún segist aftur á móti vera tilbúnari eftir námið að fara á 

einstaka námskeið til að efla sig enn frekar í starfi og hefur öðlast trú á að hún geti vel lært. 

Námið kveikti greinilega áhuga á frekara námi hjá Aldísi, en hún er þó ekki ákveðin í því 

hvort fullt háskólanám sé fyrir sig þó hún vilji bæta við sig meira námi. Sara er sú eina sem 

hefur sótt um inngöngu í leikskólakennaranám. Hún fékk synjun þar sem hún átti eftir að 

ljúka nokkrum framhaldsskólaeiningum. Sara er ákveðin í að ljúka þeim og fara því næst í 

leikskólakennaranámið og sækja um að komast í námið á undanþágu frá stúdentsprófi. Hún 

leggur áherslu á að leikskólaliðanámið hafi „drifið hana áfram“ til frekara náms. Hún var 

ánægð með námið í Borgarholtsskóla og nefndi í því sambandi að helsti kosturinn við að taka 

leikskólaliðanámið þar væri sá að námið hefði verið svo vel metið einingarlega séð og 

Borgarholtsskóli biði upp á að ljúka stúdentsprófi í beinu framhaldi, „og þú ert byrjuð í 

þessum skóla og þekkir kennarana”, sagði Sara. Í Borgarholtsskóla náði Drífa góðum tökum á 

lærdómnum og sá stuðningur sem hún fékk í náminu varð til þess að hún stefnir á frekara 

nám, eða svo vitnað sé í Drífu: 

Mig langar í það sem tengist leikskólakennara og allt það. Það er að vera innan 

um börn. Ég er að horfa til háskólanáms. Ég ætla að mennta mig meira og nú veit 

ég að ég get það. Fyrst var það [lesblindan] að stoppa mig að fara í Kennó.  

Anna er ákveðin í að halda áfram námi og horfir til þess að geta stundað fjarnám  við 

Háskólann á Akureyri. 

Hólmfríður segist langa mikið til að halda áfram námi en að aldurinn trufli sig. Hún eigi 

eftir að ljúka fjölda eininga til stúdentsprófs og síðan taki við fimm ára háskólanám. „Þegar ég 

lýk náminu er ég komin á eftirlaun“, segir hún. Sigrún er líka mjög ánægð með námið og 

hafði sjálf ekki trú á því að hún myndi læra jafn mikið og hún gerði í byrjun. Hún segir að 

leikskólaliðanámið hafi ýtt undir löngun hjá sér til að halda áfram. Í gegnum tíðina hefur hún 

af og til verið að velta fyrir sér að fara í leikskólakennaranám en:  



48 

... svo var ég komin með tvö börn en einhvern veginn var svona... en einhvern 

veginn varð ekkert úr því. Svo fannst mér launakjörin, alltaf vera svo lítill munur 

á þeim sem voru með námið. Einhvern veginn varð aldrei neitt úr því. Auðvitað er 

nám alltaf nám. Og svo er maður jú í starfi. 

Konurnar sjá fyrir sér ýmsar hindranir þegar þær velta upp frekari námsmöguleikum 

sínum. Flestar nefna lengingu námsins úr þriggja ára námi í fimm ára nám. Svo eiga þær eftir 

að ljúka framhaldsskólaeiningum til að komast á undanþágu í leikskólakennaranámið. Sumar 

eiga ung börn og eru með heimili eða eins og Erna lýsir stöðunni hjá sér: 

Þá hugsaði ég að mér þætti dálítið mikil vinna að fara í háskólanám með heimili 

og með þrjú börn og allt það. Ég var ekki tilbúin þá að fara, vitandi það að ég yrði 

að eyða öllum helgum í að vinna verkefni og allur minn frítími færi í það. 

Auðvitað hefði ég þurft að minnka við mig vinnu en ég var ekki tilbúin eftir 

leikskólaliðanámið. Ég veit að það er allt sett á „hóld“ á meðan. ... Alltof langur 

tími sem fer í þetta. Ég ætti mér ekkert líf.  

Margar kvennanna töluðu um að þær hefðu frestað námi á sínum tíma vegna 

fjölskylduaðstæðna og ein sagði að nám eiginmannsins hefði gengið fyrir sínu. Loks þegar 

hún ætlaði í nám kom kreppan og hún sér ekki fram á að geta hætt að vinna til að fara í fullt 

nám þar sem hún á ekki rétt á námsláni til að ljúka stúdentsprófi. 

Sigrún hefur langan starfsaldur og er með hæfnislaunaflokka og segir að það muni ekki svo 

miklu í launum fyrir sig þó hún ljúki leikskólakennaranámi.  

Þátttakendur mínir töluðu um að þeir hefðu áhuga á að bæta við leikskólaliðanámið ef 

boðið væri upp á slíkt. Nám sem þeir nefna er t.d. sérkennsla eða útikennsla.  

Flestar kvennanna töluðu um að leikskólinn hafi fengið betri starfsmann að námi loknu. 

Þær séu fullvissar um að leikskólinn sé þeirra starfsvettvangur og hafi leikskólaliðanámið átt 

sinn þátt í því að staðfesta þá skoðun. 
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3.4 Samantekt 

Viðmælendur mínir, sem allir eru konur, eiga það sammerkt að hafa ekki tekið ákvarðanir um 

náms- og starfsval sitt að vel ígrunduðu máli. Tilviljun og fjölskylduaðstæður réðu för þegar 

þær ákváðu að hefja störf í leikskóla og það má einnig álykta að svo hafi verið um ákvörðun 

þeirra um að hefja leikskólaliðanámið. Í viðtölunum kom þó skýrt fram löngun hjá þeim til að 

mennta sig meira og að með leikskólaliðanáminu hafi opnast möguleiki til að hefja nám að 

nýju. Það var mikilvægt fyrir þær að boðið var upp á námið samhliða vinnu þar sem þær 

höfðu ekki tök á að hætta launaðri vinnu. Einnig kom fram hjá viðmælendum mínum löngun 

til að efla sig í starfi, bæði faglega og persónulega. Þeir töldu að með leikskólaliðanáminu 

gætu þeir öðlast sess sem menntaðir starfsmenn í leikskólanum og að leikskólakennararnir 

myndu líta á þá sem jafningja í starfi. Viðmælendur mínir höfðu aðeins lokið grunnskólaprófi. 

Fimm þeirra hófu nám í framhaldsskóla en hættu á fyrsta ári þar sem námið höfðaði ekki til 

þeirra sem og vegna fjölskylduaðstæðna. Fjórar kvennanna höfðu lokið skrifstofunámi sem þó 

veitti ekki formleg starfsréttindi. Spurðar út í reynslu sína af leikskólaliðanáminu kom í ljós 

að það hefði verið erfitt fyrir þær að hefja nám að nýju oft eftir langa fjarveru frá skóla. 

