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Ágrip 

 

Efni þessarar rannsóknar er um íslenska karlleikskólakennara. Leitað er að þröskuldum 
sem karlar geta hnotið um þegar þeir stíga inn í þann kvennaheim sem 
leikskólakennararanám og starf er. Einnig er kannað hver áhrif samfélagslegra þátta eru, 
þar með taldir fordómar, viðhorf og staðalímyndir. Leitað er að sameiginlegum 
jákvæðum þáttum sem nota má til úrbóta. Þröskuldar eru tengdir þremur þemum; námi, 
starfi og samfélagi og þessi flokkun ræður miklu um uppbyggingu ritgerðar. 
 Í fræðilegum kafla eru rannsóknir á körlum í kvennastörfum til umræðu. 
Rökstudd eru líkindin á milli leikskóla og yngsta stigs grunnskóla og gripið niður í 
erlendar og innlendar rannsóknir á körlum í kennslu. Helstu niðurstöður þeirra eru 
flokkaðar í kafla sem meðal annars snúast um viðmótið sem karlar mæta í námi og starfi 
eða vegna starfsvals, um viðhorf, fordóma og goðsagnir. Þá er leitað svara við 
spurningunum hvort eigi að fjölga körlum og þá hvernig. 
 Aðferðafræði rannsóknarinnar er eigindleg og byggir aðallega á viðtölum en er 
studd með rýnihóp og vettvangsnótum. Sagt er frá helstu atriðum í undibúningi, 
framkvæmd og úrvinnslu en einnig þeim fyrirvörum sem gera þarf. 

Niðurstöður eru þær helstar að karlleikskólakennarar eru fáir og þeir finna fyrir 
þröskuldum í námi, starfi og samfélagi. Helstu þröskuldar eru að laun eru lág, að 
leikskólar eru hluti af kvennaheimi og að þar eru fáir karlar hvort heldur sem er til að 
hafa samskipti við eða til að finna fyrirmyndir. Karlleikskólakennurum er ýtt í karllæg 
störf og samfélagið lætur þá finna fyrir fordómum, staðalmyndum og viðhorfum. Þeir fá 
tvíbent skilaboð um veru sína á vettvangi og þversagnir skjóta upp kollinum. Þrátt fyrir 
þröskuldana eru karlleikskólakennarar ánægðir í námi og starfi, Kosti starfsins segja 
þeir marga. 

Þröskulda í námi er hægt að yfirstíga í ljósi þess hve stuttan tíma námsárin 
standa. Þröskuldar í starfi vega meira en í viðhorfum samfélagsins finnast hæstu 
þröskuldarnir og þeir sem líklegastir séu til að leggja steina í götu karla. 

Niðurstöður eru að mestu leyti samhljóma öðrum rannsóknum en sumt bar á 
milli. 
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Abstract 

 
The subject of this essay are male Icelandic pre-school teachers and the obstacles in 
their way as they step in to this women´s world which pre-school is, both while 
studying and working. The effects of social matter, such as prejudice, attitudes and 
stereotypes are furthermore observed and common positive factors who might lead to 
compensations are searched for. The obstacles are connected with three different 
themes: study, work and society and this classification determines the headings through 
out the essay. 
 In a theoretical chapter one can find researches  on men in women dominated 
workplaces. The reasons for the similarities between pre-school and the primary-school 
are stated and both national and inter-national researches, are touched on. Their main 
conclusions are then categorised into subchapters which cover the attitude that men 
have to face while studying and working or because of exclusion in work, attitudes, 
prejudice or myths. The answers to the questions of if men should be enlarged and if so, 
how, are searched for. 
 The methodology of the research is qualitative and is mainly based on interviews 
but is furthermore supported with a focus group and field notes. The main aspects of the 
preparation, execution and elimination are covered as well as which reservations must 
be taken into an account. 
 The conclusions are mainly those that male pre-school teachers are few and that 
they face many obstacles while studying, working as in the society. The main obstacles 
are that the salary is low, the pre-schools are a part of a women´s world and that there, 
only few men can be found, both to relate to as to look for role-models. Male pre-school 
teachers are pushed towards male positions and they find prejudice, stereotypes and 
attitudes in the society. They get double meaning messages about their presence on field 
and contradictions are often found. But in spite of the obstacles, male pre-school 
teachers are satisfied both while studying and working and they have words for the 
qualities of their work. 
 Obstacles in education can be overstepped in the light of the short period which 
the education last. Obstacles while working are various and vary in importance, but the 
attitudes of society are the greatest obstacles which are the ones most likely to cause 
men to fall. 

The conclusions are mostly in harmony with other researches, but there where, 
however, some differences. 
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Þakkarorð 
 

Ég vil þakka öllum þeim sem með velvilja aðstoðuðu mig á meðan ég vann að 
rannsókninni, þar með talið grúppunni. Ég þakka Félagi leikskólakennara sem veitti mér 

námsstyrk og Akureyrarbæ fyrir fjögurra mánaða námsleyfi sem dugði til að ljúka 
verkinu. 

 
Sérstaklega vil ég þakka viðmælendum mínum, karlleikskólakennurunum sem gerðu 

rannsóknina mögulega. 
 

Þröskuldar eru aðalefni ritgerðarinnar en ekki má gleyma að þeir segja ekki alla söguna: 
 

Working in the classroom, especially in the primary grades, is 
one of the most satisfying, enjoyable, and challenging 
experiences I could have. There is an unexplainable satifaction 
that comes when you watch a child learn or when you know, as 
is true in many cases, that you are giving something that a 
particular child may not get at home, know that your are helping 
to shape the futuer of a child. There is an unbelievable feeling of 
gratification that comes over you when you look into a child´s 
face and see that you have reached that child. It may be the 
smile you see after you give a compliment, or a wide-eyed look 
when you are reading or telling a story, or that „oh yeah“ when 
something is understood, or just the hug that the child wants to 
give you. These are the feelings that make the day very 
worthwhile and motivate you to return the next day to try to 
reach the ones you weren´t able to reach the day before (King 
1998:50). 
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1. kafli Inngangur 

 

Í tæplega eina öld má segja að konur hafi átt íslenska leikskólann með húð og hári. Á 

fyrri hluta síðustu aldar stóðu konur og kvenfélög víða að stofnun leikskóla. Konur 

stjórnuðu skólunum og unnu í þeim. Hið sama gilti um nám leikskólakennara og stéttar- 

og fagfélagið framan af. Á síðustu áratugum hafa karlar þó stigið inn í þennan 

kvennaheim og það leiðir hugann að því hver sé staða þeirra þar. 

Á undanförnum áratugum hefur leikskólastigið á Íslandi styrkt stöðu sína og 

orðið meira áberandi sem faglegt skólastarf fyrir yngstu kynslóð landsins. Lög hafa 

verið sett, námskrár skrifaðar og starfsheitinu breytt úr fóstru í leikskólakennara. Á 

sama tíma hefur Félag leikskólakennara náð árangri í að bæta kjör félagsmanna sinna og 

menntun þeirra hefur verið endurskoðuð og færð á háskólastig um leið og framboð á 

framhaldsmenntun hefur stóraukist. Ætla mætti að þessi jákvæða þróun hafi gert nám og 

starf á þessum vettvangi eftirsóknarverðara fyrir karla en áður. Að auki hefur 

jafnréttisumræðan verið stöðug undanfarna áratugi og hlutur karla í umönnun og 

uppeldi eigin barna vaxið, til dæmis með því að fæðingarorlof karla er orðið staðreynd. 

Allt eru þetta þættir sem ættu að hafa gert leikskólakennslu að meira aðlaðandi ævistarfi 

fyrir karla, en þegar litið er nánar á málin má sjá að sú er ekki endilega raunin. 

Í skýrslu1 menntamálaráðuneytisins um Dakarstefnuna er eitt af markmiðunum 

að eyða kynjamismunun í grunn- og framhaldsmenntun (Menntun fyrir alla 

2002:12,13,17). Aðgerðaáætlun felur í sér rannsóknir á jafnrétti og kynjamismunun í 

skólakerfinu og aukna ábyrgð skóla, meðal annars á því hvernig þeir hafi áhrif á 

námsval nemenda. Í skýrslunni er einnig kveðið á um að efla þurfi menntun kennara og 

fjölga kennaramenntuðum í leikskólum og þó ekki sé talað um karla sérstaklega í 

sambandi við leikskólana þá er rætt um að fjölga þurfi karlgrunnskólakennurum. Þar er 

 
1 Árið 2000 var samþykkt stefna um menntun fyrir alla á ráðstefnu á vegum Unesco. Stefnan er kennd við 
borgina Dakar í Senegal en þar var ráðstefnan haldin. Menntamálarráðuneytið vann síðan skýrslu um 
hvernig ná skyldi markmiðum hér á landi og gaf út undir heitinu Menntun fyrir alla. Skýrslan er 
aðgengileg á vef ráðuneytisins og fjallar meðal annars um hvaða þætti má styrkja í íslenska 
menntakerfinu til að ná markmiðum stefnunnar. 
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gert ráð fyrir að fjölgun karlkennara sé til bóta fyrir skólastarf sem hlýtur að mega túlka 

sem svo að það sé áhyggjuefni hve karlar eru fáir við kennslu. Hér er um skýra 

stefnumótun að ræða og aukna áherslu á að horfa á skólastarf út frá kynjafræðilegu 

sjónarhorni sem er góður hvati til að skoða karlleikskólakennara betur. 

Persónulegar ástæður fyrir efnisvali eru meðal annars reynsla af skólastjórnun í 

leikskóla þar sem slæddist inn einn og einn karl sem ýmist stóð sig vel eða fótaði sig 

síður af ýmsum ástæðum. Reynsla höfundar nær einnig til þess að vinna við hlið karla 

inni á deild sem jafningi. Hvoru tveggja vakti upp spurningar og vangaveltur sem þessi 

rannsókn ætti að svara að einhverju leyti. Þó er óvíst að þessar ástæður hefðu einar ráðið 

efnisvali því úrslitaáhrif hafði að maki höfundar er karlkynsleikskólakennari og það 

hefur gefið enn eitt sjónarhornið á málefni karla í leikskólum á Íslandi. 

1.1 Mikilvægar forsendur 
Í desember árið 2004 voru leikskólar hér á landi 262 talsins (Hagstofa Íslands 2006b) og 

þar voru starfandi 4703 starfsmenn við uppeldi og menntun (Hagstofa Íslands 2006a). 

Þegar hlutur karla er skoðaður má sjá að jafnvel þegar allir karlar sem vinna á einhvern 

hátt við leikskóla eru teknir með í reikninginn er staðreyndin sú að þeir eru einungis 

3,5% af heildarstarfsmannafjölda (Hagstofa Íslands 2006c). Þá eru meðtaldir þeir sem 

vinna við sérkennslu, ræstingar, matseld og annað óskilgreint og ekki er gerður 

greinarmunur á leiðbeinendum og leikskólakennurum.  

Síðan árið 1983, þegar karlar brautskrást í fyrsta sinn frá Fósturskóla Íslands og 

fram til haustsins 2003 þegar farið var af stað að finna þátttakendur í rannsóknina, höfðu 

tuttugu karlar brautskráðst sem leikskólakennarar2 (Leikskólakennaratal 2000, Margrét 

J. Þorvaldsdóttir 2006, Sandra Berg Cepero 2006). Jafnvel þó karlar með erlend próf 

eða aðra uppeldismenntun séu taldir með er ljóst að verulega hallar á karla á þessum 

starfsvettvangi. 

Þegar tölur um fjölda karla við leikskólakennslu annars staðar í heiminum eru 

skoðaðar kemur svipaður veruleiki í ljós og tölurnar sveiflast frá 1,3% þar sem það er 

lægst í 8% þar sem það er hæst og eru ófaglærðir karlar ekki taldir með. Á Nýja- 

Sjálandi voru karlar 1,4–1,5% kennara yngstu barnanna3 árið 2000 (New Zealand 

 
2 Hér eru ekki taldir með þeir sem hafa brautskráðst með diplómu til að verða aðstoðarleikskólakennarar. 
3 Ný-Sjálendingar tala um kindergarten og childcare.
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statistics 2002:1), í Ástralíu4 ná þeir ekki 4% segir Holmes (án árs:3) en fullyrðir að 

tölfræði um þessi mál sé ekki til þar í landi. Á Spáni er hlutfallið 4% við kennslu 0–3 

ára barna í Barselóna en 8% ef miðað er við opinbera þjónustu fyrir 0–6 ára börn í 

Madrid árið 1994 (Jensen 1998:94). Í Skotlandi var hlutur karla5 1,3% árið 2000, í 

Bretlandi6 rúmlega 2% árið 1998 og sama ár ná Finnar7 tæpum 4% og Svíar8 3%. 

Hlutfallið á það til að lækka verulega þegar kynjahlutfall kennara allra yngstu barnanna 

er skoðað og töluverður munur á því ef börnin eru yngri en 3 ára. Tölur frá Danmörku 

sýna að karlar sem unnu með 0–3 ára börnum árið 1997 voru 8% starfsmanna en tæp 

2% ef einungis er miðað við kennara. Með aldurshópnum þriggja til sex ára hækkar 

hlutfallið í 14% en 6% ef einungis er miðað við kennara. 

Eins og áður sagði hafa tuttugu karlar brautskráðst á jafn mörgum árum hér á 

landi en það er langt frá að þeir dreifist jafnt á tímabilið og má sjá merki um 

niðursveiflu á árunum í kring um 1990. Svo dæmi sé tekið þá brautskráðist einungis 

einn karl sem leikskólakennari á árunum 1988–1993 hér á landi (Valborg Sigurðardóttir 

1998:217–234). Erlendis má finna svipuð dæmi til að mynda í Noregi en þar dró 

verulega úr sókn karla í námið á níunda áratugnum (Askland og Sataøen 1998:14). Í ný-

sjálenskum leikskólum fækkaði karlkennurum um 0,5% á árunum 1992–2000 (New 

Zealand statistics 2002:1). Þó hér sé ekki um háar hlutfallstölur að ræða gefur þetta þó 

vísbendingar um sveiflur sem ekki má horfa fram hjá. 

Hér á landi er erfitt að finna tölur um karla á yngsta stigi grunnskóla því 

tölfræðiupplýsingar um karlkennara eru ekki tengdar aldri barnanna sem þeir kenna og 

því erfitt að segja hvort þeim fækkar endilega. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004a:115) 

bendir á að almennt sé það trú manna á Íslandi að það vanti karla í kennslu og þeim 

þurfi að fjölga. Tölur sýna að á Nýja-Sjálandi hefur karlkennurum fimm til tólf ára 

barna fækkað um tæp 18% á árunum 1971–2000 og ekkert sem gefur til kynna að þetta 

muni breytast (New Zealand statistics 2002:1). Í Englandi og Wales hefur hlutfall 

karlkennara fjögurra til ellefu ára barna lækkað um helming á milli áranna 1976 og 

 
4 Í Ástralíu er rætt um early childhood education.
5 Í Skotlandi er talað um nursery school.
6 Í Bretlandi er átt við childcare.
7 Í Finnlandi er verið að tala um 0–6 ára börn. 
8 Í Svíþjóð er fjallað um 0–6 ára börn. 
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2002 eða farið úr 22,9% í 11,9% (Foster og Newman9 2005:342). Í Bandaríkjunum voru 

færri karlar að kenna á yngsta stigi árið 1990 en tíu árum fyrr (Kauppinen-Toropainen 

og Lammi 1993:95). Í Noregi náðu karlar að verða 9% í leikskólakennaranámi í lok 

áttunda áratugarins en eftir það fór þeim fækkandi þó þeir hafi rétt ögn úr kútnum síðan, 

enda mikið verið gert til þess að fjölga körlum í umönnunarstörfum þar í landi (Askland 

og Sataøen 1998:15). 

Brottfall karla úr námi og starfi virðist einnig vera nokkurt. Í forkönnun sem 

gerð var að tilstuðlan MACS (Men and Childcare Scotland 2000:4) kom meðal annars í 

ljós að tveir af hverjum þremur karlstúdentum á fyrsta ári áttu við óskilgreinda 

erfiðleika að stríða strax á þriðju viku í námi. Í norskri grein um MIF (Menn i 

førskolelærerutdanning 2000) kemur fram að einn af hverjum fjórum karlmönnum í 

leikskólakennaranámi hættir á fyrsta misseri, einn af hverjum fjórum vildi heldur vinna í 

grunnskóla og einn af hverjum fjórum taldi sig verða á öðrum starfsvettvangi eftir fimm 

ár (Menn gir opp barnehagen 2000:1). Í annarri norskri skýrslu (Bratterud, Granrusten, 

og Lillermyr10 án árs:1) kemur fram að þriðjungi fleiri karlar en konur flosna upp í 

leikskólakennaranámi á fyrstu þremur mánuðunum og á meðan konum líður betur í 

skólanum eftir því sem á námstímann líður missa karlar frekar áhugann. 