Margar sátu uppi með slæma reynslu úr grunnskóla. Ýmsar ástæður komu þar við sögu, t.d. 

námserfiðleikar og prófkvíði. Upplifun þeirra af leikskólaliðanáminu kom þægilega á óvart, 

m.a. vegna þess, að þrátt fyrir að hafa sótt reglubundna símenntun, fannst þeim námsefnið 

bæta meiru við þekkingu þeirra en þær höfðu reiknað með fyrirfram og samþætting náms og 

starfs verið skýr að þeirra mati. Það auðveldaði þeim að yfirfæra nýja þekkingu á vinnustað 

sínum. Á heildina litið var viðhorf kvennanna til námsins mjög jákvætt og ræðst það einkum 

að eftirfarandi þáttum: Boðið var upp á námið í kunnuglegu umhverfi þar sem viðmælendur 

mínir höfðu sótt námskeið áður. Framsetning námsins var skýr, viðhorf kennara jákvætt og 

starfstenging þess skipuleg. Þeim var tíðrætt um mikilvægi hvatningar meðan á námi stóð og 

voru auk þess sannfærðar um að námið hafi veitt þeim ávinning sem væri jafnt persónulegur 

sem faglegur. Allar konurnar nema ein eru sannfærðar um að leikskólinn sé þeirra 

starfsvettvangur og segja að leikskólaliðanámið hafi haft áhrif á það. Nokkrar kvennanna 

benda sérstaklega á að leikskólaliðanámið hafi opnað þeim tækifæri til frekara náms. Þær eru 

stoltar af náminu og hafa lokið því. Að námi loknu fengu þær starfsheiti, starfslýsingu og 

launaflokkahækkun en það olli þeim vonbrigðum að ekki var fyrir hendi formlega skilgreint 

starf eða staða í leikskólanum, sem þær gátu gert beint tilkall til.     
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4 Umræður 

Markmið rannsóknar minnar var að kanna reynslu starfsmanna í leikskólum, sem eru með litla 

formlega menntun, af leikskólaliðanámi. Í rannsókninni er lögð áhersla á að fá fram upplifun 

viðmælenda minna, átta kvenna, sem voru starfandi hjá Leikskólum Reykjavíkur, á 

leikskólaliðanáminu. Spurt var hvers vegna þær sóttu um námið og um reynslu þeirra af því, 

sem og um persónulegan og faglegan ávinning þess. Þá var leitað svara við því hvort 

leikskólaliðanámið hefði haft áhrif á ákvörðun þeirra um áframhaldandi störf í leikskóla og 

verið hvati til frekara náms. Fram kemur að inntak námsins og uppbygging þess nýttist þeim 

beint í starfi þeirra. Jafnframt óx áhugi þeirra á frekara námi og trú þeirra styrktist á því að 

leikskólinn væri réttur starfsvettvangur fyrir þá. 

Viðmælendur mínir, konurnar, eiga það sammerkt að hafa innt af hendi störf meirihluta 

starfsferils síns sem þær hafa ekki hlotið tilskilda menntun til. Samkvæmt lögum er kveðið á 

um að 2/3 hlutar starfsmanna sem koma að uppeldi ungra barna sé með 

leikskólakennaramenntun sem er fimm ára háskólanám (Lög um menntun og ráðningu 

kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008). Árið 

2004 var boðið upp á leikskólaliðanám í fyrsta skipti. Mikil starfsmannavelta hjá 

leiðbeinendum í leikskólum og skortur á leikskólakennurum var kveikjan að náminu 

(Menntamálaráðuneytið, 2004, 2008, 2009; Þórunn Sveinbjarnardóttir, 2009). 

Þrátt fyrir almenna ánægju með námið bar nokkuð á vonbrigðum hjá nýútskrifuðum 

leikskólaliðum við að uppgötva þegar þeir mættu til starfa á ný að ekki var fyrir hendi 

skilgreind staða innan leikskólans eins og gert var ráð fyrir í lögum um námið 

(Menntamálaráðuneytið, 2004, 2009). Einnig kom í ljós að nokkurs ósamræmis gætti í 

upplýsingum bæði um mat á náminu sem og möguleika þeirra til frekara náms að því loknu. 

Þá vantaði í ferlið að boðið væri upp á viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa bæði fyrir og eftir 

námið. 

Við vinnslu á ritgerðinni fann ég engar sambærilegar íslenskar rannsóknir, en geri grein 

fyrir þremur breskum rannsóknum þar sem könnuð er upplifun starfsmanna í grunnskólum, 

með litla formlega menntun, á aðstoðarkennaranámi (teaching assistants) (Barkham, 2008; 

Dunne og félagar, 2008; Woolhouse og félagar, 2009). Í rannsókninni tók ég að nokkru leyti 

mið af fyrrnefndum rannsóknum og bar helstu niðurstöður mínar saman við þær. 
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4.1 Val á leikskólaliðanámi 

Niðurstöður rannsóknar minnar benda til þess að stutt hagnýtt starfsnám á framhaldsskólastigi 

sé vænlegur kostur fyrir þennan tiltekna hóp einstaklinga sem hættir framhaldsskólanámi. 

Allar konurnar í rannsókn minni hafa stutta formlega skólagöngu að baki. Þær litu á 

leikskólaliðanámið sem mikilvægan þátt í starfsferilþróun sinni og töldu það hafa ráðið miklu 

um þátttöku þeirra að boðið var upp á námið samhliða starfi. Það er í samræmi við rannsóknir 

á möguleikum fullorðinna til náms (Barkham, 2008; Dunne og félagar 2008; Knowles og 

félagar, 1998; Svanfríður Inga Jónasdóttir, 2005; Woolhouse og félagar, 2009). Brottfall úr 

framhaldsskóla á Íslandi er hátt og talið er að um 40% vinnuafls hér á landi hafi aðeins lokið 

grunnskólaprófi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; OECD, 2005). Vinnumarkaðurinn er í 

stöðugri þróun og gerir auknar kröfur um að fólk sé að mennta sig alla ævi, það er að færni í 

starfi og menntun eigi sér ekki upphaf og endi á ákveðnu æviskeiði (Blustein, 2006; Jón Torfi 

Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001; Jóhanna Einarsdóttir, 2007; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011; OECD, 2004). Það er því ljóst að mínu mati að ef markmið 

stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins um að hækka menntunarstig þjóðarinnar 

(Forsætisráðuneytið, 2011) eiga að ná fram að ganga, verður að veita einstaklingum, sem ekki 

hafa náð að feta sig í menntakerfinu, tækifæri til að hefja nám á nýjan leik (Jón Torfi 

Jónasson, 2010; Svanfríður Inga Jónasdóttir, 2005). 

Þátttakendur í rannsókn minni eiga að baki langan starfsaldur í leikskóla og hafa tekið 

virkan þátt í símenntun á sínum vinnustað. Það staðfestir að fjölbreytt nám hafi átt sér stað í 

leikskólanum og er það í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og 

Andreu Gerðar Dofradóttur (2007) á símenntun á Íslandi. Ljóst er því að brotthvarf úr skóla 

þýðir ekki endanlegt brotthvarf úr námi (Menntamálaráðuneytið, 2010). Atvinnuþátttaka er 

hvergi meiri en á Íslandi. Árið 2009 var hún tæp 80% hjá konum og er hvergi jafnhá 

(Forsætisráðuneytið, 2011). Þegar samsetning íslensks vinnumarkaðar er skoðuð má ætla að 

margir einstaklingar gangi til flókinna starfa sem þeir hafa ekki tilskilda menntun til (Jón 

Torfi Jónasson og Andrea G. Dofradóttir, 2007). Þegar sérstaklega er horft til menntunar 

starfsmanna í leikskólum kemur fram að 50% þeirra eru einungis með stutta formlega 

menntun (Leikskólasvið Reykjavíkurborgar, 2010).   

Leikskólaliðanámið verður að formlegri námsleið innan skólakerfisins árið 2004. Námið 

lýtur ákveðnum reglum hvað varðar mat og möguleika á frekara námi. Námskráin var unnin 

af starfsgreinaráði, sem samanstóð af aðilum vinnumarkaðarins, Eflingu-stéttarfélagi og 

menntayfirvöldum (Þórunn Sveinbjarnardóttir, 2009) og er hún hluti af Aðalnámskrá 
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framhaldsskóla. Í lögum um framhaldsskóla þar sem fjallað er um leikskólaliðanámið kemur 

fram að eitt af markmiðum þess sé að mennta aðstoðarfólk í leikskóla og búa það undir 

afmörkuð störf. Boðið er upp á tvær námsleiðir; Leikskólaliðabraut, sem kennd er í 

framhaldsskóla, og Leikskólaliðabrú, sem er bæði kennd í framhaldsskóla og 

símenntunarstofnunum, t.d. í Mími-símenntun (Hulda Ólafsdóttir, munnleg heimild, 18. 

febrúar 2011; Menntamálaráðuneytið, 2004, 2009; Mímir-símenntun, 2011). Hér má benda á 

að í nokkrum bandarískum rannsóknum kemur fram að eitt af því sem einkennir 

starfsmenntabrautir sem ná að festast í sessi sé að skipulag slíkra brauta sé sameiginlegt 

verkefni skóla, atvinnurekenda og launþega (Hamilton, 1986). Að mínu mati er það ótvírætt 

kostur að allir áðurnefndir aðilar skuli koma að skipulagi og framkvæmd námsframboða. Það 

eykur líkurnar á að hæfni einstaklingsins fái notið sín og þeim sé gert kleift að njóta hæfileika 

sinna á vinnustað (sjá Gerður G. Óskarsdóttir, 1995). 

Þrátt fyrir langan starfsaldur viðmælenda minna í leikskóla og virka þátttöku þeirra í 

símenntun var sú reynsla ekki metin sem grunnur til frekara náms og veitti heldur ekki 

formlega viðurkenningu sem slíka. Þetta þótti þeim miður og var sú reynsla viðmælenda 

minna í samræmi við fjölmargar rannsóknir sem sýna að það er mikilvægt fyrir fólk að allt 

nám sem það stundar sé metið til eininga og ljúki með formlegri viðurkenningu (Blustein, 

2006; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; Halla Valgeirsdóttir, 2011; Þórdís Þórisdóttir, 2003). Því 

er ljóst að með leikskólaliðanáminu hafi opnast tækifæri til að veita einstaklingum sem eru í 

sömu stöðu og viðmælendur mínir formlega viðurkenningu og réttindi til frekara náms.  

Löngun til að mennta sig 

Löngun til að mennta sig kom mjög sterkt fram hjá viðmælendum mínum. Þeir eiga það 

sammerkt að vera aðeins með grunnskólapróf. Almennt var reynsla þeirra af námi í 

grunnskóla góð en þó höfðu nokkrir þeirra upplifað þar slæm tímabil. Margir þeirra höfðu 

reynt fyrir sér í framhaldsskóla og nefndu þeir ýmsar ástæður fyrir brotthvarfi sínu úr því 

námi eins og áhugaleysi. Gerður G. Óskarsdóttir (2000) bendir á að hugsanlega hefur 

takmarkað námsframboð á starfsmenntabrautum eða stuttum námsbrautum haft áhrif á hátt 

brottfall úr framhaldsskóla hér á landi. Rannsókn Svanfríðar Ingu Jónasdóttur (2005), um 

námsáhuga fólks með litla formlega menntun, gefur og til kynna að oft er samsetning 

námsgreina og skipulag kennslu framhaldsskólanna þeim líka mótdrægt. Neikvæð 

skólareynsla þeirra hefur jafnframt aftrað þeim frá því að fara aftur í nám. Það er í takt við 

m.a. niðurstöður Höllu Valgeirsdóttur (2011) og Rakelar Steinvarar Hallgrímsdóttur (2008). 

Sumar kvennanna hættu í skólanum vegna námserfiðleika og nefndu í því sambandi t.d. 
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lesblindu og stærðfræðierfiðleika. Það er í samræmi við niðurstöður rannsókna Rakelar 

Steinvarar Hallgrímsdóttur (2008) og Betz (2005) um litla trú kvenna á eigin hæfni þegar 

kemur að stærðfræði og hvernig það litar sérstaklega viðhorf þeirra til eigin námsgetu og að 

þær velji sig jafnvel frá ákveðnu námi og starfi af þeim sökum. Svo virðist sem þessi reynsla 

úr grunnskóla fylgi fólki langt fram eftir aldri og móti í mörgum tilfellum sjálfsmynd þeirra 

sem námsmanna alla ævi, sbr. rannsóknir Höllu Valgeirsdóttur (2011) og Rakelar Steinvarar 

Hallgrímsdóttur (2008). Því má velta fyrir sér hvort sú staðreynd að ekki reyndi á stærðfræði í 

leikskólaliðanáminu hafi haft áhrif á ákvörðun viðmælenda minna á að hefja námið. Í skóla 

upplifðu margir viðmælenda minna prófkvíða sem hafði hamlandi áhrif á að þeir færu aftur í 

nám, en það er sammerkt fleiri rannsóknum (Halla Valgeirsdóttir, 2011; Knowles og félagar, 

1998). Nokkrar konurnar nefndu að þær hefðu hættu vegna barneigna. Þetta er í samræmi við 

margar rannsóknir sem sýna að starfsþróun kvenna einkennist af því að þær láti eigin þarfir 

víkja, t.d. vegna fjölskylduaðstæðna (Barkham, 2008; Betz, 1994. 2005; Dunne og félagar, 

2008; Farmer og félagar, 1997; Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Woolhouse og félagar, 

2009). 

Samkvæmt kenningu Super (1957, 1990) gegna flestir fullorðnir nokkrum lífshlutverkum 

þegar horft er til starfsferilþróunar. Hlutverkið námsmaður var í forgrunni hjá viðmælendum 

mínum meðan á námi stóð. Lykillinn að réttu starfsvali er markviss ráðgjöf frá náms- og 

starfsráðgjafa en aðeins einn viðmælenda minna hafði notið ráðgjafar við starfsval sitt. Það 

má því segja að konurnar hafi rennt nokkuð blint í sjóinn þegar þær skráðu sig í námið og 

ljóst er að starfsval þeirra hefur ekki farið fram á skipulegan hátt (Super, 1957, 1990). Með 

hliðsjón af því hvað fólk á vinnumarkaði sækir sér litla náms- og starfsráðgjöf (Fjóla María 

Lárusdóttir, 2005), má ætla, samkvæmt niðurstöðum úr rannsóknum að náms- og starfsráðgjöf 

á vinnustað geti verið góð leið til að nálgast þann hóp sem hefur minnstu menntunina (Halla 

Valgeirsdóttir, 2011; Helga Eysteinsdóttir, 2006; Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; 

Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2010). Í ljósi starfsaldurs og reynslu kvennanna og vegna virkrar 

símenntunar höfðu þær þó ákveðnar upplýsingar um hvað leikskólaliðanámið fól í sér.  

Super (1957) heimfærir að með ákvörðun sinni um að fara í námið hafi þær verið að 

byggja upp (establishment) starfsferil sinn og stuðla um leið að stöðugleika innan síns 

starfssviðs. Það kom fram hjá yngri konunum að með leikskólaliðanáminu hafi jafnframt 

opnast fyrir þeim aðgengileg leið til að mennta sig enn frekar og horfa þá helst til 

leikskólakennaranámsins sem þáttar í frekari starfsferilþróun. Upplifun eldri kvennanna er 

aftur á móti sú, að með leikskólaliðanáminu séu þær að halda sér við í starfi og efla hæfni sína 
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með því að mennta sig, án þess að stefna á frekara nám. Samkvæmt Super (1957, 1990) eru 

þær á viðhaldsstiginu (maintenance) í starfsferilþróun sinni. Með því að fara í 

leikskólaliðanámið eru allir viðmælendur mínir jafnframt að takast á við auknar kröfur í starfi 

og síbreytilegan starfsvettvang (Worell og Remer, 2003).  