 Hér á landi hefur brottfall karla ekki verið skoðað með formlegum hætti en 

margt bendir til að ástandið sé svipað þó erfitt sé að skoða nákvæmar tölur um það. Til 

dæmis var haft samband við karla í námi þegar þessi rannsókn hófst, tveir þeirra hættu 

nokkrum vikum síðar en þegar tölur um brottfall voru skoðaðar að vori voru engin 

sjáanleg merki um skólavist annars þeirra. Þegar leitað var upplýsinga um hverju þetta 

sætti kom í ljós að ef nemar færa sig á milli brauta eða deilda snemma á námstímanum 

geti þetta gerst. Brottfall getur því verið að einhverju leyti falið en sem dæmi um þekkt 

brottfall má geta þess að frá því leikskólabraut hóf starfsemi sína við Háskólann á 

Akureyri haustið 1996 hafa að minnsta kosti sjö karlar hafið nám og tveir brautskráðst 

(Námstaða brauta og kynjagreind 2003:4–5, Margrét J. Þorvaldsdóttir 2006). 

 
9 Foster og Newman (2005:345) gerðu rannsókn á meðal karla í kennaranámi og karla á vettvangi í 
Englandi á árunum 1998–2002. Karlarnir hittust fyrst í stórum hópum og spjölluðu saman en síðar í 
fámennari hópum, einnig voru tekin viðtöl í síðari hluta rannsóknarinnar. 
10 Í Noregi gerðu Bratterud, Granrusten og Lillemyr (1998–9) rannsókn sem bar heitið Hva er så spesialt 
med menn? Þátttakendur voru allir karlar sem voru í námi umrætt skólaár og að auki úrtak af 
kvenstúdentum í sama námi. 
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Í rannsókn Cameron, Moss og Owen (1999:54–55) kemur fram að mikill munur 

var á því hvaða stuðning leikskólakennaranemar fá frá fjölskyldu og vinum eftir því af 

hvaða kyni þeir eru. Konur fengu oftast stuðning og viðurkenningu en enginn karlanna í 

rannsókninni. Körlunum var gjarnan bent á að fá sér almennilega vinnu eða gert grín að 

því að það hljóti að vera auðvelt að sitja og leika sér allan daginn. Williams og Villemez 

(1993:71) telja að leikskólakennsla sé umfram önnur kvennastörf sérstaklega 

fráhrindandi fyrir karla. Þar ráði mestu félagslegur þrýstingur, ekki hvað síst vegna 

hefðbundinna viðhorfa til kyntengdra starfa og kynjamismunar. Fleira gæti þó komið til 

og vert að skoða hvað geti legið að baki því að fleiri karlar sækja ekki í nám og starf 

leikskólakennara. 

1.2 Rannsókn og markmið 
Þær staðreyndir sem raktar voru hér að framan eru kveikjan að þessum skrifum. Ætlunin 

er að reyna að varpa ljósi á hvað karlleikskólakennarar eru margir og hve stór hluti 

þeirra sé að starfa í leikskólum en þó sérstaklega hvað gæti valdið því að þeir eru ekki 

fleiri. Megintilgangur ritgerðar er að skoða stöðu karlleikskólakennara en einnig að bera 

stöðu þeirra saman við stöðu annarra karlkennara, bæði erlendis og á yngsta stigi 

grunnskólans. Að síðustu er leitað að efnivið sem mætti verða til þessa að auka áhuga 

og umræðu um karla í leikskólum. 

Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: Eru þröskuldar í leikskólakennaranámi 

og starfi sem karlar hnjóta fremur um en konur? Hvaða áhrif hafa viðhorf og gildi 

samfélagsins? Finnast jákvæðir þættir sem nota má til úrbóta, lækka einhverja þröskulda 

eða fækka þeim? 

Leitað var upplýsinga hjá körlum sem eiga tvennt sameiginlegt; þeir stunduðu 

leikskólakennaranám hér á Íslandi og voru að vinna að fagi sínu í íslenskum leikskóla 

vorið 2004. Skyggnst var inn í reynslu þeirra, upplifun og skoðanir. Einnig voru 

leikskólastjórar sem höfðu reynslu af því að hafa karla í starfsmannahópnum kallaðir 

saman í rýnihóp til að fá annað sjónarhorn á málefnið. Að lokum var lítillega fylgst með 

körlum við störf á vettvangi. Allt gekk þetta bærilega þó takmarkaður fjöldi 

karlleikskólakennara skapaði vanda. Einnig var ætlunin að halda úti umræðuvef en það 

tókst vegna lélegrar þátttöku. 

Gert var ráð fyrir að ef niðurstöður yrðu afgerandi með einhverjum hætti mætti 

nota þær til að opna umræður og í besta falli gætu þær lagt eitthvað það til málanna sem 
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hægt væri að nota til að sýna leikskólana sem mögulegan starfsvettvang fyrir fleiri 

karla. Ekki mætti heldur líta fram hjá því að ef þröskuldar finndust væri líklegt að til sé 

hópur kvenna sem hnjóti að einhverju leyti um þá ekkert síður en sumir karlar. Að 

lokum gæti verið hægt að yfirfæra niðurstöður að einhverju leyti á kennslu á yngsta stigi 

í grunnskóla og þar með nýta hugmyndir til útbóta. 

1.3 Uppbygging og fyrirvarar 
Uppbygging ritgerðar er með eftirfarandi hætti. Eftir kynningu í fyrsta kafla kemur 

annar kafli þar sem er að finna fræðilega umfjöllun um karla og kvennastörf, fyrst á 

almennum nótum en smám saman þrengd að karlkennurum. Þriðji kafli fjallar um 

rannsóknina og úrvinnslu gagna en í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum. Í fimmta 

kafla eru ályktanir dregnar saman og skipt í þröskulda og þversagnir annars vegar í 

kafla 5.1 og í úrræði og umbætur hins vegar í kafla 5.2. Að lokum eru niðurstöður 

dregnar saman og rannsóknarspurningum svarað. 

Ekki verður hjá því komist að gera stuttlega grein fyrir nokkrum þeirra leiða sem 

ákveðið var að velja við vinnu og framsetningu, svo sem hvað varðar heimildir, 

orðanotkun og skilgreiningar á milli landa og fleira. Það hefur tiltölulega lítið verið 

rannsakað og skrifað af fræðibókum um karla í leikskólastarfi. Þó hefur nokkuð verið 

skrifað í fjölmiðla og á netinu, annars vegar í kringum átaksverkefni og hins vegar í 

kringum vefsetur ætluð körlum í kennslu. Af þessu leiðir að eitthvað er um að heimildir 

séu sóttar á netið eða í fjölmiðla og eru það oftast karlar af vettvangi sem þar segja frá 

reynslu sinni eða viðra skoðanir sínar. Athygli er vakin á að slíkum heimildum fylgja 

ekki alltaf upplýsingar um útgáfuár. Einnig eru upplýsingar sóttar á heimasíður 

stjórnvalda eða stofnana á þeirra vegum. 

Þegar ritun fór fram fór ekki hjá því að svara þyrfti nokkrum spurningum um 

hvaða orðalag skyldi nota, sérstaklega þar sem mikill hluti efnisins nær bæði til kennara 

í leikskóla og kennara á yngsta stigi grunnskóla. Sem dæmi má nefna að það er höfundi, 

sem leikskólakennara, ekki tamt að tala um kennslu í leikskólum, né heldur að fjalla um 

börn sem nemendur. Í leikskóla heita þær einingar deildir sem í grunnskóla kallast 

bekkir og leikskólakennarar tala um starf sitt þegar grunnskólakennarar segja kennsla. 

Ákveðið var að láta orðalag fylgja venjum eftir því sem hægt var en nota kennsla eða 

umönnun og kennsla yngri barna, þegar rætt var um bæði skólastigin saman. 
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Sú ákvörðun var tekin að nota ekki gæsalappir um vafasamar fullyrðingar né 

gildishlaðin orð því hætt hefði verið við að mikið hefði verið af þeim. Því er það engan 

veginn svo að þó rætt sé um strákaleiki eða kvennadútl, karlastörf eða kvennaeiginleika, 

sé höfundur að halda því fram að rétt sé að alhæfa né kyntengja einkenni með þessum 

hætti. Hið sama á við þegar notað er orðalag eins og að vinna sig upp eða veikar 

fyrirmyndir. Eftir því sem við verður komist eru orðin kynlægt, karllægt og kvenlægt 

notuð yfir hugmyndir um verk og eiginleika sem talið er að fylgi öðru kyninu umfram 

hitt án þess að afstaða sé tekin til þess hvort slík flokkun sé réttlætanleg. Umræður um 

kynhegðun svo sem þegar rætt er um samkynhneigða eða öfugugga, stundum í sömu 

setningunni, má ekki skilja sem svo að höfundur telji að samasem merki sé þar á milli 

heldur hitt að rannsóknir benda til að óskilgreindur almenningur eigi til að spyrða orðin 

saman. 

Ástæða er til að ítreka að samanburður á milli landa er varasamur þegar kemur 

að málefnum barna á leikskólaaldri og kennara þeirra. Gerðar eru ólíkar kröfur um 

menntun kennara og viðhorf til uppeldis og kennslu geta verið mismunandi. Það er 

margt sem getur borið á milli og til dæmis er málaflokkurinn sums staðar á vegum 

félagsmálaráðuneyta en ekki, eins og hér á landi, í höndum menntamálaráðuneytis. Í 

sama landi getur einnig verið um margs konar möguleika á skóla og vistun að ræða fyrir 

sama aldurshóp en að auki þarf að skoða viðmið um aldur barna, bæði hvað varðar neðri 

mörk og efri mörk. Dagvistun, leikskóli eða forskóli eru dæmi um ólíkar nafngiftir sem 

hver um sig þýðir eitthvað ákveðið og alls ekki það sama. Á ensku komu fram nöfn eins 

og nursery school, kindergarten, childcare, early childhood education og preschool.

Fleira mætti tína til sem getur gert samanburð erfiðan. 

 Hvað heildarskipulag ritgerðarinnar varðar þá eru aðalatriðin sem koma fram í 

rannsóknarspurningunni, það er; nám, starf og samfélag, látin varða leiðina eftir því sem 

við verður komið. Í 3. kafla er sagt frá öðrum atriðum sem hafa þarf í huga þegar 

réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar eru metin. 
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2. kafli Karlar og kvennastörf 

 

Í þessum kafla er fjallað um karla og kvennastörf með því að setja niðurstöður 

rannsókna og skoðanir fræðimanna í samhengi við efni rannsóknarinnar. Kaflinn 

skiptist í sjö hluta, sá fyrsti er um samband karla við kvennastörf almennt og litið á 

málin með samfélagið sem áhersluþátt, hvað það er sem veldur því að karlar eru fáir í 

dæmigerðum kvennastörfum og hví þeim fjölgar hægt. Í kafla 2.2 er rætt um leikskóla 

og yngsta stig grunnskóla og því næst er umræðan þrengd að aðstæðum á vettvangi og 

því hvernig karlar fóta sig þar. Kaflar 2.3–2.5 snúast hver um sig um eitt af þemunum 

þremur sem einkenna ritgerðina, fyrst er fjallað um nám, þá starf og að síðustu samfélag 

og þar eru rannsóknir sem tengjast karlkennurum yngri barna í brennidepli. Í kafla 2.6 

er fjallað um hvernig og hvort fjölga eigi körlum í kennslu yngri barna. Síðasti 

undirkaflinn er um aðstæður hér á landi, átaksverkefni og fleira. 

2.1 Karlar í kvennastörfum 
Á undanförnum áratugum hafa konur meðal annars barist fyrir því að fjölga konum í 

karlastörfum og töluvert hefur verið ritað og rætt um kynlæg störf en mestmegnis út frá 

sjónarhóli kvenna sem sækja í karlastörf. Fjölgun karla í hefðbundnum kvennastörfum 

er mál sem síður er rætt og ástæður þess gætu legið víða. Sataøen (1998:18) segir karla 

vera minna upptekna af kynjamun eða kynjabindingu en konur. Hann telur að 

ástæðurnar geti verið nokkrar, þeir hafi ekki þurft þess, það hafi ekki þótt viðeigandi 

eða þeir hafi ekki haft áhuga á því. Hvað sem því líður er staðreyndin sú að karlar eru 

víða fáir í hefðbundnum kvennastörfum og þeim virðist fjölga hægt. 

Það eru nokkrir áratugir síðan fyrstu karlarnir brautskráðust sem 

hjúkrunarfræðingar víða um lönd en þrátt fyrir að námið hafi verið aðgengilegt um 

áratuga skeið eru karlar í stéttinni fáir. Svipaða sögu má segja hvað varðar leikskólann 

Það virðist sem karlar hafi ekki hópast í kvennastörf og þó jafnréttisbaráttan hafi skilað 
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auknum tækifærum fyrir konur þá virðist hún ekki hafa gert hið sama fyrir karla 

(Kauppinen-Toropainen og Lammi11 1993:95–96). 

Bradley12 (1993:11,25) telur að körlum eigi ekki eftir að fjölga verulega í 

kvennastörfum nema þau verði betur launuð og telur að femínisminn hafi mikilvægu 

hlutverki að gegna við að eyða stöðluðum ímyndum en karlar þurfi einnig að breytast. 

Þeir verði að hætta að búast við að hafa yfirburði yfir konur hvað varðar stjórnun og 

umbun og setja stefnuna á nýjar skilgreiningar á karlmennsku. Þrátt fyrir mótbyr megi 

þeir ekki láta deigan síga. Lorentzen (1998:60) segir að karlar þurfi að horfast í augu við 

raunveruleikann og tjá sig um hann. Þeir megi ekki fara í vörn vegna gagnrýni á karla 

en mæta henni með því að sýna á sér fleiri hliðar. 

Williams og Villemez13 (1993:65) telja félagslegan þrýsting meiri á karla en 

konur og það hafi sín áhrif. King (1998:3) segir hið sama og það sé fleira sem styðji það 

að karlar geti átt erfitt uppdráttar í kvennastarfi, til dæmis sé ávinningur karla af því að 

sækja í kvennastörf ósýnilegur og jafnvel er hugsanlegt að þeir tapi fremur en hitt. Sem 

dæmi má nefna að sjálfstæði getur verið minna í kvennastörfum og störfin gjarnan 

venjubundnari og fastari í forminu. Að auki segja Kauppinen-Toropainen og Lammi 

(1993:95–96,103–102) að svo virðist sem karlar í kvennastörfum vinni að jafnaði lengri 

vinnutíma en starfsfélagar þeirra af hinu kyninu og eigi á hættu að aðrir karlar taki þá 

ekki alvarlega vegna þess að þeir sinni kvennastarfi. Þannig að það er ekki bara það að 

karlar hafa augljóslega ekki eftir miklu að sækjast við að fara í sum kvennastörf heldur 

fylgja einnig mögulegir annmarkar. 