Blustein (2006) segir að vinnan sé mikilvægasti þáttur í lífi flestra einstaklinga og að hún 

sé nátengd sjálfsmynd fólks. Það kom fram með skýrum hætti hjá viðmælendum mínum að 

með náminu gætu þeir öðlast sess sem menntaðir starfsmenn. Konurnar upplifðu stöðu sína og 

möguleika á vinnumarkaði almennt frekar jákvæða, þrátt fyrir litla formlega menntun. Það er 

ólíkt því sem kemur fram í rannsóknum Helgu Eysteinsdóttur (2006) og Rakelar Steinvarar 

Hallgrímsdóttur (2008) þar sem konurnar upplifðu stöðu sína á vinnumarkaði nokkuð erfiða 

án formlegrar menntunar og jafnvel svo að þær væru „annars flokks“ starfsmenn. Þó má ætla 

að langur starfsaldur viðmælenda minna sem unnið hafa allan starfsaldur sinn í leikskóla 

skekki sýn þeirra á möguleika sína á almennum vinnumarkaði.  

Samkvæmt kenningu Super (1957, 1990) eru einstaklingar á könnunarstigi (exploration) 

þegar þeir taka ákvörðun um náms- og starfsval. Þegar konurnar voru spurðar hvers vegna 

þær hefðu valið að starfa í leikskóla, kom fram að engin þeirra hafði valið starfið eftir 

vandlega ígrundun, heldur hefði tilviljun ráðið för, en það er í takt við kenningar t.d. Blustein, 

(2006) um einkenni starfsferils einstaklinga með litla formlega menntun. Lítið sjálfstraust 

einkenndi viðmælendur mína almennt. Samkvæmt kenningu Bandura (1977) og Super (1957, 

1990) þarf gott sjálfstraust til að taka ákvarðanir um náms- og starfsval. Oft efast konur um 

eigin hæfni og sækja frekar í störf sem eru hefðbundin kvennastörf (Betz og Hackett, 1981). 

Betz (2005) telur að stærsta hindrunin sem konur standa frammi fyrir sé að þær vanmeti eigin 

hæfni, þ.e. að kynferði eigi þátt í að móta einstaklinginn. Ég álykta því að val viðmælenda 

minna um að vinna í leikskóla sé í takt við kenningar um félagsmótun kvenna, en Worell og 

Remer (2003) segja að þær gangi út á að konur séu hæfari til að vinna umönnunarstörf og að 

sú mótun hefjist löngu áður en þær velja sér störf og haldi út á vinnumarkaðinn (Legatt, 

1970). Má því segja að móðurhlutverkinu hafi á vissan hátt verið breytt í starfshlutverk 

(Valborg Sigurðardóttir, 1998). Rannsókn Agnesar Óskar Snorradóttur (2010) á hugmyndum 

leikskólabarna um framtíðarstörf styður þetta jafnframt, en þar kemur t.d. fram að stúlkur 

sæki frekar í leiki sem snúa að umönnun en drengir. Þá var athyglisvert hjá svo ungum 

börnum að drengir töldu að hefðbundnum kvennastörfum fylgdi minni ábyrgð en 

hefðbundnum karlastörfum, sem og að greidd væru lægri laun fyrir þau. Þetta er í takt við 

rannsóknir Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2004) á starfshugsun drengja og stúlkna í 10. bekk 
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grunnskóla, en þar kemur fram að drengir báru minni virðingu fyrir hefðbundnum 

kvennastörfum en karlastörfum. Þetta virðist vera staðan, jafnvel þó að í lögum um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000, sé kveðið á um að í náms- og starfsráðgjöf á 

öllum skólastigum skuli leggja áherslu á að kynna fyrir báðum kynjum störf sem í tímans rás 

hefur verið litið á sem hefðbundin karla- eða kvennastörf. 

Aðdragandi þess að konurnar hófu störf í leikskóla var með ýmsum hætti. Nokkrar höfðu 

fengið tilboð um starf frá leikskólastjóranum í þeim leikskóla þar sem barn þeirra dvaldist, 

aðrar fóru að ábendingu starfsmanna sem unnu í leikskóla. Sumar þeirra höfðu frumkvæði og 

hringdu í leikskóla til að grennslast fyrir um laus störf. Aðeins ein kvennanna sótti um starf 

samkvæmt auglýsingu. Blustein (2006) segir að það vera einkenni á starfsferli kvenna sem eru 

með litla menntun að starfsval þeirra oft lítið ígrundað. Þær höfðu eðlilega hvorki reynslu af 

leikskólastarfi né voru menntaðar á því sviði. Hér má ítreka að lög um menntun 

leikskólastarfsmanna gerir kröfu um að 2/3 hlutar starfsmanna séu leikskólakennarar (Lög um 

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

nr. 87/2008). Af þessu má draga þá ályktun að þær hafi nokkra trú á eigin hæfni þegar um 

hefðbundin kvennastörf er að ræða og það geti verið ein helsta skýringin á því hvers vegna 

þær fóru að starfa í leikskóla í upphafi. Það er og í samræmi við rannsóknir t.d. Betz og 

Hacketts (1981). 

Reynslan af náminu 

Langt var um liðið frá því sumar konurnar höfðu stundað formlegt nám og það reyndist þeim 

miserfitt að hefja nám að nýju. Með leikskólaliðanáminu sáu þær leið til að bæta við sig stuttu 

formlegu námi og auka með því möguleika sína í starfi og færi á frekara námi. Það er í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Helgu Eysteinsdóttur (2006) og Rakelar Steinvarar 

Hallgrímsdóttur (2008) á konum með litla formlega menntun sem hefja nám að nýju. Það að 

nemendur gátu stundað vinnu sína jafnhliða námi (sjá rannsókn Svanfríðar Ingu Jónasdóttur, 

2005), lék stóran þátt í því að viðmælendur mínir ákváðu að „drífa“ sig og taka þátt. Konurnar 

höfðu áður sótt námskeið hjá Mími-símenntun og þekktu því vel allar ytri aðstæður, s.s. 

húsakynni, kennsluhætti og námsumhverfi. Cross (1981) og Knowles og félagar (1998) benda 

á mikilvægi alls þessa. Sú var líka raunin í rannsókn Rakelar Steinvarar Hallgrímsdóttur 

(2008) um mikilvægi þess að umhverfi og skipulag náms taki mið af fullorðnu fólki þegar um 

er að ræða námsleið fyrir fólk með litla formlega menntun (sjá einnig Helga Eysteinsdóttir, 

2006; Knowels og félagar, 1998; Merriam og félagar, 2007; Svanfríður Inga Jónasdóttir, 
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2005). Allar upplifðu konurnar að kennslan hefði verið persónuleg og sveigjanleg og haft 

hliðsjón af fyrri skólareynslu þeirra (Knowels og félagar, 1998; Merriam og félagar, 2007). 

Ástæður þess að konurnar ákváðu að fara í leikskólaliðanám voru fyrst og fremst löngun til 

að efla sig í núverandi starfi og væntingar þeirra um að verða hæfari starfsmenn. Það er í 

samræmi við rannsóknir Sifjar Einarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2004) á konum sem 

hófu leikskólakennaranám. Þær benda til þess að oft ráði innri hvati för þegar fullorðnir hefja 

nám á ný, s.s. meiri starfsánægja, aukin sjálfsvirðing og væntingar um meiri lífsgæði að námi 

loknu (sjá einnig Knowles og félaga, 1998). 

En hvað höfðu konurnar sjálfar um námið að segja? Almennt má segja að þær hafi verið 

mjög ánægðar með leikskólaliðanámið. Þær höfðu, sem áður segir, allar tekið virkan þátt í 

símenntun á vinnustað. Þær sögðu að þrátt fyrir það hefði það komið þeim á óvart hve margt 

þær áttu eftir ólært í starfinu sem þær þó höfðu gegnt til langs tíma. Þær töldu mikilvægt að 

námið hefði tekið mið af leikskólastarfinu og að í því hefði verið leitast við að tengja saman 

hagnýta og fræðilega þætti starfsins. Í náminu unnu þær verkefni sem nýttust beint í starfi 

leikskólans og fengu þannig dýpri skilning á því. Þetta er samhljóma rannsóknum á námi 

fullorðinna sem benda til þess að nám þurfi að gagnast beint í vinnu og að það sé mikilvægt 

að geta beitt lærðri þekkingu strax á vettvangi (Knowles og félagar, 1998; Broad og 

Nordstrom, 1992). Einnig kom fram hjá konunum, sem er mjög athyglisvert, að þær hefðu 

ekki fyllilega gert sér grein fyrir því áður hvað fælist í því að leikskólinn væri fyrsta 

skólastigið (Lög um leikskóla nr. 78/1994) og hve þáttur þeirra sjálfra væri mikilvægur í 

þeirri menntun sem þar fer fram (Fullan, 2007; Mennta- og menningarráðuneytið, 2011).  

Varðandi ákvörðun þeirra um að hefja nám sögðu þær að stuðningur og hvatning hafi haft 

mikið að segja. Flestar áttu því láni að fagna að fá hvatningu frá leikskólastjóranum sínum 

sem og öðru samstarfsfólki. Einn þátttakandi minn átti við lesblindu að stríða og taldi að sá 

stuðningur sem hann fékk í Borgarholtsskóla hafi ráðið úrslitum um velgengni hans í náminu. 

Rannsóknir sýna að þeir sem fá hvatningu þegar farið er í nám með vinnu og þá sérstaklega 

frá yfirmönnum, skili betra starfi og séu síður líklegir til að hætta (Halla Valgeirsdóttir, 2011; 

Þórdís Þórisdóttir, 2003).  

Þá nefndu konurnar að mikilvægt hafi verið að stunda námið með konum sem voru í 

svipuðum aðstæðum og þær. Allar töluðu um hvað þær hefðu fengið mikinn stuðning frá 

námshópnum sínum. Þær sem kunnu á tölvur hjálpuðu þeim sem minna kunnu, svo dæmi sé 

tekið. Í náminu sköpuðust oft vináttutengsl sem voru þeim mikilvæg og margar segjast hitta 

hópinn sinn reglulega ennþá. Þetta er í samræmi við rannsókn Rakelar Steinvarar 
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Hallgrímsdóttur (2008) og einnig rannsóknir Merriam og félaga (2007) um að oft hafi 

fullorðnir námsmenn væntingar um að kynnast nýju fólki þegar þeir hefja nám að nýju. Að fá 

auk þess stuðning og hvatningu frá kennurum og umsjónarmanni námsins, meðan á því stóð, 

var þeim öllum ómetanlegt (Knowles og félagar, 1998; Merriam og félagar, 2007). Konurnar 

töluðu sérstaklega um að það hefði verið mikilvægt í náminu að stuðst var við fjölbreytt 

námsmat og að lögð var meiri áhersla á verkefna- og ritgerðavinnu en próf.  

Þegar einstaklingar standa frammi fyrir því að velja sér nám er brýnt að þeir fái réttar 

upplýsingar um það og hvert unnt sé að stefna með því. Það vakti því athygli mína að almennt 

þekktu viðmælendur mínir ekki til starfa náms- og starfsráðgjafa og vissu ekki að þeir hefðu 

aðgang að þjónustu þeirra. Það er athyglisvert í því ljósi að allar konurnar höfðu stundað 

símenntun sem fram fer á starfsvettvangi náms- og starfsráðgjafa samanber hjá Mími- 

símenntun. Aðeins einn viðmælanda minna mundi eftir því að hafa fengið viðtal við náms- og 

starfsráðgjafa sem kom á vinnustað hans til að kynna leikskólaliðanámið. Þekking á 

námsmöguleikum og aðgengi að upplýsingum er tvímælalaust forsenda þess að einstaklingar 

líti á nám sem raunhæfan kost og sem lið í starfsþróun sinni (Fjóla María Lárusdóttir, 2005; 

Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Sigríður Dísa 

Gunnarsdóttir, 2010). 

Sumar kvennanna nefndu að þær hefðu fengið misvísandi upplýsingar um hvernig námið 

er metið til framhaldsskólaeininga. Þær stóðu í þeirri trú að þær einingar sem þær væru að afla 

sér hefðu meira vægi en raunin varð. Flestar höfðu fengið pata af náminu í gegnum 

samstarfsfólk sitt sem hafði lokið því. Í einhverjum tilfellum hafði námið verið auglýst í 

leikskólum, en flestar sögðu þær að starfsmaður hjá Eflingu-stéttarfélagi hefði hringt í þær og 

boðið þátttöku. Það má því athuga sérstaklega hvort ekki megi bæta um betur varðandi 

kynningu á náminu, jafnt gagnvart leiðbeinendum í leikskólum sem og stjórnendum 

leikskólanna. Það liggur einnig ljóst fyrir að móta þarf betur aðkomu náms- og starfsráðgjafa 

að leikskólaliðanáminu. 

4.2 Ávinningur af náminu 

Persónulegur ávinningur 

Í viðtölunum við konurnar mátti glöggt greina að nokkuð skorti á trú þeirra á eigin hæfni, þ.e. 

að sjálfsmynd þeirra væri sterk. Flestir viðmælendur mínir töluðu um að þeir hefðu lítið 

sjálfstraust og ein nefndi að hún hefði jafnvel ekki treyst sér í svona viðtal fyrir námið. 

Sjálfsmyndin vísar til þess hvernig fólk hugsar um sjálft sig sem manneskju og mótast öðru 
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fremur í samskiptum við aðra (Betz, 2005; Blustein, 2006; Savickas, 2005; Super, 1957, 

1990).  

Allar konurnar nefndu að í náminu hafi þær öðlast meiri trú á eigin hæfni, sem fyrst og 

fremst snýst um að trúa því að hæfileikar til að sigrast á hindrunum og framkvæma tiltekin 

verk séu til staðar hjá viðkomandi. Fram kemur í kenningu Bandura (1977), að það þurfi gott 

sjálfstraust til að taka flóknar ákvarðanir varðandi nám sitt og störf. Þetta endurspeglast einnig 

vel í rannsóknum Helgu Eysteinsdóttur (2006) og Rakelar Steinvarar Hallgrímsdóttur, (2008). 

Ekki var auðvelt fyrir konurnar að hefja nám aftur eftir langa fjarveru. Námið reyndi 

verulega á þær og var umfangsmeira en þær höfðu gert ráð fyrir. En jafnframt kom fram hjá 

þeim að með hverjum sigri hafi trú þeirra á eigin hæfni aukist. Sú upplifun að fá háar 

einkunnir var líka ný og jákvæð fyrir þær allar og þá þótti þeim spennandi að takast á við 

krefjandi verkefni, svo sem að vinna ritgerðir. Einnig nefndu þær að sú reynsla að kynna mál 

sitt fyrir framan hóp af fólki hafi tekið á og orkað sterkt á þær. Allar lýstu þær ánægju sinni 

með að hafa tekist á við þá ögrun sem í því fólst. Það rímar við rannsóknir Merriam og félaga 

(2007) og er í samræmi við niðurstöður breskra rannsókna sem áður var vísað til þar sem 

skoðuð voru áhrif náms aðstoðarmanns kennara á einstaklinga með stutta formlega menntun 

(Barkham, 2008; Dunne og félagar, 2008; Woolhouse og félagar, 2009).  

Óhætt er að segja að persónulegur ávinningur kvennanna af náminu sé tvímælalaust sá að 

trú þeirra á eigin náms- og starfsgetu jókst sem og sjálfstraust þeirra. Þrátt fyrir langan 

starfsaldur töluðu konurnar um að þær væru öruggari á vinnustaðnum sem skilaði sér bæði í 

samskiptum við samstarfsfólkið, foreldrana og ekki síst börnin. Þá eru þær sjálfstæðari í 

vinnubrögðum og finna fyrir því að samstarfsmenn leiti í auknum mæli eftir áliti þeirra. 