 Sagan hefur sýnt að til að viðhorf um kyntengd störf breytist þarf oft eitthvað 

mikið að gerast. Sem dæmi má nefna að Williams (1993:15) segir að styrjaldir hafi 

opnað konum aðgang að störfum sem áður voru karlastörf. Iðnbyltingin og 

tæknibyltingin höfðu einnig í för með sér breytingar og á tímum kreppu sköpuðust 

 
11 Kauppinen-Toropainen og Lammi (1993) báru saman tilviksathuganir á körlum í kvennastörfum í 
Svíþjóð, Finnlandi og Noregi og lögðu sérstaka áherslu á samstarf kynjanna í umönnunarstörfum. 
Kauppinen-Toropainen og Lammi vitna einnig til sambærilegra rannsókna víða í heiminum meðal annars 
í Bandaríkjunum og Bretlandi en árétta að lítið sé til af rannsóknum á reynslu karla í kvennastörfum, 
sérstaklega þó í Þýskalandi og Frakklandi. 
12 Bradley (1993) bar saman rannsóknir sem gerðar hafa verið á körlum á kvennavettvangi í Bretlandi og 
Bandaríkjunum með það að markmiði að finna út hvernig karlar ná fótfestu í kvennastörfum. 
13 Williams ogVillemez (1993) rannsökuðu þátttöku karla í kvennastörfum og brottfall þaðan eða flótta 
eins og þau nefna það. Þau skoðuðu stórt handahófsúrtak af þrem hópum karla, þá sem voru að leita að 
starfi sem flokkast sem kvennastarf, þá sem voru í slíku starfi og þá sem höfðu yfirgefið það. Gögn voru 
sótt í eldri rannsókn sem var gerð árið 1981 og því nokkuð komin til ára sinna en niðurstöður Williams og 
Villemez eru að mörgu leyti athyglisverðar og því valið að nýta þær. 
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aðstæður þar sem tækifærum karla til atvinnu fækkaði og í kjölfarið opnuðust einhverjar 

leiðir inn í kvennastörf. Bakarar og matreiðslumenn sinna störfum sem eiga sér djúpar 

rætur í heimilishaldi og þar með kvennaveröld en eru nú viðurkennd faglegt störf fyrir 

karla. Williams telur að þar sem karlastörf séu gjarnan störf sem hljóti meiri 

viðurkenningu, séu áhugaverðari, feli í sér meiri völd og meiri áhrif en kvennastörf sé 

líklegt að karlar sæki einvörðungu í kvennastarf undir sérstökum kringumstæðum. 

 Bradley (1993:18–24) reynir að varpa ljósi á það hvernig annað kynið nær 

fótfestu á starfsvettvangi hins og segir það ekki óþekkt fyrirbrigði að konur hafi tekið 

yfir karlastarf. Hitt sé sjaldgæft að karlar taki yfir kvennafag nema því fylgi von um 

efnahagslegan ávinning og félagslegar og tæknilegar breytingar á eðli starfsins. Hún 

segir einnig að karlar hafi tilhneigingu til að raðast í efri lög valdapíramídans en 

konurnar neðar. Bradley nefnir einnig að á hinn bóginn gerist það stundum að nokkrir 

frumkvöðlar sæki inn á yfirráðasvæði kvenna, oftast vegna afmarkaðra ástæðna svo sem 

tímabundinnar vöntunar á tækifærum, sérstakra hæfileika eða af persónulegum 

ástæðum. 

 Hugsanlegar ástæður karla fyrir því að sækja í kvennastarf geta verið margar. 

Kvennastörf gera sum hver ráð fyrir sveigjanlegum vinnutíma sem getur hentað körlum 

við ákveðnar aðstæður. Í sumum kvennastörfum eru fordæmi fyrir að hægt sé að hætta 

og koma aftur og kvennastörf bjóða einnig fremur upp á hlutastörf sem getur hentað 

körlum til dæmis tímabundið. Takmarkað framboð á atvinnu getur einnig leitt til þess að 

ungir menn fari að vinna á stöðum þar sem konur eru alls ráðandi. Karl með viðeigandi 

menntun í kvennafagi á einnig auðvelt með að fá vinnu, nánast hvar sem er og það getur 

verið eftirsóknarvert. Að auki nefnir Andreassen14 (án árs:20) að körlum sé yfirleitt vel 

tekið á kvennavinnustað öfugt við konur á karlavinnustað. Aðrar rannsóknir á körlum 

gefa þó vísbendingar um annað og að þeim verður vikið síðar. 

Nú hefur verið fjallað um að karlar séu fáir í kvennastörfum á borð við hjúkrun 

og leikskólakennslu, ástæður þess og ytri skilyrði. Þá er komið að því að líta betur á 

hvernig staðan er þegar karlar eru komnir í kvennastarf og hvort þá er munur á 

vinnubrögðum og viðfangsefnum. Ekki er fráleitt að draga þá ályktun að karlar sem á 

annað borð sækjast eftir að vinna kvennastarf skeri sig ekki mikið frá konunum í 

 
14 Lokaverkefni Andreassen (án árs) í félagsfræði snerist um hvernig kynjaímyndir verða til í umræðum 
um karla í norskum leikskólum. Gögnum var safnað veturinn 1997 og tekin viðtöl við níu karla valda með 
snjóboltaaðferð og fjórar konur en einnig innihaldsgreindi hún texta fjölmiðla o.fl. 
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vinnubrögðum og verkefnum. Þetta virðist þó ekki endilega vera raunin og Kauppinen-

Toropainen og Lammi (1993:98) segja að karlar sem fara í kvennastörf sérhæfi sig á 

karlmannlegan hátt og séu ekki endilega að sinna því mest kvenlægasta í starfinu. Þeir 

sérhæfi sig á þann hátt sem mest tengist karlmennsku og takist þá oft að leggja meiri 

áherslu á verkefnin en fólkið svo fátt eitt sé nefnt. Þannig má sjá að norrænir karlar í 

hjúkrun kjósa afar sjaldan að vinna með börnum, öldruðum eða fötluðum en sækja 

fremur í störf við bráðahjúkrun eða stjórnun. Þeir hafa tilhneigingu til að halda 

ákveðinni fjarlægð frá samstarfskonum sínum og kvenlegri þáttum starfsins og leggja 

mikið á sig til að endurskapa fagmennsku sína í takt við kyn sitt. 

Á vinnustöðum þar sem annað kynið er í miklum minnihluta hendir að kynlægir 

eiginleikar séu magnaðir upp og gerðir sýnilegir. Niðurstöður í rannsókn Williams15 

(1991:3–4) sýna þetta skýrt en þar kemur fram að búningar kvenhermanna samanstanda 

af háum hælum, nælonsokkabuxum og stuttum pilsum og karlhjúkrunarfræðingar beri 

aldrei kappa. Þetta var ekki eini munurinn sem hún greindi, því þegar viðfangsefni á 

vettvangi voru skoðuð kom einnig í ljós annar munur. Kvenhermönnum var haldið frá 

bardögum en settir á bak við skrifborð og karlhjúkrunarfræðingum var sums staðar 

meinað að sérhæfa sig við fæðingarhjúkrun eða kvensjúkdóma. Þannig var ýtt undir 

kynjamun og honum haldið á lofti leynt og ljóst. 

Williams16 (1995:123–141) segir að karlar í hefðbundnum kvennastörfum virðist 

finna hjá sér þörf til að gera það sýnilegt og áberandi að þeir séu ekki konur og noti til 

þess nokkrar aðferðir. Hún dregur þá ályktun að sérhver þessara aðferða auðveldi 

körlum að viðhalda vissunni um að þeir séu öðruvísi og jafnvel betri en konur og stuðli 

þannig að kynjamismun sem geri ráð fyrir að karlar hafi forréttindi. Hún nefnir máli 

sínu til stuðnings að karlar séu líklegri til að kenna á hærri skólastigum og vera fremur 

við hjúkrun á slysa- eða geðdeildum en fæðingardeildum. Karlar séu fáir á 

skólabókasöfnum en fleiri á háskólasöfnum og félagsráðgjafar við stjórnun séu flestir 
 
15 Á árunum 1984–1985 gerði Williams rannsókn á konum á hefðbundnum karlavettvangi annars vegar 
og valdi til þess bandaríska sjóherinn þar sem hún tók 49 djúpviðtöl við bæði karla og konur. Hins vegar 
beindi hún sjónum sínum að körlum á hefðbundnum kvennavettvangi og þar urðu karlar í hjúkrun fyrir 
valinu og náði rannsóknin til 21 karls. (Williams 1991:145) Um þessa rannsókn má lesa í bókinni Gender 
differences at work. Women and men in nontraditional occupations. 
16 Williams (1995) gerði aðra viðtalsrannsókn árin 1985–1991 en þá tók hún við viðtöl við 76 karla og 23 
konur valda með snjóboltaaðferð úr hópi hjúkrunarfræðinga, kennara, bókasafnsfræðinga og 
félagsfræðinga. Williams valdi þessi ákveðnu störf af því hún telur þessi störf umfram önnur talin kvenleg 
og þau krefjist menntunar og þjálfunar sem geri það að verkum að fólk sæki í þau fremur en lendi þar af 
einhvers konar ytri ástæðum (Williams 1995:4). Um þetta ná lesa meira í bókinni Still a man´s world. 
Men who do women´s work. 
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karlar á meðan konur með sömu menntun vinni beint með skjólstæðingum. Williams 

telur þetta hjálpa körlum að halda einkennum sínum sem karlar en segir þá ganga lengra 

og um það snýst önnur aðferð sem hún nefnir. Þeir leggja áherslu á að þeir sinni 

tæknivinnu eða reyni að vinna við mikilsmetnar stofnanir, til dæmis við skóla sem hafi 

gott orð á sér. Aðrir geri mikið úr valdinu sem starfinu fylgi eða þörfinni á líkamlegum 

styrk. Williams segir karla einnig huga sérstaklega að því hvernig þeir segi frá því hvað 

þeir starfa við og þeir gefi starfinu jafnvel önnur nöfn. Hún segir suma veigra sér við að 

tilkynna hvað þeir starfi við sumar aðstæður og gefur í skyn að það geti verið ógnun að 

segja röngum hlustanda rétt frá. Williams vill meina að sumir karlar neiti að taka þátt í 

einstökum verkum sem mætti skilgreina sem hvað kvenlegust og stundum hittist karlar 

sem vinna kvennastörf í hópi þar sem konum er meinaður aðgangur. Þriðja aðferðin sem 

Williams segir karla nota sé að skilgreina núverandi starf sem stoppistöð á leiðinni að 

öðru starfi sem sé meira viðeigandi. Þeir sæki sér gjarnan framhaldsmenntun og virðist 

líklegri til að auka við menntun sína en samstarfskonur þeirra. Williams (1995:134) 

sýnir fram á að hlutfall karla á móti konum hækkar eftir því sem framhaldsmenntun er 

meiri. Þannig eru bandarískir karlar í kennslu með B.Ed.-gráðu 23,1% og 24,9% með 

M.Ed.-gráðu en þegar litið er til þeirra sem eru með doktorsgráðu er hlutfallið orðið 

45%. Þessi mikla aukning er einnig sjáanleg og jafnvel enn meiri í öðrum hefðbundnum 

kvennastörfum svo sem bókasafnsfræðum og félagsráðgjöf. 

Hugsanlega má túlka þetta sem svo að karlar virðist leita leiða til að vera karlar í 

kvennafansinum og þó þeir finni ólíkar aðferðir til þess þá virðist tilgangurinn sá að 

greina skýrt á milli sín og kvennanna. Eftir stendur spurningin hvort þetta sé dæmi um 

einhvers konar þörf eða vissu karla um að þeir séu betri en konur, jafnvel þó þeir séu 

komnir inn á sérsvið kvenna eða hvort að karlar í kvennastarfi setji svo mjög niður við 

að vinna slík störf að þeir þurfi að réttlæta það með öllum tiltækum ráðum. Williams og 

Villemez (1993:66–67) segja að svo virðist sem karlmennska kalli á táknræna 

sjálfsvirðingu fyrir karla þó þeir séu á botninum og vald fyrir þá sem eru á toppnum, 

hvoru tveggja staðfesti kynbundna yfirburði þó einstakir karlar eða hópar karla græði 

oft ekki. Í rannsókn Williams (1995:90) kemur fram að jafnvel þó karlar séu 

hlutfallslega lítill hluti af stétt þá séu þeir oft í miklum meirihluta í stjórnunarstöðum og 

því meiri sem ábyrgðin er, því meiri líkur eru á að karl sé í forsvari. Kauppinen-

Toropainen og Lammi (1993:66–67,99) kalla þetta alheimslögmál og segja karla í 
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kvennastarfi koma sér í aðstæður sem eru viðurkenndar eða viðeigandi fyrir karla 

félagslega séð. Í Rússlandi hafi læknisfræði framan af verið kvennastarf öfugt við víðast 

annarstaðar í heiminum en í dag séu þarlendar konur minna áberandi í 

heilbrigðiskerfinu og hafi allt að 25% lægri laun en karlar. 

Í þessum kafla hefur verið velt upp ýmsum spurningum og kenningum um karla 

og kvennastörf. Rætt var um hve litlu kvennabaráttan hefur skilað til karla í 

kvennastörfum og að karlar séu ólíklegri til að sækja í kvennastörf en konur að sækja í 

karlastörf. Rætt var um hugsanlegar ástæður, svo sem minni ávinning og félagslegan 

þrýsting. Ýjað var að því hvernig kyn getur öðlast fótfestu á sviði þar sem hitt kynið 

hefur verið einráða og hvaða áhrif það getur haft á viðkomandi starf. Næsta skref er þá 

að líta á hvernig þetta snýr að umönnun og kennslu yngri barna. 

2.2 Leikskóli og yngsta stig grunnskóla 
Í þessum kafla er fjallað um yfirfærslugildi rannsókna og sýnt fram á að nógu margt er 

líkt með yngsta stigi í grunnskóla og leikskóla til að nota megi rannsóknir á 

karlkennurum á báðum skólastigum í samhengi. Umræðan er leidd að karlkennurum og 

gluggað er í nokkrar þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á körlum við umönnun og 

kennslu yngri barna, bæði í leikskóla og á yngsta stigi grunnskóla. Þá eru nokkur þau 

þemu sem koma fram í rannsóknum og skrifum fræðimanna kynnt og fjallað stuttlega 

um þau. 

Áður en lengra er haldið er þó vert að gefa gaum að því að leikskólakennsla er 

um margt frábrugðin öðrum dæmigerðum kvennastörfum. Til að útskýra þetta betur má 

bera hana saman við hjúkrun enda hafa rannsakendur gjarnan sett þessi störf undir sama 

hatt sem kvennastörf þar sem karlar hafa átt erfitt uppdráttar. Sjúkrahús eru stórar 

stofnanir með bæði kynin við störf og karlhjúkrunarfræðingar hafa möguleika á 

samskiptum við aðra karla og hverfa frekar í fjöldann. Þeir geta einnig valið um 

starfsvettvang innan síns sérsviðs en það geta leikskólakennarar síður, auk þess sem 

leikskóli er lítill vinnustaður og svigrúmið því lítið, hvernig sem á málið er litið. Því má 

segja að um grundvallarmun sé að ræða þó í eðli sínu séu bæði störf í leikskóla og 

hjúkrun einna dæmigerðust kvennastarfa. Líkindin á milli leikskólakennara og 

grunnskólakennara á yngsta stigi eru hins vegar mun meiri og margt sem bendir til að 

karlar séu fáir á báðum sviðum og hugsanlega af sömu ástæðum. 
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Bandaríkin eru í mörgu frábrugðin öðrum löndum þegar skólasagan er skoðuð 

með það fyrir augum að sjá hlut karla við kennslu. Þar hefur kennsla verið jafnvel enn 

meira kvennastarf en víða annars staðar og á það ekki hvað síst við um 

grunnskólakennslu. Agnes og Cleo eru tveir af þremur viðmælendum í rannsókn Munro 

(1998:46,75). Í sögu Agnesar sem hóf að kenna árið 1915 segir hún að kennsla hafi 

verið eina fagið sem var fyrir konur. Cleo tekur undir þetta hálfri öld síðar. Karlar voru 

fáséðir í bandarísku kennarastéttinni fram eftir öldinni og upp úr miðri síðustu öld voru 

umræðuefni tengd körlum í námi og starfi ekki ólík því sem nú á við um karla í 

leikskólakennslu. Karlkennari segir að þegar hann hóf störf upp úr 1960 hafi karlar 

verið fáséðir á miðstigi og það kom honum verulega í opna skjöldu nokkrum árum síðar 

að sjá karl kenna fyrsta bekk (King 1998:49). Það má því segja að í Bandaríkjunum sé 

grunnskólakennsla kvennastarf og hafi lengst af verið svo. Konur eru 70% allra kennara 

og það er álíka sjaldgæft að finna karl við kennslu á yngsta stigi í grunnskóla í 

Bandaríkjunum og í leikskóla hér á landi. Við kennslu frá leikskóla17 upp í sjötta bekk 

eru karlar einungis 12% starfsmanna og flestir við sérgreinakennslu eða í fjórða til sjötta 

bekk (Allan18 1993:113). Allan segir ekki óalgengt að stór grunnskóli hafi einn 

karlkennara en hins vegar segir Williams (1995:90) að karlar séu allt að 80% skólastjóra 

sem er nokkuð athyglisverð staðreynd. Ástandið hér á landi er svipað, árið 1998 voru 

22% allra starfsmanna grunnskóla karlar en 25% ef eingöngu er hugað að þeim sem 

höfðu kennsluréttindi (Grunnskólar 1999:22,28). Ef kynjahlutfall grunnskólastjóra er 

skoðað kemur í ljós að karlar voru í meirihluta eða 56% (Grunnskólar 1999:22). Ef litið 

er á aldur grunnskólakennara við störf má sjá að í hópnum 65 ára og eldri eru karlar 

42,1% en talan lækkar jafnt og þétt og nær 18,5% í aldurshópnum 35–39 ára (Hagstofa 

Íslands 2001). Í skýrslum Hagstofunnar er ekki sundurgreint hvaða aldri barna karlarnir 

kenna og því erfitt að sjá hvernig staðan er á yngsta stigi en ætla má að þar séu karlar 

hvað fæstir. 

King19 (1998:3) vill leita ástæðunnar fyrir því að karlar í kennslu yngri barna eru  

 
17 Þegar fjallað er um leikskóla er átt við skóla fyrir börn að sex ára aldri nema annað sé tekið fram. 
18 Allan (1993) tók á árunum 1989–1990 djúpviðtöl við 15 karla í kennslu á yngsta stigi í Iowa og lagði 
áherslu á tvennt, annars vegar ábatann af því að vera karl í kvennaveröld og hins vegar kostnaðinn sem af 
því getur hlotist. 
19 King (1998:27) gerði rannsókn á sjö körlum í kennslu á yngsta stigi (K-3). Hann lagði upp með 
viðtalsrannsókn en segir að eftir því sem á leið hafi hann sjálfur orðið meiri þátttakandi en í upphafi var 
ætlunin. King valdi fimm gagnkynhneigða karla og þrjá samkynhneigða og segir frá niðurstöðum í 
bókinni Uncommon caring. Learning from men who teach young children. 
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svo fáir, í menningu samfélagsins. Hann nefnir að viðhorf gagnvart umönnun, 

kynhlutverkum og kynlægum viðmiðum geti haft áhrif. Líklega er sitthvað til í því og 

nærtækt að minnast þess að það að annast og fóstra börn hafa löngum verið taldir 

kvenlegir þættir og samskipti og kennsluaðferðir sem snúast um yngri börn gjarnan 

einnig. Þannig geti viðhorf skotið stoðum undir þá tilhneigingu að líta á kennslu yngri 

barna sem kvennastarf og í rannsókn Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2004b:37) kom 

fram að kvenkennarar telja karla síður hæfa til að sinna umönnunarþætti starfsins. Hið 

sama segir leikskólakennarinn Wiik (1998:75) sem telur konur duglegri í að sýna 

umhyggju og hugga en hann og því segir hann að draumaleikskólinn hans þurfi fleiri 

konur en karla. 

Af öllu framansögðu mætti draga þá ályktun að karlar væru síðri kennarar yngri 

barna og fleira styður þetta. Nefna má að í rannsókn Cook20 (1997:31) kom fram að 

karlnemar voru uppteknari af að kyntengja kennarastarfið en konur og 66% karla sögðu 

konur æskilegri í kennslu yngri barna á meðan konur töldu kynferði ekki skipta máli. 

Fleiri hafa sömu sögu að segja og King (1998:95) hefur eftir karlkennara að karlar passi 

ekkert sérlega vel inn í kennslu á yngsta stigi. Konur laðist að litlum krökkum, karlar 

vilji ekki leika við börn, þeir vilji kenna einstaklingum sem eru tilbúnir til að læra. Þar 

af leiðir að karlar kenna frekar í framhaldskólum og háskólum. 

King (1998:6) dregur í efa að orð sem þessi hér að framan séu í raun skoðanir 

karla því annað megi sjá í störfum þeirra. Hann segir að sú tilhneiging að kyntengja 

störf eigi sinn stóra þátt í að gera umrædd störf óaðlaðandi fyrir hitt kynið. Hann nefnir 

kennslu yngri barna sem dæmi og telur að kerfið fæli karla frá. Hann rökstyður mál sitt 

og segir að ef umönnun og tengd þekking sé eignuð konum vegna þess að slík störf 

þarfnist kvenlegra eiginleika þá feli það í sér að umrædd svið séu ekki fyrir karla enda 

liggi þeirra sérsvið annars staðar, til dæmis í einstaklingshyggju og vísindum. Ef 

eiginleikar til að sinna ákveðnum störfum séu meðfæddir, í þessu tilviki eignaðir 

konum, sé umrætt starf ekki starf fyrir karla. Að auki geri viðhorf sem þessi konum 

ókleift að keppa við karla sem fagmenn því starfið byggði þá ekki á faglegri þekkingu 

heldur eðlislægum viðbrögðum. Kennsla yngri barna, sem þá væri réttara að kalla 

umönnun yngri barna, væri þá varla sérhæfð vinna og að minnsta kosti ekki fagleg 

 
20 Cook (1997) gerði rannsókn meðal nemenda í kennaranámi á væntingum til karla í kennslu yngri barna. 
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vinna. Í þessu samhengi er vert að minnast þess að íslenskir leikskólakennarar báru 

starfsheitið fóstra allt til ársins 1994. Orðið gefur vísbendingu um að viðkomandi sé 

staðgengill foreldra og gæti leitt hugann frá því að til þess að sinna starfinu þurfi 

fagmann, ekki bara góða konu. Hvað sem því líður þá hafa rannsóknir ekki leitt í ljós 

nein menntunarfræðileg rök fyrir því að konur séu færari um að kenna ungum börnum 

en karlar svo ætla má að ástæðan fyrir dræmri ásókn þeirra í starfið hljóti að liggja 

annars staðar. 

King segir að því neðar sem farið er í aldri nemenda í skólakerfinu, því ólíklegra 

sé að finna þar karla við störf (King 1998:vii). Hann vísar í skýrslu frá árinu 198521 en 

þar kemur fram að einungis um 5% þeirra sem störfuðu við leikskóla22 voru karlar. Árið 

1993 taldi The National Center for the Early Childhood Workforce að hlutfallið væri 

3%. Í rannsókn King (1998:4) kemur fram að þessi tala er líklega undir 1%. Það er því 

margt sem bendir til að hægt sé að nota bandarískar rannsóknir á grunnskólakennurum 

til samanburðar þegar hugað er að aðstæðum og viðhorfum íslenskra 

karlleikskólakennara. 

Hér að framan var bent á að leikskólinn hafi nokkra sérstöðu sem 

kvennavinnustaður vegna ytri aðstæðna svo sem stærðar og fleiri þátta. Sýnt var fram á 

að grunnskólakennsla, að minnsta kosti á yngsta stigi sé um margt lík leikskólanum 

hvað varðar að á báðum stöðum séu karlar fáir. Því geti sömu rök átt við hvað bæði 

störfin varðar og gildi rannsókna því yfirfæranleg. Víkur þá sögunni að námstímanum. 

2.3 Nám 
Frekar fáar rannsóknir hafa verið gerðar á kennaranámi með hliðsjón af kynjamun en þó 

eru til nokkrar. Williams (1995:67) segir frá rannsókn á körlum í hefðbundnu 

kvennanámi og skilgreinir það sem svo að karlar séu færri en 15% af heildarfjölda í 

stéttinni. Athugaðar voru aðstæður karla í bókasafnsfræðum, hjúkrun, félagsráðgjöf og 

grunnskólakennslu en á öllum þessum sviðum eru karlar í miklum minnihluta. 

Niðurstöðurnar sýndu að fæðin gerði karla afskaplega sýnilega og áberandi og þeir 

fengu meira en sinn hluta af athyglinni. Kennarar sáu til dæmis alltaf ef þá vantaði í 

tíma. Karlnemarnir lentu sumir hverjir í vandræðum í samskiptum við kvenkennara og 

einnig nefndu þeir að viðfangsefni í náminu væru nokkuð einhliða í kynjaumræðunni. 

 
21 Hér er vitnað til skýrslu frá NAECY. 
22 Hér er verið að fjalla um child care sem nær bæði yfir skóla og daggæslu. 
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Þeir sögðu einnig að karlkennarar hefðu stutt þá í námi og jafnvel myndað tengsl sem 

náðu út fyrir skólann og höfðu áhrif á frama karlnemanna. Það er athygli vert að í öllum 

skólunum sem rannsakaðir voru reyndust meirihluti prófessora og kennara vera karlar. 

Foster og Newman (2005:343) segja karlnema standa sig verr í námi en kvennema og 

vitna í fleiri rannsóknir máli sínu til stuðnings. 

 Hér á landi hefur verið gerð rannsókn á námsgetu ólíkra nemendahópa í 

leikskólakennaranámi (Sif Einarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir 2002)23. Einnig hefur 

verið rannsakað hvernig Kennaraháskóli Íslands styður við starfshæfni kennaranema 

(Ragnhildur Bjarnadóttir 2005). Þórdís Þórðardóttir ( 2001) skoðaði hlutverk, markmið, 

inntak og námsefni í leikskólakennaramenntun og hvers vegna kynjafræði ætti erindi 

inn í kennaramenntun. Engin þessarra íslensku rannsókna fjallar beinlínis um karlnema 

en þær tengjast þó efninu. Þá er tímabært að líta nánar á niðurstöður þeirra erlendu 

rannsókna sem eru fyrir hendi um karlkennara á námstímanum en gott að hafa í huga að 

stundum eru fáir karlar á bak við niðurstöðurnar. 

Karlar finna að almennur vilji er fyrir því að fá fleiri karla í skólana og það getur 

gefið þeim sjálfstraust í upphafi náms (Allan 1993:116). Sumir fá ráðgjöf og stuðning á 

námstímanum vegna þess að þeir eru minnihlutahópur og einhverjir kannast við að þeim 

sé mismunað vegna kyns síns, til dæmis með því að fá óverðskuldaðar háar einkunnir. 

(King 1998:49). Þeir telja kennara tala öðruvísi til sín en annarra nemanda og þegar 

umræður snúist um yngri börn snúi kennarar máli sínu til kvenstúdentanna eins og þeir 

geri ráð fyrir að þeir hafi mikla reynslu af börnum (Sargent 2001:112). Í rannsókn King 

(1998:40,42) kemur fram að þó samnemendur taki körlum vel þá hafi þeir á 

tilfinningunni að þeir þurfi að sanna sig og gera einstaklega vel. Karlnemum líkar ekki 

þegar kennarar noti þá sem fyrirmyndir fyrir konurnar og telja það líklegt til að valda 

óvinsældum. Þó karlar njóti námsáranna finna þeir að þeir eru öðruvísi (Sumsion 

1999:460). 

Karlar nefna einnig að samskipti við samnemendur hafi verið góð (Williams 

1995:75). Svo virðist sem það sé sjaldgæft að karlar í námi finni fyrir áreitni af hendi 

samnemenda sinna öfugt við það sem þeir gjarnan nefna þegar starfið á vettvangi hefst. 

Helst sé kvartað yfir að þeir tali of mikið. Það er umhugsunarefni hví þessi munur er 

 
23 Rannsóknin náði til þeirra sem voru við nám fyrstu þrjú árin eftir að námið fór á háskólastig. Af þeim 
198 nemendum sem rannsóknin náði til var enginn karl en í niðurstöðum kom fram að eldri nemendur 
hætti frekar í námi en yngri nemendur. 
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fyrir hendi. Hugsanlega líta konur í námi á karlana sem meiri jafningja en þegar starfið 

hefst með tilheyrandi samkeppni um stöður. Þá fara þær að átta sig á yfirburðastöðu 

karla í samfélaginu, til dæmis hvað varðar stöðuveitingar. Hvað svo sem síðar gerist þá 

virðast samnemendur ekki vera ásteytingarsteinn. 

Karlar finna fyrir ytri þrýstingi og í niðurstöðum Sargent24 (2001:113) kemur 

fram að þeir veigra sér við að segja frá starfsvali sínu því viðbrögðin séu tvenns- konar 

að viðkomandi teldi það krúttlegt eða spyrði hvernig karl ætli að höndla að vera innan 

um litlu börnin. Rétt eins og líklegt sé að karl gangi af göflunum innan um ung börn. 

Hér er umræðan farin að tengjast viðhorfum og þeim verða gerð betri skil síðar. 

Í stuttu máli má segja að þar sem karlar eru fáir í námi eru þeir sýnilegir en því 

geta fylgt vandamál. Karlarnir telja sig fá meiri stuðning frá karlkennurum á meðan 

samskipti við kvenkennara geta verið erfiðari. Þeim finnst sumum að þeir hafi þurft að 

sanna sig en samskipti við samnemendur eru yfirleitt góð. Þá er að sjá hvernig þeir 

spjara sig þegar þeir hafa brautskráðst og hefja starf á vettvangi. 

2.4 Starf 
Í niðurstöðum rannsókna á körlum í kennslu yngri barna virðast sömu atriðin skjóta upp 

kollinum sí og æ. Atriði sem til dæmis tengjast staðalímyndum og goðsögnum. Hér 

verður umræðan flokkuð í fimm þemu, orðræðu og umgjörð, aga, verkaskiptingu, 

framgang í starfi og mun á kynjum á vettvangi. 

2.4.1 Orðræða og umgjörð 
Áður en lengra er haldið er ekki úr vegi að skoða í stærra samhengi hvað það er sem 

bíður karla á vettvangi í leikskólum. Margt í umhverfinu er óáþreifanlegt og erfitt að 

henda reiður á en annað er áþreifanlegra og skýrara og margt getur haft áhrif á líðan og 

faglega þátttöku. Svo dæmi sé tekið er starfsmannaaðstaða gjarnan innréttuð og skreytt 

á kvenlægan hátt og kvenlegt andrúmsloft svífur yfir vötnum í samskiptum, áherslum og 

á fundum. Hauglund og Hübenbecker (1998:15) segja að því fleiri sem konurnar séu því 

 
24 Sargent tók viðtöl við 35 karla í kennslu. Í upphafi setti hann markið á kennara eldri barna (K-6) en 
karlar náðu þar að vera 9% kennara en voru aðeins 3% á yngsta stigi (K-3). Það varð til þess að hann 
breytti áherslum sínum og valdi karla sem kenna þar sem þátttakendur í rannsókn sinni. (Sargent 
2001:169–170). Sargent ræddi tvisvar við fjóra af mönnunum og sex þeirra tóku þátt í umræðum í 
tveimur þriggja manna rýnihópum. Úrtakið náði nær 60% af þýðinu og ítarleg umfjöllun um niðurstöður 
má finna í bókinni Real men or real teachers? Contradictions in the lives of men elementary school 
teachers. 
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snyrtilegri og grænni25 sé leikskólinn. Þessi atriði settu af stað hugrenningatengsl sem 

leiddu til óformlegrar könnunnar á vefsíðum leikskóla og það verður að segjast að 

sumar voru býsna kvenlægar26 sem leiðir þá hugann að því hvort það hafi áhrif á 

karlkynið, kennara, feður og drengi. 

Karlar í kvennastarfi telja erfitt að ganga inn í staðblæinn27 á kvennavinnustað. 

Þeim finnst þeir vera utangarðs og finna fyrir átökum og slúðri. Hugmyndir þeirra og 

vinnuaðferðir eru jafnvel áskorun á hefðirnar, þeim finnst erfitt að aðlagast og sakna 

félagsskapar annarra karla. Þeir árétta einnig mikilvægi þess að leikskólinn einkennist, 

eins og lífið sjálft, af jafnvægi í kynjahlutfalli starfsmanna (Kauppinen-Toropainen og 

Lammi 1993:100–101). 

Orðræðan í leikskólanum getur verið kvenlæg og í ræðu og riti er oft talað um 

kennara sem konur (King 1998:53). Það getur verið erfitt fyrir karl að vera sjaldan 

talinn með eða vera útilokaður frá umræðuefnum vegna kyns síns, jafnvel þó það sé 

ómeðvitað hjá viðmælendum. Umræðuefni virðast einnig geta verið kyntengd og 

gildishlaðin. Þannig gæti umfjöllun um markmið talist karllæg og mikilsverð en 

umræða um samskipti kvenlæg og minna virði samkvæmt King (1998:97). Karlar nefna 

einnig að það sé kvenlegt að tala um umhyggju en um leið taka þeir fram að 

umræðuefnið sé mikilvægt. Það má velta því fyrir sér hví slík umræða er ekki fremur 

tengd börnum og talin barnlæg eða þroskamiðuð frekar en að eigna hana þeim sem 

oftast notar hana. Hið sama á við um að nota blíðan róm, spjalla við börn, gefa tilsögn 

mjúklega og varast að hækka róminn. Virk hlustun er einnig gjarnan tengd konum og 

karlar hafa nefnt að þeir hafi þurft að læra að hlusta, beygja sig niður að börnunum og 

hætta að kenna á meðan börnin fá að tjá sig (King 1998:96). Umræðuefni á 

kvennavinnustað geta verið kynlæg og snúist um hugðarefni ráðandi kyns og gert 

körlum erfitt um vik að taka þátt í samræðum (King 1998:42). Enn er ótalinn sá 

möguleiki að konur og karlar leggi misjafnan skilning í samræður og noti ólíka túlkun í 

samskiptum (sjá til dæmis Nordahl 1994:71). 