Persónuleg atriði eins og aukin þolinmæði og sveigjanleiki eru líka nefnd til sögunnar. Flest 

rímar þetta við bresku rannsóknirnar þrjár sem skoðaðar eru til samanburðar (Barkham, 2008: 

Dunne og félagar, 2008; Woolhouse og félagar, 2009). Að öllu samanlögðu tel ég vafalaust að 

leikskólaliðanámið er að færa leikskólum hæfari og ánægðari starfskrafta. 

Faglegur ávinningur 

Það vakti sérstaka athygli mína að konurnar sögðu allar að námið hefði opnað augu þeirra 

fyrir því að leikskólinn væri fyrsta skólastigið (Lög um leikskóla nr. 78/1994) og að í honum 

fari fram mikilvægt nám og kennsla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Konurnar upplifðu mikla breytingu í starfi með börnunum að námi loknu og gátu nefnt 

mörg dæmi þar um. Það kom þeim t.d. á óvart hvað möguleikar leiksins sem námsleiðar hafi 
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verið lítið nýttir í leikskólastarfinu. Þá hefðu þær öðlast betri skilning á tilganginum með 

skráningum á athöfnum barnanna. Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) kemur þó skýrt fram að leikskólar eigi að vinna með þessa 

þætti. Þeim fannst og spennandi að kynnast ýmsum grundvallarkenningum um nám og þroska 

barna, sem leiddi til betri skilnings þeirra á ólíkum þroskastigum þeirra. Með nýja þekkingu í 

farteskinu upplifðu þær sig almennt öruggari í starfi og kemur það heim og saman við 

niðurstöður rannsóknar Þórdísar Þórisdóttur (2003) á símenntun starfsmanna í leikskólum 

Sifjar Einarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2004) á nemendum í leikskólakennaranámi.  

Þátttakendur lýstu því sem ánægjuefni að geta nú fært betri rök fyrir vinnubrögðum sínum í 

leikskólanum í samtölum við foreldra og samstarfsfólk og að miðla þekkingu sinni hvað 

starfið varðar. Það kom mér á óvart hvað konurna höfðu áður verið óöruggar í samskiptum 

sínum við foreldra og átt erfitt með að hafa frumkvæði að þeim. Allar sögðu þær að þetta 

hefði breyst með náminu. Það er og gaman að benda á að margar kvennanna segjast nú lesa 

oftar greinar um uppeldismál og fylgjast betur með faglegri umræðu t.d. í fjölmiðlum. 

Faglegur ávinningur námsins er því ótvíræður að mínu mati. 

4.3 Val um nám og starf 

Allir viðmælendur mínir hafa stundað reglulega símenntun í starfi sínu í leikskólum og má 

segja að þeir séu að mörgu leyti búnir að mennta sig í starfi þó svo þeir hafi ekki fengið 

formlega staðfestingu á því (Menntamálaráðuneytið, 2010). Samstarf Leikskóla Reykjavíkur 

og Eflingar-stéttarfélags um símenntun leiðbeinenda í leikskólum hefur verið öflugt um langa 

hríð en í kjarasamningi milli þessara aðila árið 1976 var símenntun fyrst sett inn, sem leiddi til 

launahækkunar þó svo að námskeiðum lyki ekki með sérstakri námsgráðu (Þórunn 

Sveinbjarnardóttir, 2009). Viðmælendur mínir sögðu að símenntunarnámskeiðin hefðu verið 

ólík leikskólaliðanáminu að því leyti að þar fór ekki fram formlegt námsmat né vinna að 

verkefnum eða próf af nokkru tagi. Með leikskólaliðanáminu verður skýr breyting þar á, þar 

sem námið lýtur reglum um kennslu á framhaldsskólastigi (Menntamálaráðuneytið, 2004, 

2009). Konurnar sögðu að áhugi þeirra á leikskólastarfinu hefði aukist í náminu og þær sæju 

nánustu framtíð sína í starfi í leikskóla. Það er í samræmi við niðurstöður rannsókna sem sýna 

að starfsfólk sem tekur þátt í símenntun og telur að hæfileikar þeirra og hæfni fái notið sín 

hafa minni áhuga á að skipta um starf (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001; 

Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Þórdís Þórisdóttir, 2003). Starfsmannavelta hjá 

Leikskólum Reykjavíkur hefur verið viðvarandi vandamál til langs tíma (Bergur Felixson, 
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2007; Valborg Sigurðardóttir, 1998) og því er mikilvægt að horfa enn frekar til menntunar 

starfsmanna með þessum hætti. 

Fram kom að með því að fara í leikskólaliðanám, sem er formlegt og lýkur með námsgráðu 

og starfsheiti, gætu viðmælendur mínir uppfyllt óskir sínar um sess sem menntaðir starfsmenn 

í leikskólanum (Arna H. Jónsdóttir, 2005; Þórdís Þórisdóttir, 2003). Rannsóknir hafa sýnt að 

það skiptir fólk afar miklu máli að fá ákveðið starfsheiti að námi loknu og er ótvírætt stór 

hluti af sjálfsmynd hvers og eins (Blustein, 2006). Starfsheiti gefur til kynna að 

einstaklingurinn búi yfir tiltekinni kunnáttu sem veiti honum ákveðna virðingarstöðu innan 

sinnar starfsstéttar og samfélagsins (Blustein, 2006; Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2003). 

Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999) á stjórnun í leikskólum kemur fram ákveðið óöryggi 

varðandi stjórnun og dreifingu á valdi og faglegri ábyrgð. Hún bendir á að ein leið til að 

styrkja faglega sjálfsmynd leikskólakennara gæti falist í því að skilgreina hlutverk þeirra mun 

ákveðnar en nú er gert sem sérfræðinga og þá um leið starfssvið leiðbeinandans sem 

aðstoðarmanns leikskólakennara. Eins og staðan er í dag vinna leiðbeinendur oft eftir 

starfslýsingu leikskólakennara án þess að hafa menntun til þess (Arna H. Jónsdóttir, 2005). Í 

rannsókn Berglindar Hallgrímsdóttur (2010) á hlutverkum og völdum deildarstjóra í 

leikskólum kom fram að störf þeirra og hlutverk sem stjórnendur eru heldur ekki nægilega vel 

skilgreind þrátt fyrir nokkuð skýra starfslýsingu í kjarasamningum leikskólakennara (Lög um 

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

nr. 87/2008). Væntingar viðmælenda minna um skilgreinda stöðu að námi loknu 

grundvölluðust á lögum um námið. Því voru það viss vonbrigði að mæta til starfa á ný eftir 

námið og uppgötva að ekki var til staðar skilgreind staða aðstoðarmanns leikskólakennara 

eins og gert er ráð fyrir (Menntamálaráðuneytið, 2004, 2009). Það undirstrikar þörf á skýrari 

skilgreiningu á starfshlutverkum leikskólastarfsmanna hjá Leikskólum Reykjavíkur. Þess má 

geta hér að í rannsókn sem Jo Barkham (2008) framkvæmdi á námi til aðstoðarkennara í 

Bretlandi kemur fram skýr verkaskipting á milli kennara og aðstoðarkennara. Í starfslýsingu 

eru þar m.a. sérstaklega tilgreind verkefni sem aðstoðarkennaranum er ætlað að sinna. 