Það virðist henda að karlar á kvennavinnustöðum verði fyrir einelti og Sargent 

(2001:47) segir rannsóknir leiða það skýrt í ljós. King (1998:100) segir karlana í 

rannsókn sinni hafa reynt að vinna einangrað til að forðast vandamál, þeim hafi ekki 

 
25 Hér eru þeir að tala um blóm og skreytingar svo fátt eitt sé nefnt. 
26 Sem dæmi má nefna pastelliti og krúttlegar skreytingar. 
27 Hér er ekki verið að tala um starfið sjálft heldur andrúmsloftið á vinnustaðnum, siði, venjur og gildi. 
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fundist þeir passa inn í umhverfið og haldið sig afsíðis til að forðast misskilning og 

árekstra. King (1998:56,67) segir karlkennara þurfa að gæta orðs og æðis og sumir séu 

aldrei teknir í sátt hjá samstarfskonum sínum. Allan (1993:119) og Williams (1993:3) 

komust að sömu niðurstöðu og Williams bætir við að karlar í kvennastörfum leggi 

áherslu á karlmennsku sína, líkt og þeir reyni að takmarka kvenlægari þætti starfsins. 

Í niðurstöðum Kings (1998:42) má finna dæmi þess að karlkennari telur að 

konur hafi meira frelsi til að klæðast að eigin geðþótta en karlar. Hann nefnir að 

skólastjórar hafa beðið karl að vera með bindi og gert athugasemdir þegar hann mætti í 

stuttbuxum. Þannig geti og viðbrögð við notkun fylgihluta verið neikvæðari fyrir karl en 

konu. Foster og Newman (2005:345) kannast við marga af þessum þáttum og segja 

viðhorf setja karlkennara inn í staðalímyndir, þeir séu handlagnir heimilisfeður, mikið 

fyrir hreyfingu og veiðimenn á kynferðissviðinu eða nothæfir framagosar. Þeim sé 

ætlaður vafasamur tilgangur, að vera kyntákn á kaffistofunni, halda aga og vera 

föðurímynd eða einfaldlega að þeir séu liðleskjur. 

Karlar í kennslu yngri barna finna fyrir því að vera á kynlægum vinnustað. Þeir 

ganga inn í kvenlægt vinnuumhverfi og orðræðu sem hefur tilhneigingu til að vera 

kvenlæg. Þeir tala um árásargirni og öfund, grandskoðun á verkum þeirra, gildi þess að 

halda sig til hlés og hættuna á að einangrast. Viðhorf, ímyndir og fordómar finnast, þau 

eru ekki alltaf augljós og sennilega sjaldan meðvituð en hafa sín áhrif engu að síður. 

Hér á eftir verður litið nánar á áhrif viðhorfa, fordóma og ímynda sem sum birtast sem 

nokkurs konar goðsagnir. 

2.4.2 Goðsagnir um aga 
Ein af ímyndum eða goðsögnum sem fylgir körlum í kennslu er sú að þeir haldi betri 

aga en konur. Rannsóknir hafa sýnt að körlum sem eru í umönnunarstörfum virðist vera 

úthlutað erfiðari einstaklingum að sinna og þeir eiga frekar á hættu að kulna í starfi eða 

þjást af streitu (meðal annars Kauppinen-Toropainen og Lammi 1993:95–96). Sargent 

(2001:92–93) segir það algengt að erfiðum börnum sé vísað í bekki til karlkennara, börn 

séu send til þeirra í skammarkrók og einnig sé drengjum vísað í bekki til karlkennara 

vegna þess að þeir þurfi á karlkennara að halda sem fyrirmynd eða til að fá aga. Það 

hendi ekki að stelpu sé vísað til karla af þessum sökum. King (1998:43,52) segir 

foreldrar ánægða með karlkennara, ekki vegna þess að hann sé fagmaður heldur vegna 

þess að þeir telji hann geta haldið góðum aga, vegna þess að hann sé karl. Þetta megi 
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túlka sem svo að viðkomandi foreldrar haldi að ekki séu til kvenkennarar sem haldi aga 

eða hafi stjórn á bekkjum sínum. Að minnsta kosti hljóti það að þýða að konur standi 

sig verr í að halda aga en karlar, alla vega verr í að halda aga á drengjum. Í rannsókn 

Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2004a:37,194) var haft eftir kvenkennurum að þeir teldu 

karla halda betri aga þó þær nefndu einnig að agi karla væri ekki endilega sá rétti. Aðrir 

viðmælendur hans neita þessu. Hitt er svo yfirleitt óljóst, segir King (1998:100), hvað 

það þýðir í þessu samhengi að halda góðum aga eða hvað það er í kennsluháttum og 

vinnubrögðum karla sem eykur jákvæðan aga. Sargent (2001:92) nefnir dæmi um karl 

sem reyndi að berjast á móti því að erfiðum drengjum væri vísað til hans og viðbrögðin 

sem hann fékk hjá skólastjóranum voru að honum væri betra að venjast þessu því þetta 

væri viðurkennd aðferð. 

 Karlar segja sögur af því að þeim sé úthlutað erfiðum deildum og bekkjum, 

erfiðum einstaklingum sé vísað til þeirra og ekkert tillit tekið til þess hvort viðkomandi 

karl sé reynslulítill eða jafnvel reynslulaus. Þegar karl lendir í vanda í starfi þá getur 

hann átt erfitt með að leita sér aðstoðar af mörgum ástæðum. Hugsanlega er hann 

félagslega einangraður á sínum vinnustað, eins og fram kom í síðasta kafla, sem eini 

karlinn og fær ekki þá hjálp samstarfsfólks sem kannski hefði nýst best. Vegna 

einangrunar getur verið að hann sé ekki meðvitaður um þær leiðir til aðstoðar sem þó 

eru í boði fyrir kennara almennt. Hugsanlega finnst honum og öðrum að karlar megi 

síður þurfa hjálp og þá er ónefnd sú tilhneiging sem gjarnan er eignuð körlum að 

sækjast síður eftir aðstoð en konur. Hvernig sem litið er á málið hlýtur að vera erfitt að 

finna rök fyrir því að kynferði ráði því hvaða einstaklingar í kennarahópnum séu best til 

þess fallnir að halda aga eða sinna erfiðum börnum kennslufræðilega. Það virðist því 

sem að einhverjir, bæði í hópi skólastjóra, kvenkennara og foreldra, trúi því að karlar 

haldi betri aga en konur og ráði við erfiðari einstaklinga. 

2.4.3 Verkaskipting (sultukrukkuheilkennið) 
Þegar viðhorf samstarfskvenna karlkennara eru skoðuð má sjá þess merki að 

sultukrukkuheilkennið28 lifi góðu lífi í skólakerfinu þar sem karlar eru fáir. Karlarnir 

virðast finna fyrir því að konurnar krefji þá um að karlmannshlutverkið taki yfir 

faghlutverkið. Lýsingar þeirra má túlka sem svo að karlar séu settir í húsbóndasætið í 
 
28 Sultukrukkuheilkennið er í stuttu máli hugmyndin um að það þurfi karl til að opna sultukrukku. Það 
skýtur stoðum undir það að karl geti gert gagn í eldhúsi og er notað af konum til að styðja lært 
hjálparleysi þeirra. Þannig láta konur karla finna að þeir séu nauðsynlegir og haldgóðir í viss verk. 
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takt við gamlar kreddur og kyn þeirra sett ofar faghlutverkinu. Þetta getur birst í því að 

þeim sé ætlað að sinna hefðbundnum karlaverkum í skólanum svo sem að festa upp 

myndir, skipta um perur, klifra upp í stiga og bera þunga hluti. Karlhjúkrunarfræðingar í 

rannsókn Þórðar Kristinssonar (2003:73) kannast vel við þetta og einnig að það þýði að 

þeir verði að skjóta öðrum verkefnum á frest. Sargent (2001:87–88) segir hið sama eiga 

við um kennara og þeim sé jafnvel ætlað að yfirgefa bekkinn sinn á meðan eða setja 

eigið starf til hliðar. Hann telur að þó sumir karlar fagni þessu tækifæri til að hasla sér 

völl innan skólans þá megi vel bera þetta saman við kvenritarana sem beðnar eru um að 

hella upp á kaffi á meðan karlritarar fá frið. Cameron, Moss og Owen29 (1999:86) segja 

að körlum finnist þetta jafnvel svo sjálfsagt að þeir nefni það ekki einu sinni fyrr en þeir 

séu inntir eftir því sérstaklega. 

Karlar nefna einnig að gert sé ráð fyrir að þeir hafi meiri áhuga og þekkingu á 

tækjum og tækni en konur og einn segir að einhvern veginn fyllist stofan sín alltaf af 

tækjum og oft sé hann kallaður til aðstoðar þegar aðrir kennarar séu að nota tækin. 

Samstarfskonur skáka því körlum markvisst inn í kynhlutverk en eins og síðar kemur 

betur fram eiga þær til að agnúast svo út í ef þeir fara í stjórnunarstöður í samræmi við 

sömu hlutverk. Þetta má túlka sem svo að konur, faglegar samstarfskonur, taki 

faghlutverk karla ekki alltaf nægilega alvarlega en vandinn liggur víðar og Kauppinen-

Toropainen og Lammi (1993:106) segja karlana telja of mikið gert úr verkum þeirra. 

Karlar segja að verk þeirra séu undir smásjá langt umfram verk kvenna og einn (Sargent 

2001:140,55) minnist þess að yfirmaður hans hafi sagt það berum orðum að starf hans 

yrði auðvitað meira opið fyrir gagnrýni. Sargent telur karla þurfa að leggja meira á sig 

en konur og á þá séu lagðar auka skyldur. Þessu er King (1998:67) sammála og segir 

kennara þurfi að sanna að þeir séu starfinu vaxnir og mæti oft viðhorfinu, bíðum og 

sjáum hvort karl getur þetta. Einkum eigi þetta við um kvenlægari þætti starfsins, svo 

sem að takast á við tilfinningar barna og fleira því um líkt. Samvæmt Allan (1993:118) 

og King (1998:52) telji konur að karlar séu alls ekki færir um að kenna ungum börnum, 

hvorki í leikskóla né grunnskóla. Á hinn bóginn segir King (1998:43) að iðulega sé gert 

ráð fyrir að karlar geti ekki sinnt húslegum þáttum. Sargent (2001:94,138) nefnir dæmi 

 
29 Í Englandi var gerð viðamikil rannsókn á konum og körlum í leikskólum (day care) á árunum 1997–
1998. Í bók Cameron, Moss og Owen (1999) Men in the nursery: Gender and caring work er sagt frá 
hluta af þeirri rannsókn þar sem leitast var við að varpa ljósi á kynin við störf í leikskólum fyrir börn 
þriggja ára og yngri en þau gerðu viðtalsrannsókn í tíu leikskólum í Bretlandi þar sem voru karlar við 
störf. Þau tóku viðtöl við karla, samstarfskonur þeirra og foreldra barna. 
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um að samstarfskonur grípi fram fyrir hendurnar á körlunum og telji sig betur færar um 

sum verk en þeir, svo sem að hugga og hlúa að. Þær eigi líka til að vera árásargjarnar, 

geti brugðið fyrir sig að þegja þá í hel eða forðast samskipti við þá. Þær grandskoði verk 

þeirra eða hvetji til misskiptingar verkefna. Það virðist einnig sem konur geti átt það til 

að tala niður til karla og séu ekki fúsar til að leiðbeina þeim eða útskýra mál sitt. 

Sargent (2001:140) heldur áfram og segir karla nefna að þeir hafi ekki neinn að tala við 

og konurnar svari fyrirspurnum með svörum á borð við að þeir ættu nú að vera farnir að 

vita þetta eða bara augnaráði sem segi að þetta sé nú svo augljóst. Það er einnig 

athyglisvert að Sargent fann fyrir því að karlarnir áttu erfitt með að tjá sig um þessi 

atriði. 

 King (1998:43) kemst að því að karlleikskólakennarar segjast finna fyrir öfund 

samstarfskvenna sinna bæði vegna þess að þeir eru vinsælir hjá börnum og foreldrum og 

vegna þess að börnin sjá þá sem föðurímyndir, sérstaklega þau sem búa hjá einstæðum 

mæðrum. Samstarfskonur karla virðast setja karlhlutverkið ofar faghlutverkinu en láta 

það pirra sig þegar börn og foreldrar gera hið sama. Það lítur út fyrir að það sé vandlifað 

í kvennaveröldinni fyrir karla og ekki á hreinu til hvers er ætlast af þeim og sumar 

kröfur sem á þá eru gerðar koma kennslu ekkert við. Má þar nefna óljósar kröfur um að 

vera kynfyrirmyndir og staðgenglar. 

Herman Hübenbecker, fyrsti norski karlleikskólakennarinn, segir að það að vera 

með börnum snúist um að vera manneskja, ekki að vera karl eða kona. Erik Hauglund, 

skólabróðir hans, segir að karlar í leikskóla séu bundnir af stöðluðum ímyndum annars 

vegar en leikskólamenningunni hins vegar og að sú menning hafi orðið til í kringum 

konur. Þó konur hafi unnið frábært starf í leikskólum þá vanti sjónarhorn karla inn í 

skólana til að gera andrúmsloftið og vinnuaðferðirnar fjölbreyttari (Askland og Sataøen 

1998:14). Sennilega er hvort tveggja atriði sem skipta meginmáli þegar málefni karla í 

leikskóla eru skoðuð en fleira kemur til. 

Körlum finnst þeim ýtt inn í kynlæg störf og þeir taka ekki einu sinni alltaf eftir 

því sjálfir eða finnst alla vegana erfitt að ræða það. Þeim finnst konur ekki taka 

faghlutverk karla nægilega alvarlega og tvískinnungs gæti í þeirra garð þegar þeim sé 

ætlað að sinna aga og karlaverkum en haldið frá umönnun. 
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2.4.4 Framgangur í starfi 
Af framangreindu má ráða að viðhorf hafa búið til goðsagnir og sem dæmi má nefna að 

gert er ráð fyrir að karlar sem kenni ungum börnum séu samkynhneigðir, öfuguggar eða 

skólastjórar í þjálfun. Þessi almennu viðhorf eru sjaldan nefnd upphátt en geta líklega 

haft áhrif á ákvarðanir karla um að velja sér starfsvettvang. Þeir sem þó ákveða það eru í 

hópi grunaðra, sérstaklega þeir sem ekki eru giftir eða hegða sér á óhefðbundinn hátt. 

King (1998:10) telur að þetta eigi einnig við um önnur kynlæg störf en það er síðasti 

liðurinn sem er til umræðu hér, hinum verða gerð skil síðar. 

Í rannsókn Cook (1997:31) kom fram að 71% kennaranema telji að karlkennarar 

stefni á stjórnun. Allan (1993:115) fjallar um þetta og þýðingu þess fyrir karla í kennslu. 

Hann segir að þegar litið sé á það sem eðlilegt ferli að karlar vinni sig upp úr kennslu 

þýði það í raun að karlar geti kennt tímabundið, á meðan þeir geri sig hæfa fyrir 

skólastjórastöðu. Þetta viðhorf gerir í raun ráð fyrir að þeir karlar sem ekki eru á leið í 

stjórnun séu karlar sem eitthvað er að og niðurstöður Sargents (2001:97) styðja þetta. 

Þetta þýðir að karl getur kennt um tíma, svo lengi sem hann er á leið í stjórnunarstarf og 

kennarastarfið sé biðstöð eða þjálfunarbúðir. 

Kauppinen-Toropainen og Lammi (1993:106) segja algengt að karlar í hjúkrun 

og leikskólakennslu eigi sér lærimeistara (mentor), reyndari starfsfélaga sem getur 

leiðbeint þeim og ráðlagt. Cooney og Bittner30 (2001:79) segja suma karla nefna að 

náinn aðstandandi á svipuðum starfsvettvangi hafi veitt þeim stuðning og ráðgjöf, í 

öllum tilvikum konur. Slíkur lærimeistari getur þó verið af hvoru kyninu sem er og kann 

að vera hluti af skýringunum á því að karlar vinna sig hraðar upp en konur. Þeir eiga 

góðan að sem hjálpar þeim að sjá tækifærin og nýta þau eða að minnsta kosti ýtir að 

þeim valkostum og hvetur þá áfram. 