Fram kom í máli viðmælenda minna að þeir teldu mikilvægt að gera starf leikskólaliða 

sýnilegra á vinnumarkaðinum með því t.d. að auglýsa eftir leikskólaliðum sem og að horft 

væri til menntunar þeirra þegar ráðið er í stöður í leikskólum og ekki fæst leikskólakennari í 

starfið. Einn þátttakanda benti á að hún hefði þurft að hafa mikið fyrir því að fá starfsheiti 

sínu breytt á heimasíðu leikskólans. Í rannsókn Farmer og félaga (1997) kom fram að konur 

eru ekki síður stoltar af vinnuframlagi sínu en karlar og sækjast eftir viðurkenningu á því. 
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Varðandi samanburðinn við leikskólakennara kom og skýrt fram hjá þeim mikilvægi þess að 

leikskólaliðar fengju skilgreindan undirbúningstíma sem tæki mið af undirbúningstíma 

leikskólakennara og væri jafnframt tryggður í kjarasamningi. Konurnar voru ósáttar við þá 

litlu launahækkun sem þær fengu að námi loknu, en mikilvægt er að fólk sem fer í nám fái að 

því loknu umbun í formi hærri launa og meira krefjandi verkefna (Barkham, 2008; Dunne og 

félagar, 2008; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; Woolhouse og félagar, 2009). 

Með hliðsjón af framansögðu er ljóst að ákveðin brotalöm hefur verið í undirbúningi og 

framkvæmd námsins, því þrátt fyrir náið samstarf aðila vinnumarkaðarins, menntayfirvalda 

og Eflingar-stéttarfélags við mótun leikskólaliðanámsins virðist nokkuð vanta upp á samræmi 

milli stofnana. Því er mikilvægt að marka skýra stefnu sem miðar að því að festa í sessi 

réttindi, skyldur og stöðu leikskólaliða innan leikskólans að námi loknu.  

Leikskólaliðanámið tekur tvö ár og viðmælendur mínir sóttu námið eftir vinnutíma og 

stundum var einnig kennt á laugardögum. Þess má geta að ekki er algengt að fólk með litla 

menntun sæki sér símenntun utan vinnutíma samkvæmt rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og 

Andreu Gerðar Dofradóttur (2007). Í rannsókn Þórdísar Þórisdóttur (2003) á símenntun 

starfsfólks í leikskóla kom fram að oftar eru það þeir fagmenntuðu sem eru fúsari að sækja 

námskeið tengt starfinu utan vinnutíma. Almennt má þó leiða líkum að því að áhugi fyrir 

eigin starfi hafi fyrst og fremst ráðið ákvörðun viðmælenda minna um að hefja nám og öðlast 

réttindi á þeim vettvangi sem þeir hafa þó sinnt allan sinn starfsferil. Það er sambærilegt við 

niðurstöður rannsóknar Sifjar Einarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2004) á reynslu nemenda 

í leikskólakennaranámi. Því má gera ráð fyrir að leikskólaliðanámið skili sér í hæfari 

starfsfólki og minni starfsmannaveltu. 

Sex viðmælenda minna luku leikskólaliðanámi af Leikskólaliðabrú hjá Mími-símenntun. 

Tvær kvennanna luku náminu af Leikskólaliðabraut í Borgarholtsskóla. Fram kom að þar sem 

þær hefðu báðar verið í framhaldsskóla áður hafi þær séð möguleika á að nýta 

framhaldsskólaeiningarnar til frekara náms. Báðar leiðirnar, Leikskólaliðabraut og -brú veita 

einingar sem nýtast í framhaldsskóla en Leikskólaliðbrautin veitir þó fleiri einingar 

(Menntamálaráðuneytið, 2004, 2009).  

Allar konurnar líta á leikskólaliðanámið sem mikilvægan þátt í starfsferilþróun sinni. Þegar 

horft er til framhaldsnáms má segja að leikskólaliðanámið hafi kveikt hjá þeim ákveðna 

löngun til að mennta sig enn frekar. En það kom í ljós að einkum yngri konurnar stefna 

markvissar að háskólanámi en þær eldri, sérstaklega til leikskólakennaranáms. Þær horfa til 

þess að komast í námið á undanþágu frá stúdentsprófi (Háskóli Íslands, 2009). Nokkrar 
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kvennanna sögðust geta hugsað sér að bæta við sig stuttu námi, t.d. ef til kæmi viðbótarnám 

við leikskólaliðanámið og er það í samræmi við markmið laganna um framhaldsfræðslu nr. 

27/2010. 

Niðurstöður rannsóknar minnar eru að mestu leyti í samræmi við niðurstöður bresku 

rannsóknanna þriggja á námi aðstoðarkennara, sem teknar voru til samanburðar (Barkham, 

2008: Dunne og félagar, 2008; Woolhouse og félagar, 2009). Allar leiddu þær í ljós 

samsvarandi þætti, s.s. að við lok náms hefur sjálfstraust og trú á eigin hæfni nemenda hafði 

aukist. Einnig starfsánægja, sem fólst m.a. í því að ráða betur við verkefni sem og auknum 

skilning á faglegum vinnubrögðum. Margir þátttakendur höfðu neikvæða skólareynslu fyrir 

námið og því skipti stuðningur frá fjölskyldu, samstarfsfólki og samnemendum afar miklu 

máli. Mikilvægt var að námið væri sveigjanlegt og tæki mið af þörfum fullorðins fólks sem er 

samhliða í starfi. Í mörgum tilfellum kveikti námið áhuga á að bæta frekar við sig námi. Þá 

kom fram þörf fyrir að fá skilgreindan undirbúningstíma. Nokkurrar óánægju gætti með að 

náminu fylgdi ekki stöðuhækkun, launahækkun sem og aukin ábyrgð á vinnustað. Allir 

leikskólaliðarnir mátu námið sem markvissan lið í starfsferilþróun sinni og töldu 

eftirsóknarvert að tilheyra viðurkenndri starfsstétt.  
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5 Lokaorð 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið þar sem ævinámið hefst og grunnur er lagður að frekara 

námi. Í nýrri aðalnámskrá leikskóla frá 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er 

lögð áhersla á að kennarar gegni lykilhlutverki í öllu leikskólastarfi. Þar er áréttað að gæði 

menntunar og árangur í skólastarfinu byggist á vel menntuðum og áhugasömum kennurum. 

Horft er til þess að í skólastarfi sé leitast við að skapa lærdómssamfélag, þ.e. umhverfi sem 

stuðlar að sem bestum árangri í námi á öllum skólastigum (Senge, 2006). Í mörgum lögum 

sem lúta að leikskólastiginu eru gerðar miklar kröfur til starfsmanna (Lög um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000; Lög um leikskóla nr. 90/2008; Lög um menntun og 

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

87/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Brýnt er að unnið sé markvisst með börn á leikskólaaldri því um er að ræða mótunarár á 

einu mikilvægasta þroskastigi í lífi hvers einstaklings. Því er nauðsynlegt að allir þeir sem þar 

starfa tileinki sér ákveðna grundvallarfærni og þekkingu á félagsmótun barna á þessu 

viðkvæma skeiði. Þetta undirstrikar gildi þess að leikskólaliðanámið sé fyrir hendi. 

Almennt má taka undir þá skoðun að enn vanti nokkuð upp á skilning fólks á mikilvægi 

menntunar starfsmanna í leikskólum eins og kemur fram hjá viðmælendum mínum og 

jafnframt í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur og Sifjar Einarsdóttur (2004). Áður hefur Valborg 

Sigurðardóttir (1998) bent á að allt frá árinu 1947, þegar Uppeldisskóli Sumargjafar var 

stofnaður hafi langt í frá allir verið sammála því að það þyrfti að mennta fólk sérstaklega til að 

„passa börn“. Enn eimir nokkuð af þessu viðhorfi til menntunar fólks sem sinnir fyrsta 

skólastiginu. Þrátt fyrir að lög kveði á um að ákveðið hlutfall þeirra eigi að vera með 

leikskólakennaramenntun er staðreyndin sú að hjá Leikskólum Reykjavíkur er um helmingur 

starfsmanna með litla formlega menntun. Hér er því verk að vinna. 

Með leikskólaliðanáminu er í raun að vaxa upp ný stétt innan leikskólans og því er brýn 

þörf á að skilgreina með ákveðnum hætti hlutverk leikskólaliðans sem aðstoðarmanns 

leikskólakennarans, eins og komið hefur fram (Arna H. Jónsdóttir, 1999; 

Menntamálaráðuneytið, 2004, 2009), þar sem skýrt er kveðið á um réttindi og skyldur, líkt og 

endurspeglast í breskri rannsókn Jo Barkham (2008) á verkaskiptingu milli kennara og 

aðstoðarmanns kennara. Í þessu sambandi má geta þess að með námi sjúkraliða fór Félag 

hjúkrunarkvenna þá leið árið 1965 að skilgreina sjúkraliða sem aðstoðarmenn 

hjúkrunarstéttarinnar (Margrét Guðmundsdóttir, 2010).  
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Viðmælendur mínir voru mjög stoltir af námi sínu og reiðubúnir að axla meiri ábyrgð og fá 

ný verkefni. Margir þeirra urðu fyrir vonbrigðum og töluðu um að skortur hefði verið á 

endurgjöf þegar snúið var aftur á vinnustað að námi loknu. Það er því umhugsunarefni hvort 

stjórnendur í leikskólum eru að beita með nógu markvissum hætti því stjórnunarlega umboði 

sem þeir hafa, t.d. með útdeilingu verkefna. Rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (1995) á 

tengslum menntunar og starfs benti einmitt til þess að atvinnulífið sé ekki að nýta sér til fulls 

þá hæfni sem fólk bætir við sig með auknu námi. Skýrari afstaða leikskólastjóra gæti þannig 

falið í sér ákveðna viðurkenningu á leikskólaliðanáminu og verið liður í að styrkja stöðu 

leikskólaliðans á vinnustaðnum, við hlið leikskólakennarans. Allt kæmi það leikskólastarfinu í 

heild til góða. 

Rannsókn mín dregur fram hvaða áhrif stutt hagnýtt starfsnám getur haft á fólk með litla 

formlega menntun en gegnir starfi sem það hefur ekki hlotið formlega menntun til að sinna. 

Þetta hefur lítið verið rannsakað á Íslandi. Niðurstöðurnar úr rannsókn minni eru þær að stutt 

starfstengt nám fyrir fólk með litla formlega menntun að baki, eins og leikskólaliðanám, er 

mikilvægur valkostur í starfsferilþróun þeirra. Almennt má segja að það hafi komið mér sem 

og viðmælendum mínum á óvart hve umfangsmikið leikskólaliðanámið er. Í náminu styrktist 

sjálfsmynd kvennanna, þær upplifðu sig bæði persónulega og faglega öruggari í starfi. 

Uppbygging námsins tók beint mið af leikskólastarfinu þannig að auðvelt var að yfirfæra 

nýfengna þekkingu yfir á starfsstað. Námið virkaði sem hvati á viðmælendur frekara náms og 

staðfesti trú þeirra á að leikskólinn væri þeirra rétti starfsvettvangur. Niðurstaðan er því 

tvímælalaust sú að horfa beri enn frekar til símenntunar starfsmanna í baráttunni við 

starfsmannaveltu hjá Leikskólum Reykjavíkur sem virðist vera viðvarandi ástand. Að því 

gefnu að skýrar sé kveðið á um verkaskiptingu innan leikskóla og að leikskólaliðar hljóti 

fastan sess innan stofnunarinnar, má ætla að námið verði marktækari og eftirsóknarverðari 

kostur í starfsferilþróun starfsmanna í leikskólum með litla formlega menntun. Jafnframt má 

álykta að með því móti sé lagður grunnur að faglegri vinnubrögðum á þessu mikilvæga 

skólastigi. 

Takmarkanir rannsóknar minnar eru þær helstar að þær gefa einungis upplýsingar um 

upplifun og reynslu átta einstaklinga af leikskólaliðanáminu. Til þess að fá fyllri mynd þyrfti 

viðameiri rannsókn að eiga sér stað. Rannsóknin hefur hagnýtt gildi fyrir alla þá aðila sem 

koma að mótun náms fyrir fólk með litla formlega menntun sem og þá sem koma að 

mannauðsmálum í leikskólum landsins. Hún er ennfremur mikilvæg fyrir náms- og 
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starfsráðgjafa, einkum þá sem sinna einstaklingum með stutta formlega menntun, hvort sem er 

á vinnustöðum eða á öðrum vettvangi. 

Þrátt fyrir jákvæða reynslu og upplifun viðmælenda minna af leikskólaliðanáminu, er ljóst 

að brýnt er að samræma betur hugmyndir og framkvæmd þegar slíkt nám er sett á laggirnar og 

gert sé ráð fyrir að nýju starfsheiti fylgi ákveðin staða með skilgreindum verkefnum.  

Ef ekki er vandað til verka og tekið tillit til ólíkra sjónarmiða og hagsmuna er hætt við að 

til verði ný starfsstétt sem hefur ekki formlega stöðu innan leikskólans. Það yrði ekki til bóta 

og endurspeglast skýrt í orðum eins viðmælanda míns: „Allt menntað fólk vill fá sinn titil“. 

Rannsókn mín gefur tilefni til frekari rannsókna, s.s.: 

 Menntayfirvöld, aðilar vinnumarkaðarins og stéttarfélög meti markvisst hvert 

nýtt nám leiðir fólk, t.d. hvernig það það nýtist í starfi, hvort það sé hvati til 

áframhaldandi starfs og/eða til frekara náms. 

 Kannað verði hjá stjórnendum í leikskólum hvernig leikskólaliðamenntunin 

nýtist í starfi og hvort hún svari kröfum um hærra menntunarstig í leikskólum.  

 Kannað verði viðhorf leikskólakennara til leikskólaliða nýrrar stéttar sem er að 

vaxa upp við hlið þeirra.  
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Fylgiskjal 1 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölunum: 

Spurningar um náms- og starfsferil: 

• Segðu mér frá námsferli þínum. 

• Við hvað hefur þú starfað? 

Spurningar um leikskólaliðanámið: 

• Hvar fékkstu upplýsingar um námið? 

• Hvers vegna fórstu í leikskólaliðanámið og hvaða væntingar hafðir þú til námsins? 

• Hvernig var að fara aftur í nám? 

• Hvernig finnst þér leikskólaliðanámið nýtast á vinnustað? Hvaða verkefni finnst þér 

þú vera hæfari að sinna eftir námið? 

• Fékkstu hvatningu til að fara í námið?  

- Ef já, frá hverjum? 

• Breytti námið einhverju um stöðu þína í leikskólanum? 

Ef já, hvernig. Dæmi. 

• Hefur þú breytt vinnubrögðum þínum eftir námið?  

- Ef já, hvernig. Dæmi. 

• Hvaða þýðingu telur þú að leikskólaliðanámið hafi á starfsferilþróun þína? 

• Hafði leikskólaliðanámið áhrif á ákvörðun þína um að starfa áfram í leikskóla?  

• Hafði leikskólaliðanámið áhrif á það hvort þú getir hugsað þér að fara í 

leikskólakennaranám eða eitthvað annað nám? 

• Hvernig upplifir þú starf leikskólaliðans eftir námið? Hvaða væntingar varstu með um 

breytingar í starfi? 

• Hafði námið áhrif á fjölskyldulíf þitt/einkalíf? Ef já, hvernig? 

Sjálfsmynd 

• Finnst þér að það að þú hafir ekki lokið námi eftir grunnskólapróf hafi einhver áhrif á 

sjálfsmynd þína?  

• Getur þú lýst hvernig tilfinning það er að vera ekki með meiri menntun? 

• Finnst þér að sjálfsmynd þín hafi breyst eftir námið? 

• Hvernig styrkti námið þig í starfi? Á hvaða sviðum upplifðir þú þig sterkari? 

• Viltu bæta einhverju við? 

 