Fleiri atriði geta haft áhrif á framgang í starfi og Kauppinen-Toropainen og 

Lammi (1993:100) segja að þar sem karlar eru örfáir svo sem í hjúkrun og 

leikskólakennslu hljóti þeir að launum jákvæða athygli sem kalli á virðingu og 

sjálfstæði umfram það sem samstarfskonur þeirra fá. Þeir fái stuðning frá starfsfélögum 

og séu boðnir velkomnir í stéttina vegna þess að konurnar vonast eftir hærri launum sér 

til handa í kjölfarið. Samstarfskonur karlanna hvetja þá til að taka þátt í starfi 

stéttarfélaga og uppákomum og atburðum faglegs eðlis og ofur áhersla er lögð á starf 

 
30 Cooney og Bittner (2001) könnuðu viðhorf karlkennara í Wyoming með því að nota rýnihópa. 
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þeirra. Þar er komin ein leið fyrir karla að vinna sig upp og öðlast áhrif og álit 

(Kauppinen-Toropainen og Lammi 1993:98–99). Því má þó ekki gleyma að jafnvel 

þetta getur verið tvíbent því athyglin sem karlar fá getur auðveldlega kallað á öfund og 

pirring samstarfskvenna þeirra. Hér er óneitanlega um nokkra þversögn að ræða. 

Þegar tölfræðin er skoðuðu hér á landi sést að íslenskir karlleikskólakennarar eru 

ekki áberandi í stjórnunarstöðum í leikskólum. Á árunum 1997–200431 er hlutur karla 

við skólastjórnun frá 0,4%–1,5% og hlutfall aðstoðarleikskólastjóra er svipað. 

Karldeildarstjórar ná því að vera frá 0,8–1,7% á meðan allir karlar við almenna kennslu 

eru frá 1,8% til 2,8%. Á bak við þessar prósentutölur eru þó oftast ekki nema einn til 

tveir karlar í flestum tilvikum. Að vísu eru nokkrir karlar deildarstjórar en tvenn rök 

hníga gegn því að flokka það sem rök fyrir framapoti karla. Í fyrsta lagi er deildarstjórn 

í leikskóla að mörgu leyti sambærileg staða og umsjón með bekk í grunnskóla að því 

slepptu að aðstoðarkennarar geta verið fleiri í leikskólanum. Í öðru lagi er 

raunveruleikinn sá hérlendis að leikskólakennarar eru bara ekki fleiri en svo að 

forgangsatriði er að manna deildarstjórastöður. Það má svo ekki gleyma því að 

deildarstjóri hefur hærri laun en almennur leikskólakennari og líklegt að það skipti 

einhverja karla máli. 

Það er mikil einföldun þegar því er haldið fram að karlar fari í kvennastörf með 

það að markmiði að komast í stjórnunarstörf þó einhverjir þeirra fari fljótt í 

stjórnunarstöður eða sérhæfi sig að öðru leyti og nái þannig hærri launum (Kauppinen-

Toropainen og Lammi 1993:95). Ekki má gleyma þeim möguleika að til séu karlar sem 

hafa áhuga á því einu að vera kennarar og eru við kennslu þess vegna. Í ljósi þessara 

upplýsinga er hugmyndin um framapot karla afgreidd sem goðsögn, að minnsta kosti 

varðandi karlleikskólakennara en það má velta því fyrir sér hvort goðsögnin geti skapað 

þrýsting á karlana. Þórður Kristinsson (2003:61) segir að karlar sem velja sér 

óhefðbundinn starfsvettvang finni fyrir þrýstingi til að velja betur og vel geti verið að 

einhverjir láti undan. 

 Af öllu framangreindu að dæma hafa komið í ljós fjórar mögulegar ástæður fyrir 

því að karlkennari gæti átt auðveldara með að vinna sig upp en kona. Það gefi þeim 

gildi sem kennarar hér og nú að vera á leiðinni í stjórnunarstarf, þeir eigi sér mentor sem 

 
31 Heimildir eru eftirfarandi: 1997: Leikskólar 1997 1999:13, 1998: Hagstofa Íslands 1998, 1999: 
Hagstofa Íslands 1999, 2000: Hagstofa Íslands 2000, 2001: Hagstofa Íslands 2001a, 2002–2004: Hagstofa 
Íslands 2006c. 
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aðstoði þá, samstarfskonur þeirra ýti þeim áfram eða þeir láti undan þrýstingi um að 

velja heppilegri starfsvettvang. Íslenskir leikskólakennarar af karlkyni virðast þó ekki 

vera áberandi í stjórnunarstöðum og afsanna að því leitinu goðsögnina um að karlar 

sækist í stjórnunarstöður. 

2.4.5 Karlar og konur 
Í mörgum af þeim rannsóknum sem hér eru lagðar til grundvallar hafa karlkennarar 

skoðun á muninum á starfsaðferðum og áherslum karla og kvenna. Svo virðist sem 

karlarnir upplifi mun sem vert sé að skoða betur. Mun sem snýst um samskipti, viðhorf 

til markmiða og leiða, aðferðir og áherslur svo fátt eitt sé nefnt. Hér á eftir verða þessi 

atriði skoðuð nánar. Hins ber að geta að Nordahl (1994:6) segir danska kennara hugsa 

lítið um hvaða áhrif það hafi á skólastarf að kynjahlutföll starfsmanna séu ójöfn. 

Sargent (2001:90) tekur undir þetta að hluta og segir karla gjarnan gera lítið úr því að 

kynjamunur sé til staðar við störf í skólum32 en þegar þeir fara að segja frá tína þeir til 

fleiri og fleiri þætti sem sýna að í raun er munurinn til staðar og stundum töluverður. 

Það kemur einnig fram að karlar veigra sér við að nefna þennan mun eða berjast gegn 

honum og vilja heldur sigla lygnan sjó. 

Araya, leikskólakennari í Noregi (1998:130), segir kynin bæta hvort annað upp 

og bæði hafi sterkar og veikar hliðar. Hann telur að líta megi jákvæðum augum á 

rökræður og vandamál sem rísa vegna þessa mismunar. Það geti leitt af sér þróun og 

geri það. Maanum og Nilsen (1998:113) telja að þar sem karl sé einn á vinnustað sé alls 

ekki víst að hann þrói eigin starsfaðferðir heldur sé eins líklegt að hann fái aðferðir 

kvennanna lánaðar. Það er einnig mögulegt og reyndar nefna karlar að þeir fái ekki 

leiðbeiningar og útskýringar hjá konunum. Þeir koma inn í kvennaheim og eru jafnvel 

út á þekju þar til þeir hafa tileinkað sér vinnubrögðin. King (1998:95) telur karlkennara 

eiga það til að gera lítið úr samstarfskonum sínum en tileinka sér þó vinnubrögð þeirra 

og segja þau nauðsynleg og mæti þörfum barnanna. Einn karlanna sem hann talaði við 

segir að sér líki vel að kenna en honum líki ekki kennarar sem hópur. Hann telur að 

 
32 Víða á við að skoða saman leikskóla og fyrstu bekki grunnskóla og er þá valin sú leið að nota orðalagið 
yngri börn eða kennsla yngri barna. Þetta getur þó stundum orkað tvímælis því erlendis er eldri 
aldurshópur leikskóla stundum spyrtur við yngstu nemendur grunnskóla. Í slíkum tilvikum eru yngstu 
leikskólabörnin alls ekki talin með. Í leikskólum hér á landi tíðkast að gera greinarmun á eldri og yngri 
leikskólabörnum og til þeirra yngri teljast núll til þriggja ára börn. Eldri leikskólabörn eru á aldrinum 
fjögurra til fimm ára. Þegar fyrstu bekkir grunnskóla eru til umræðu eru þeir nefndir yngsta stig í 
samræmi við ríkjandi hefð í grunnskóla. Þá er átt við 1. –4. bekk eða börn á aldrinum sex til níu ára. 
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kvenstjórnendur vilji ekki karla, vilji ekki fólk sem vinni öðruvísi, sé sjálfstæðara og 

einstaklingshyggjumiðaðra en konurnar. 

 King (1998:97,99–100) segir karla nefna að konur noti fundi til félagslegra 

athafna sama hvert umræðuefnið sé og taki tíma í að ræða tilfinningar og líðan í stað 

þess að vera skilvirkar og karlahópur myndi klára starfsmannafund á fimmtán mínútum 

og fara og gera eitthvað þarfara. Konur eru einnig taldar tala í kringum hlutina á meðan 

karlar snúi sér beint að kjarnanum. Vandinn í hnotskurn gæti þó verið að það gefist of 

lítill tími til funda og það valdi því að erfitt sé að vinna úr málum. Sumir skólastjórar 

reka skóla eins og fyrirtæki með markmið að leiðarljósi, annars staðar einkennast fundir 

af spjalli og umræðum. King telur skóla þurfa sitt lítið af hvoru. 

Nordahl33 (1994:71) segir að kynin hafi hvort sinn háttinn á í samskiptum, karlar 

snúi sér beint að málefnum á meðan konur eigi erfitt með að gagnrýna og gera 

greinarmun á persónu og verkum hennar. Odden (1998:79) tekur undir þetta og telur 

konur tala um en ekki við hver aðra. Það geti valdið vandamálum en honum finnst 

einnig að þær séu að vasast í öllu í einu á meðan hann reyni að forgangsraða. Hann 

leggur þó áherslu á að hér geti verið um persónulegan mun að ræða fremur en 

kynjamun. Þó má benda á að í rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur34 (1995:183–184) 

kemur fram að kvenskólastjórar leggja áherslu á gott andrúmsloft í skólanum, tengsl, 

sameiginlegar ákvarðanir og stuðning við samstarfsfólk sitt. Það er því líklegt að um 

raunverulegan mun sé að ræða fremur en huglægan. Hitt er svo önnur saga hvort of 

mikið sé gert úr þessum mun eða ekki. 

 Maanum og Nilsen (1998:110) eru leikskólakennarar sem vinna með nokkrum 

öðrum körlum og þeir telja ákjósanlegt að hafa fleiri karla í kringum sig á vinnustað. 

Þeir nefna kosti þess að forgangsröðin sé á hreinu og ekki sé verið að skipuleggja auka 

pásur. Norskur karlleikskólakennari (Wiik 1998:75,76) telur að munur sé á hvernig 

konur og karlar leysi ágreining á meðal barnanna. Karl berji fremur í borðið og segi 

stopp, kona fari út í rökræður og útskýringar. Að sömu niðurstöðu komust Cameron o.fl. 

(1999:87) en Wiik heldur áfram og segir að samstarfskonur sínar hafi meiri áhyggjur af 

því að börnin fari sér að voða en hann. Þeim sé meinilla við að þau klifri í trjám eða 

klettum svo dæmi séu nefnd á meðan hann lánar þeim hjálma. Honum finnst 

 
33 Nordahl (1994) skrifaði bókina Hankøn i skolen og er hún um drengi og karlkennara í danska 
skólakerfinu. 
34 Guðný Guðbjörnsdóttir gerði rannsókn á kynferði og stjórnun menntamála. 
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mikilvægur undirbúningur undir lífið að fá að reyna á sig og finna mörkin og þó 

konurnar séu honum sammála er hættustuðullinn þeirra lægri. Hann telur sig einnig taka 

meiri þátt í leik en konurnar og í sama streng tekur Araya (1998:129) sem segist fremur 

gefa börnum lausan tauminn en kvenkennarar. Það er reyndar önnur saga að fyrrnefndur 

Wiik telur sig ekki verða á vettvangi að tíu árum liðnum og sennilegast kominn í 

stjórnunarstarf eftir fimm ár. 

Mandelid (1998:117–119) er norskur karlleikskólakennari og hann segist hitta 

viðhorf víða fyrir. Hann segir að gert sé ráð fyrir að karlar séu mikið fyrir útivist og 

hreyfingu (sjá einnig Dræge, Bondhus, Steinsvik, Helland og Lægreid35 2000:11), þeir 

séu þolinmóðari en konurnar, þeir séu afslappaðri og hugaðri og sinni umönnun á annan 

máta. Það sé einnig talið að þeir þoli óreiðu betur og séu síður reglusamir en konurnar. 

Að síðustu nefnir hann að oft sé talað um að karlar séu ráðandi í umræðum. Cook 

(1997:31) tekur undir hluta af þessu segir 33% karlnema í kennaranámi telji að karlar 

séu virkari á vettvangi en konurnar en einungis 14% kvennema séu þeirrar skoðunar. 

 Nordahl (1994:49–50) er danskur karlkennari með langa starfsreynslu og hefur 

komið sér upp lista með þrettán atriðum sem lýsa kvenkennurum og öðrum eins yfir 

karlkennara. Hann segir einkenni kvenkennara vera meðal annars að þeir séu alvarlegir, 

oft reiðir, vel undirbúnir og vilji að áætlanir sínar haldi. Þeim finnist smáatriði mikilvæg 

og leggi áherslu á að farið sé eftir fyrirmælum, rétt og vandlega og í bekknum sé friður 

og ró. Þeir eru uppteknir af samskiptum nemenda sín á milli og segja oft sögur úr eigin 

lífi. Þeir eigi erfitt með að setja mörk og hafi ekki eins mikið sjálfstraust og 

karlkennarar. Karlarnir aftur á móti vilja að nemendur beri virðingu fyrir sér, leggja 

áherslu á afleiðingar og eiga auðvelt með að setja mörk. Þeir kippi sér ekki upp við 

smámuni og segi ekki mikið af sjálfum sér né hafi mikið á móti óróa í bekknum. Þeir 

séu afslappaðir en geti byrst sig og þeir þoli að áætlanir fari úr skorðum. Nordahl segir 

konur tala um bekkinn sem fjölskyldu og taki það persónulega ef börnin læra ekki 

heima en karlar tali um bekkinn sem fyrirtæki og sjái það ekki sem sitt vandamál ef 

börnin læra ekki heima. Þetta má túlka sem svo að karlar horfi á námskrá og hópinn á 

meðan konur leggja áherslu á samskipti og einstaklinginn en eins og áður kom fram er 

 
35 Dræge, Bondhus, Steinsvik, Helland og Lægreid gerðu rannsókn árið 2002 í Bergen í Noregi með það 
að markmiði að skoða viðhorf til karlleikskólakennara. Þau tóku viðtöl við karla á fyrsta ári í 
leikskólakennaranámi og karla við störf í leikskólum, bæði leiðbeinendur og kennara. Þau tóku viðtöl við 
konur í leikskólum, bæði leiðbeinendur og kennara en einnig við foreldra og manninn á götunni. 
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varhugavert að draga hér djúpar ályktanir né alhæfa mikið þó vissulega sé um 

vísbendingar að ræða. 

Það er full ástæða til að finna viðeigandi nafn á aðferðafræði kvenna í 

leikskólum. Hér er kosið að tengja hana við dútl og dúllerí því það er nokkuð lýsandi þó 

um hálfgerða málleysu sé að ræða. Margir karlanna nefna einhvers konar 

kvennaeinkenni í viðtölum og rannsóknum og kalla þau ýmsum nöfnum. Oft eru þau 

tengd við perlur og vefnað eða annað dútl. Þau snúast stundum um blóm og pjatt en þau 

geta líka verið um kjass og knús eða jafnvel verið líkt við pilsaþyt. Þessi einkenni eru 

stundum nefnd með niðrandi hætti og stundum í góðlátlegu gríni. Hér væri þá á ferðinni 

mótvægið við aðferðafræði karla sem einnig þyrfti að gefa viðeigandi nafn sem, ef 

konurnar fengju að ráða, yrði eitthvað í líkingu við óreiðu og íþróttir. Það er ekki 

fýsilegur kostur að tala um harða og mjúka uppeldisfræði í takt við kynjaumræðuna í 

þjóðfélaginu en hitt er eftirsóknarvert að auðga leikskólann kostum beggja kynja þó 

hugsanlega megi rétt eins ræða um kosti ólíkra einstaklinga af hvoru kyni sem er. 

Í stuttri samantekt er efni kaflans það að margt í leikskólaumhverfinu miðast við 

konur. Karlkennarar og kvenkennarar virðast starfa ólíkt en þar sem karlar eru svo fáir 

veldur það núningi og af sömu ástæðu eiga karlar erfitt með að setja sitt mark á starfið. 

Þennan mismun má sjá á því að kynin leggja ólíka áherslu á hvernig fundir eiga að vera 

og umræðuefni eru ólík sem og forgangsröðun. Karlar eru meira fyrir hreyfingu og þola 

óreiðu og hávaða betur en konur. Þeir tala meira og leysa ágreining barna öðruvísi. Hér 

hafa kennarar og fræðimenn, sem oftar en ekki eru sjálfir kennarar, fengið að láta ljós 

sitt skína og er þá komið að því að sjá hvað aðrir hafa til málanna að leggja. 

2.5 Samfélag 
Karlar í umönnun og kennslu yngri barna mæta viðhorfum, fordómum og 

staðalímyndum. Lee (án árs:1) segir viðbrögðin við því að karl sé í leikskóla fyrst þau 

að halda að hann hljóti að vera samkynhneigður, geti ekki vitað neitt um börn, sé 

öfuguggi, brjálaður eða ræfill. Karlleikskólakennarar mæti vantrú, vandræðagangi, 

undrun eða meðaumkun þegar þeir segja frá því hvað þeir gera. Þórður Kristinsson 

(2003:64,66) segir karla í hjúkrun leggja karlmennsku sína undir þegar þeir velja sér 

starf. Samt gefa viðhorfin svigrúm til að fyrirgefa karli að velja sér kvennastarf, til 

dæmis ef hann ætlar ekki að stoppa lengi við eða ef hann er samkynhneigður. Allt hlýtur 

þetta að hafa áhrif á karla og hér á eftir eru tekin fyrir þrjú atriði sem ítrekað komu upp í 
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erlendum rannsóknum. Fyrst verður fjallað um kröfuna til karla um að vera fyrirmyndir, 

þá um kyn og umönnun og að síðustu er því velt upp hvað geti valdið því að karl gefist 

upp á starfinu. 

2.5.1 Fyrirmyndir 
Svo virðist sem í starfsumhverfi karlkennara yngri barna finnist óljósar kröfur og 

væntingar sem þeim er ætlað að standa undir eingöngu vegna kynferðis þeirra. Þessar 

kröfur geta komið frá foreldrum, samstarfsfólki, yfirmönnum eða almenningi. Þetta 

kemur meðal annars fram í niðurstöðum King (1994:1,4) og Sargent (2001:117). 

Ein af þeim hindrunum sem karlkennarar yngri barna geta mætt í starfi er að 

þeim er ætlað að vera staðgenglar fyrir fjarstadda fjölskyldumeðlimi eða uppbót á það 

sem á vantar í fjölskyldulífi barnanna. Samhliða því að kjarnafjölskyldan hefur verið á 

undanhaldi sem ríkjandi fjölskyldugerð hefur kallið á karla í kennslu yngri barna 

hljómað hærra. Þetta þýðir að karlkennurum er ætlað að bæta upp vöntun á körlum í 

umhverfi sumra barna og þar með er tilkomið eitthvert svið sem kvenkennarar ráða ekki 

við. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004:a116) segir það gera lítið úr kvenkennurum en 

sambærilegar kröfur virðast ekki vera settar á kvenkennara. Karlar standa frammi fyrir 

stærra hlutverki, kröfurnar eru meiri og í raun óraunhæfar en virðast vera staðreynd 

engu að síður. 

Sargent (2001:117) segir kröfuna um að vera fyrirmynd geti orðið versta 

martröð kennarans því það er ekki endilega augljóst hvað átt er við með því að 

karlkennarar séu fyrirmyndir og óvíst að þeir sem kröfurnar gera, til dæmis skólastjórar 

og foreldrar, viti það með vissu heldur. Allan (1993:121–122) segir skilgreininguna geta 

verið einfaldlega þá að karlkennari sem er góð fyrirmynd sé ekki kvenlegur. 

Karlkennarar þurfi að koma sér upp skráp til að þola óljósar væntingar á borð við þessa 

og láti sig meira varða að starf þeirra sé metið að verðleikum. Kröfur um 

kynfyrirmyndir geta stafað af því að drengi vanti þær utan skólanna og þá er líklega um 

mun víðtækari vanda að ræða en svo að hann verði leystur í skólanum. Sargent 

(2001:122) telur sig hafa greint nokkra þræði á bak við kröfuna um að karlar séu 

kynfyrirmyndir drengja sem lýsi væntingunum á borð við þær að þeir sýni ekki áhuga á 

listum né ljóðum, séu karlinn í lífi þeirra, hafi áhuga á íþróttum, haldi aga og að síðustu 

að þeir séu valdsmannslegir. 
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Kauppinen-Toropainen og Lammi (1993:101) segja að karlleikskólakennarar 

finni fyrir því að samstarfskonur geri á þá kröfu um að vera kynfyrirmynd og stundi 

boltaíþróttir af miklum móð en treysti þeim hins vegar tæplega fyrir yngstu börnunum. 

Hægt er að spyrja sig hvort karlmennska tengist fótbolta og bjórdrykkju, veiðiferðum og 

jeppaeign eða hvort andstæðan við karlmennsku sé ljóðalestur og hannyrðir eða spjall 

um börn og uppeldi? Það er óvíst að margir karlar, hvað þá margir karlkennarar finni sig 

í lýsingum á borð við þá fyrri og jafn óvíst að þeir passi heldur við þá síðari. Íslensk 

orðabók gerir lítið til að einfalda málið, þar er orðið karlmennska útskýrt með orðunum 

manndómur, hreysti, dugnaður og hugrekki, rétt eins og það séu eiginleikar sem karlar 

hafi einkarétt á. Orðið karlmannlegur er hins vegar notað yfir þá sem eru gerðarlegir, 

myndarlegir eða með útlit sem hæfir karlmanni (Íslensk orðabók 2002:752). Svo virðist 

sem síðara orðinu fylgi svigrúm til túlkunar í takt við viðhorf samfélagsins hverju sinni 

en hið fyrra er óneitanlega nokkuð leiðandi. 

King (1998:4,26) telur að karlar eigi erfitt með að svara spurningunni: Hver er 

ég þegar ég er að kenna? Ekki síst fyrir þær sakir að umhverfið sendi misvísandi 

skilaboð. Karlmennska er þá eitthvað sem karl gerir fremur en eitthvað sem hann er og 

allt rennir stoðum undir það að einhver vandi virðist því samfara að reyna að gera 

greinarmun á fagmanninum og karlmanninum. Bæði hvað varðar almenning, 

samstarfsfólk og karlmanninn sjálfan. Það veldur því einnig að karlarnir þurfa daglega 

að verja karlmennsku sína, ef ekki fyrir öðrum þá að minnsta kosti sjálfum sér (Allan 

1993:114). Með því að brjóta gegn venjum og ögra viðhorfum virðast karlarnir setja sig 

í ákveðna áhættu með að karlmennska þeirra sé dregin í efa og þeir ekki metnir sem 

alvöru karlar. Áhrif þessa á líðan í starfi og sókn karla á vettvang eru þó vandmetin. 

 Óljósar og óskilgreindar kröfur um að vera fyrirmynd útilokar suma karla frá því 

að eiga möguleika í starfið. Það er auðvelt að hugsa sér að ímyndir gætu leitt til þess að 

samkynhneigðir gætu fallið utan borðs í slíkum skilgreiningum. Þar að auki ættu þeir 

sem eru öðruvísi að einhverju leyti eða haga sér skringilega líklega ekki upp á 

pallborðið. Karlar með kvenlega eiginleika, hverjir sem þeir svo eru, væru þá heldur 

ekki æskilegir og þá er röksemdafærslan komin í hring. Það eru nefnilega þessir 

kvenlegu eiginleikar sem eru kjarninn í uppeldisfræði leikskólans og liggja nálægt 

kennslufræðum á yngsta stigi grunnskólans. Foreldrum virðist þykja umræddir 

kvenlegir eiginleikar mikilvægir því í rannsókn Cameron o.fl. (1999:100–101) kom 
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skýrt fram að foreldrar létu karla vinna fyrir trausti sínu en voru opnari fyrir 

kvenkennurum. Þeir vildu ekki taka við ráðum karla og gerðu ráð fyrir að þeir hefðu 

ekki vit á hlutunum. Viðhorfið til karlanna einkenndist af varúð og hér á vel við að rifja 

upp að hið dæmigerða foreldri í skólasamstarfinu er móðir. 

 Niðurstaða þessa kafla er að til er óljós staðalmynd af heppilegum karlkennara, 

mynd sem kemur fagmennsku lítið við og getur verið í beinni andstöðu við hana. Hér er 

á ferðinni skýr þversögn. Karlar standa frammi fyrir óljósum kröfum og væntingum og 

þeim er ætlað að vera meira en kennarar, þeim er ætlað að vera karlar og staðgenglar, 

vera góðar fyrirmyndir fyrir drengina en af því þeir kusu sér kvennavettvang er bara alls 

ekki víst að þeir séu alvöru karlar og hugsanlega varasamir. Víkjum nánar að því. 

2.5.2 Kyn og umönnun 
Eins og fyrr hefur verið tæpt á geta viðhorf gert ráð fyrir að kennsla yngri barna sé starf 

sem henti fremur konum en körlum og það getur orðið til þess að vinna karla við starfið 

verði vandamál. King (1998:3) segir karla þá brjóta viðmið með því að sækja á þennan 

vettvang og auðvelt í kjölfarið að geta sér til um að tilgangurinn sé vafasamur. 

Menningin heldur málefninu í láginni en þar lifir það góðu lífi. Hugsanlega mætti breyta 

þessu en umræðan er mikið til máttlaus og veik og ástæður þess geta verið margar. 

Umræður um kynlíf eru tabú og sérstaklega í skólum og því yngri sem börnin eru því 

meira tabú. Því geta sögusagnir lifað góðu lífi og eru kannski sérlega lífvænlegar þegar 

frá venjum er vikið. Svo virðist sem sambærilegir fordómar eigi við um karla í hjúkrun 

og Þórður Kristinsson (2003:61) orðar fordómana sem svo að aðeins séu tvær tegundir 

af körlum sem fari í hjúkrun, annað hvort samkynhneigðir eða þeir sem ekki ráði við 

læknisnám. 

 Karlkennararnir í rannsókn King (1998:65) töldu umhyggju nátengda starfi sínu 

og sögðu tilfinningaþroska barnanna vera hluta af faglegum skyldum sínum. King segir 

að þrátt fyrir þetta megi sjá að það að snerta börnin, leiða þau og faðma hafi verið hjalli 

að klífa fyrir karlana. Sargent (2001:49) nefnir hið sama og segir að nær allir karlarnir í 

rannsókn sinni hafi nefnt tregðu við að snerta börnin vegna hættu á misskilningi. Allan 

(1993:124–125) segir marga karlkennara tala um það sem staðreynd að þeir taki 

verulega áhættu ef þeir snerti börnin og þeir töldu allir að kvenkennarar ættu ekki í 

nokkrum vanda á þessu sviðið. King (1998:77) segir karla einnig meðvitaða um viðhorf 

fólks gagnvart því að þeir sem karlar snertu börnin. Þeir þurfi að passa sig sérstaklega 
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hvað þetta varðar og það sé órjúfanlegur hluti af starfinu. Þetta atriði er þá væntanlega 

einungis hluti af starfi karlkennara. Konum leyfist að faðma, snerta, halda á og sitja með 

börn án þess að vera grunaðar um græsku. Staða karla getur því verið viðkvæm að þessu 

leyti og hugsanlegt að lítið megi út af bregða svo klögumál eða jafnvel bara orðrómur 

fari af stað. Allan (1993:126) segir viðbrögð við tilmælum kennara um að barn þurfi 

aukatíma geta ráðist af því hvort kona eða karl ber þau fram. Kona fengi hrós fyrir að 

vera samviskusöm og ósérhlífin en foreldrar myndu frekar véfengja tilgang karls. 

 Kynferðisleg misnotkun á börnum er tengd við karla mun sterkar en við konur 

og getur gert körlum erfitt um vik í starfi með ungum börnum. Umræða um kennara og 

misnotkun hefur ekki verið algeng hér á landi og kærumál á kennara fátíð en erlendis 

hafa slík mál komið upp. Þar hefur komið í ljós að áhættan veldur karlkennurum 

hugarangri og hefur jafnvel hrakið þá úr starfi (sjá til dæmis Sumsion36 1999:462). 

Mandelid (1998:118) er norskur leikskólakennari og segir hvert slíkt mál valda því að 

hann íhugi í kjölfarið hvort foreldrarnir gruni hann um græsku en hefur aldrei þorað að 

ræða opinskátt um það enda sannfærður um að faðmlög séu hluti af starfi hans og ef 

hann væri tekinn frá honum myndi hann hætta. 

King (1998:41) segir suma karlkennara læra af samstarfskonum sínum hvernig 

þær noti faðmlög og snertingu en þeir séu um leið meðvitaðir um að þeirra faðmlög séu 

litin öðrum augum en faðmlög kvennanna. Sumir hafi gert það að venju að faðma 

börnin á stundum þar sem aðrir sjá til, til dæmis á göngunum eða á leið í aðra tíma eða 

reyni að láta börnin hafa frumkvæði að faðmlögum. Þannig virðast karlkennarar stöðugt 

þurfa að iðka jafnvægislist á línu. Þeim er ætlað að vera sannir karlar, þeir þurfa að 

sinna mýkri hliðum kennslu svo sem að snýta og hugga en þeir mega helst ekki gera of 

mikið af því. Þetta er atriðið sem getur valdið togstreitu hjá karlkennurum, sérstaklega í 

ljósi þess að margir kennarar eru sannfærður um að mörg börn þurfi sárlega á umhyggju 

og faðmlögum að halda í skólanum. Sargent (2001:51–52) segir alvarlegt ef börn í 

vanda hafi karlkennara sem veigrar sér við að snerta þau þá geti þau lært að 

karlmönnum standi á sama. Það eru því ekki bara karlkennararnir sem líða heldur getur 

þetta líka haft áhrif á börnin. Þó karlar viti að alúð og nánd skiptir miklu máli í lífi yngri 

barna þá geti tekið á þá að leyfa sér að faðma og leiða börnin vegna þess að þeir óttast 

að vera grunaðir um græsku (King 1998:53,26). 

 
36 Sumsion gerði viðtalsrannsókn á meðal karlkennara yngri barna (early childhood education) í Ástralíu. 
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Ástæður þess að karlkennarar halda fjarlægð eru raunverulegar, þeir þekkja 

dæmi um að sögusagnir og orðrómur hafi bundið enda á feril kennara og gegn slíku er 

erfitt að berjast. Það virðist sem karlkennarar séu meðvitaðir um þetta og þó þeir segist 

sætta sig við ástandið þá má sjá að svo er í raun ekki. Í niðurstöðum Allans (1993:124) 

kemur fram að karlkennurum er ráðlagt að forðast snertingu við börnin, nemendur sína. 

Það er umhugsunarefni hvort viðhorf geri ráð fyrir að karlar megi einungis 

faðma heima en konum sé leyfilegt að snerta annarra manna börn. Sargent (2001:77) 

segir að sumir karlkennarar leiti meðvitað að leiðum til að bæta börnunum upp skort á 

snertingu og þeir nefna sem dæmi lítil verðlaun á borð við að gefa fimm37, skrifa nöfn 

þeirra sem standa sig vel upp á töflu eða nota aðrar leiðir til að sýna börnum umhyggju. 

 Í rannsókn King (1998:137) höfðu karlarnir eitthvert kerfi á því hvernig og 

hvenær þeir snertu börnin, nemendur sína og hið sama kom fram hjá Sargent (2001:77). 

Allan (1993:125) segir karlkennara fá viðvaranir um að gæta sín á að verða ekki sakaðir 

um kynferðislegt ofbeldi. Þó margir karlkennarar tali um að þeir hafi reglur og kerfi á 

því hvernig og hvenær þeir snerti börnin þá hafa sumir slíkar reglur sem snúa eingöngu 

að stelpunum og því er ekki víst að stelpur og strákar sitji við sama borð í 

kennslustundum hjá karlkennara. Það virðist ljóst að karlkennari eyðir töluverðri orku í 

að haga sér óaðfinnanlega og leita síðan leiða til að bæta börnunum upp áhrifin af því. 

Viðmælandi Sumsion (1999:462) sagði hættuna á ásökun um misnotkun eins og 

að sitja á tímasprengju, það sé ekki spurning hvort hún springur heldur hvenær. Karlar í 

umönnunarstörfum telja að ógiftir karlar séu viðkvæmari fyrir umtali en giftir, það er að 

segja þeir séu þá frekar í hópi grunsamlegra. Það er þó annar flötur á þeim peningi því 

karl í rannsókn Sumsion (1999:462) taldi að giftir karlar hefðu meiru að tapa og segir af 

karli sem nefnir að hann hafi þurft að taka tillit til konu og barna, áhættan hafi verið 

ásættanlegri áður en hann gifti sig. Allan (1993:125) og Williams (1995:101) segja frá 

körlum sem gæti þess sérstaklega að bera giftingarhringinn sinn í vinnunni líkt og 

verndargrip. Þetta virðist því raunveruleiki karlkennara í Bandaríkjunum. Ástralskur 

kennari segist hafa tekið það upp hjá sjálfum sér að bera giftingarhring til að forðast 

áreitni (Sumsion 1999:459). 

Það er umhugsunarefni hvort karlleikskólakennari sé í sömu áhættu á að vera 

settur í hóp grunaðra og grunnskólakennari. Sargent (2001:75) telur að þar sem 
 
37 Hér er verið setja orð á athöfnina give me five eða high five, sem þýðir að tveir aðilar slá hönd í hönd 
sem sigur- eða samstöðutákni. 



37 

uppeldis- og kennslufræði leikskólans leggi áherslu á umönnun sé hugsanlega meira 

umburðarlyndi gagnvart því að karlleikskólakennari snerti börnin en 

karlgrunnskólakennari. Það er þó líklegt að menningarlegur mismunur ráði þar 

einhverju og ólíkt sé eftir löndum hve mikilvægt þetta atriði sé. Norðmaðurinn 

Lørentzen (1998:60) telur að karlar beri ábyrgð á ástandinu, þeir þurfi að skapa sér ný 

svigrúm bæði sjálfs sín vegna en ekki síður vegna barnanna. Hann telur að karlar eigi að 

taka sér það vald að mega faðma, knúsa og kjassa og telur að vinna þurfi gegn 

viðhorfum sem geri ráð fyrir að karlmannslíkaminn sé hættulegur. 

Það er því sem áhyggjur kennara séu ekki einungis huglægar heldur 

raunverulegar, kennarar hafa verið kærðir, umtal hefur hrakið þá úr starfi og foreldrar 

orða áhyggjur sínar eða sýna þær með öðrum hætti, svo sem með líkamstjáningu 

(Sumsion 1999:459). Þegar foreldrar nefna helstu áhyggjur sínar af að karl kenni 

börnum segir Williams (1995:102) frá þremur atriðum sem var efst í huga foreldra. Í 

fyrsta lagi að karl geti ekki borið umhyggju fyrir barni, í öðru lagi að hann sé með skegg 

og í þriðja lagi að hann geti verið samkynhneigður. Það er erfitt að sjá hvað skegg 

kemur málinu við og langsótt að ætla að kynhneigð geri það heldur en þetta er málið í 

hnotskurn, það sem er ekki kvenlegt getur verið hættulegt í umönnun og kennslu yngri 

barna. Nordahl (1994:49–50) telur að finna þurfi jafnvægi á milli karllægra og 

kvenlægra eiginleika í skólanum og það gerist ekki fyrr en hlutföll kynjanna verði 

jafnari í skólakerfinu. Það virðist fjarlægur draumur og enn virðist umönnun og kennsla 

yngri barna svo sterkt tengd við kvenlega eiginleika að það setur karla í faginu í 

vafasama stöðu. Tilgangur þeirra og kynhneigð geta verið dregin í efa og eftir situr 

spurningin hvort fyrrnefnd atriði geti valdið því að karlar gefist upp á starfinu eða 

jafnvel sækist eftir því að komast í stjórnun. 

2.5.3 Að gefast upp 
Jafnvel þó að karlar sækist eftir að vinna við kennslu yngri barna þá virðist brottfall 

þeirra frá starfi hátt. Cook (1997:30) segir að 71% karlkennara yfirgefi kennslustofuna 

fyrir fullt og allt á einhverjum tímapunkti fyrir eftirlaunaaldur. 51% þeirra klifri ofar í 

virðingarstiga skólakerfisins og 20% hasli sér völl á öðrum vettvangi. Hann segir einnig 

frá rannsókn á leikskólakennurum en tveimur árum eftir að henni lauk voru 70% 

karlþátttakenda farnir í önnur störf á móti 35% kvenna eða 30% karla í samanburðarhóp 

í hefðbundnu karlastarfi. Svipaða niðurstöðu fengu Williams og Villemez (1993:78) en í 
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rannsókn sinni skoðuðu þau 105 karla sem höfðu unnið við hefðbundin kvennastörf en 

farið úr þeim og 75% þessarar karla voru komnir í hefðbundin karlastörf. Í sömu 

rannsókn kom fram að starfsánægja karla var langmest á meðal þeirra sem höfðu 

yfirgefið kvennastarf en lægst hjá þeim sem voru í kvennastarfi. Hlutföllin voru 51% á 

móti 26%. Eftir þessu að dæma virðist þeim körlum líða best sem hafa farið í 

kvennastarf en komist til baka á sinn rétta bás miðað við viðhorf og umbun 

samfélagsins. 

 Kauppinen-Toropainen og Lammi (1993:101) segja karla finna fyrir samskipta- 

örðugleikum við samstarfskonur sínar og það valdi því að þeir hugsa í mikilli alvöru um 

að skipta um starf. Aðrar ástæður fyrir brottför geta verið lág laun, fá tækifæri til 

starfsframa og bágborin virðing fyrir starfinu. Fullyrt er að karlleikskólakennarar séu 

mun líklegri til að skipta um starf en leikskólakennari af hinu kyninu og álit annarra 

karla virðist skipta þá miklu. Ef vitnað er áfram í Kauppinen-Toropainen og Lammi 

(1993:101) má sjá að af 273 norskum karlleikskólakennurum fundu 40% þeirra fyrir 

vanda við að hafa samskipti við aðra karla vegna atvinnu sinnar og töldu þá ekki taka 

sig alvarlega á meðan samstarfskonurnar voru önnum kafnar við að ýta þeim inn í 

sterkari karlmannlega stöðu. Það er þessi togstreita og misvísandi skilaboð sem geta 

verið fráhrindandi. 

 Karlkennari segist hafa gefist upp eftir fjögur ár í kennslu. Hann telur 

meginástæðuna þá að hann hafi haft óraunhæfar væntingar til sjálfs sín og starfsins. 

Hann fann fyrir því að þurfa að sanna sig vegna þess að hann var karl, hafa allt á hreinu, 

sinna öllu fullkomlega og gera allt, ekki bara jafnvel og konurnar heldur betur. Hann 

sagði algengt að konurnar kíktu inn og spyrðu hvað hann væri að gera og fannst hann 

stundum undir eftirliti. Þetta leiddi til þess að hann gafst að lokum upp (King 1998:50). 

Annar karl með langa starfsreynslu segir að þegar fólk inni hann eftir því hvað hann sé 

að gera sé gjarnan hnýtt við spurningum um það hví hann sé enn að kenna á yngsta stigi 

(King 1998:50). Sjónarmið sem gerir ráð fyrir að kennsla yngri barna sé í besta falli 

biðstaða sem eðlilegt sé að karlar vinni sig upp úr. 

Røys (1998:122) er karlleikskólakennari sem hætti eftir margra ára starf. Hann 

segir ástæðuna hvorki hafa verið þá að hann hafi verið búinn að fá nóg af börnum né 

heldur faginu heldur hafi hann verið orðinn þreyttur á að vera í gildishlaðna hlutverkinu 

karlleikskólakennari. Hann hafi fengið svo mörg merki um að hann væri í lítilsvirtu 
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starfi og hafi vantað félagslega virðingu, hærri laun, möguleika á að þróa sig í starfi, 

faglega endurnýjun og persónulega viðurkenningu frá rekstraraðila. Hann segist hafa 

fundið fyrir létti þegar hann, aðspurður um atvinnu sína gat svarað öðru en því að hann 

væri leikskólakennari. Foster og Newman (2005:342) segja karla geta farið með of 

miklar væntingar inn í nám og starf. Þegar rætt er um átaksverkefni og mikilvægi þess 

að fjölga körlum megi skilja það sem svo að fullt rými sé fyrir þá en svo sé ekki 

endilega raunin. 

 Samkvæmt Kinos og Laakkonen (2005:7–8) má flokka ástæður þess að 

leikskólakennari af karlkyni hætti í starfi í fjóra flokka: Í fyrsta lagi kjaramál þar sem 

lág laun, styttri frí en hjá öðrum kennurum og litlir möguleikar á að vinna sig upp skipti 

máli. Í öðru lagi sæki þeir sér framhaldsmenntun til þess annað hvort að bæta þekkingu 

sína eða til að vinna sig upp. Í þriðja lagi eru atriði sem tengjast vinnuumhvefinu, svo 

sem erfiðleikar við að fóta sig í kvennaheimi, erfiðleikar með að skapa sér eigin stíl, 

vöntun á samstarfskörlum og fyrirmyndum og að síðustu að passa ekki inn. Fjórði 

flokkurinn er að starfið opni leiðir inn í aðra sérhæfingu. 

Sargent (2001:45) telur karla fremur verða fyrir þrýstingi utan skólans en innan 

og tiltekur fjölskyldu og almenning sem áhrifaþætti. Hið sama kemur fram í rannsókn 

Cooney og Bittner (2001:79) en þau segja fjölskyldu og vini hafa mikil áhrif og karlar í 

kennslu yngri barna finni of sjaldan fyrir stuðningi og of oft fyrir þrýstingi í þá átt að 

skipta um starf. Í niðurstöðum Þórðar Kristinssonar (2003:62) kemur fram að 

karlhjúkrunarfræðingum fannst þeir helst verða fyrir fordómum frá þeim sem ekki 

þekktu þá vel. Fordómar geti birst í ýmsum myndum svo sem því að halda að ekki þurfi 

miklar gáfur né merkilegt nám til að starfa við umönnun. 

Brottfall karla af vettvangi er nokkurt og ástæðurnar geta verið ýmsar svo sem 

kjaramál, að vera í minnihlutahóp, lenda í samskiptaörðugleikum, upplifa togstreitu og 

misvísandi skilaboð og fá of lítinn stuðning. 

2.6 Fleiri karla! Fleiri karla? 
Það sýnist sitt hverjum þegar fræðimenn reyna að skyggnast inn í framtíðina til að sjá 

hvort körlum muni fjölga við uppeldi og kennslu yngri barna. Kauppinen-Toropainen 

og Lammi (1993:109) telja að það séu engin teikn á lofti um að karlar muni í nánustu 

framtíð sækja meira í kvennastörf en þeir hafa gert hingað til. Áfram muni einn og einn 

karl grípa tækifærið en konurnar muni á hinn bóginn sækja í auknum mæli í karlastörf. 
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Daninn Jensen (1998:92) er hins vegar bjarsýnn og telur allt vinna með karli í leikskóla. 

Norðmaðurinn Hörnell (1998:41) segir að ekki megi líta á karla í leikskóla bara sem 

lítinn hóp heldur mikilvægan hóp og þó útlitið sé svart megi ekki gleyma að konum hafi 

tekist að hasla sér völl í karlaveröldinni og enginn ástæða til að karlar geti ekki hið 

sama. Spárnar eru ólíkar en eftir standa spurningarnar tvær, hvernig á að fjölga körlum í 

kennslu yngri barna og þá kannski fyrst og fremst hvers vegna á að fjölga þeim. 

Það má víða um lönd sjá þess merki að farið sé að hugsa í fullri alvöru um það 

sem góðan kost að fjölga körlum í leikskólum og á stofnunum fyrir ung börn. Jensen 

(1998:88) fer í örstutta heimsreisu og segir frá því hvernig það er að verða eðlilegt að 

sjá einn og einn karl innan um konurnar í starfi með ungum börnum. Hún segir frá því 

að hafa kíkt við í hvíldarstund í Brasilíu þar sem karl var að svæfa börn, segir frá fyrsta 

karlinum sem brautskráðist sem leikskólakennari í Portúgal um 1974, segir Japani koma 

til Norðurlanda til að fræðast um karla í leikskóla og greinir frá leikskóla í Sheffield í 

Englandi sem hefur um árabil verið skipaður jafn mörgum konum og körlum. Þrátt fyrir, 

eða líklega öllu heldur vegna þess, að í Englandi hafa gagnrýnisraddirnar hljómað hátt 

er það einnig þar sem spurningin um hvers vegna á að fjölga körlum í leikskólum hefur 

verið áberandi og málefnalegar umræður hafa átt sér stað. Norræni vinkillinn hefur 

meira snúist um að það sé mikilvægt að fjölga körlum, þeir eigi að hafa jafnan rétt þó 

svo að þeir leggi aðrar áherslur en konur í starfi. Því hefur spurningin þar meira snúist 

um hvernig eigi að fjölga körlum í leikskólum og víða hefur verið ráðist í átak til að 

fjölga karlmönnum í leikskólakennslu. Flest verkefnin eru það ný af nálinni að erfitt er 

að segja til um árangur þeirra. 

Norræna ráðherranefndin hefur staðið fyrir umræðu um hvernig megi fjölga 

körlum í opinberri þjónustu við ung börn og hélt meðal annars ráðstefnu sem bar heitið 

Rekrytering af män till offerntlig barnomsorg. Í tengslum við þetta verkefni var 

eftirfarandi lýsing gefin á því hvernig löndin nálguðust verkið: Danir gera það, Svíar 

greina það, Norðmenn tala um það og Íslendingar hugsa um það (Jensen 1998:96). Það 

er að vísu rétt að karlar í umönnunarstörfum eru fleiri í Danmörku en annars staðar en í 

leikskólakennslu er hlutfallið ekki hátt.38 Árið 1994 unnu allir dönsku 

uppeldisháskólarnir 32 í landinu að átaki til að fjölga körlum undir slagorðinu Barn 

 
38 Þessi tala er þó aðeins 2% kennara allra yngstu barnanna (småbarnsavdelinger-vuggestuer). Hækkar í 
6% hjá börnum á aldrinum 3–6 ára (barnehager og aldersintegrerte) en talan fyrir karla í vinnu með 0–6 
ára börnum er umrædd 9% samkvæmt Jensen (1998:93–94). 
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trenger menn. Gefin voru út veggspjöld og bæklingar og fjölmiðlaherferð fylgdi í 

kjölfarið. Danir telja sig geta metið árangurinn á því að ári síðar voru ríflega 20% þeirra 

sem innrituðust í leikskólakennaranám karlar (Jensen 1998:95). 

Norðmaðurinn Sataøen (1998:23) telur að ekki sé næg vitneskja fyrirliggjandi til 

að hægt sé að vinna markvisst að fjölgun karla í leikskólum. Hann telur að þekkingu 

skorti á því hvað það þýðir að hafa karla í skólunum, hvað hindrar þá í að sækja á 

þennan vettvang og að síðustu sé lítið vitað um hvaða aðferðir dugi til að fjölga körlum 

í þessu starfi. Til að flækja málin enn meira þá leikur menning landa og skólahefð 

einnig stórt hlutverk í þessu samhengi og ekki víst að sömu aðferðir dugi alls staðar. 

Hér á eftir verður litið á nokkur átaksverkefni, hugað að úr hvaða jarðvegi þau eru 

sprottin, litið á markmið þeirra, framkvæmd og árangur. 

2.6.1 Hvernig? 
Í beinu framhaldi af umræðunni hér að framan mætti gefa sér að aðalspurningin hljóti 

að vera sú hvað laði karla að og hvernig sé hægt að fá þá inn í leikskólakennaranám og 

starf? Lítum á nokkur atriði í viðbót. Áður hefur verið bent á að skólakerfið geti átt sinn 

þátt í ástandinu en líklegt að vandinn liggi víðar og má sem dæmi nefna áhrif fjölmiðla. 

Sú mynd sem þeir gefa í auglýsingum, fréttum og opinberri umræðu af umönnunar- og 

kennslustörfum og kynjahlutverkum getur skipt máli. Markviss jákvæð umræða á 

opinberum vettvangi gæti því verið gagnleg. 

Karlleikskólakennari segir að þar sem séu karlar komi frekar fleiri karlar en þar 

sem enginn er fyrir. Hann telur mikilvægt að þeir sem mennti sig sem leikskólakennarar 

starfi á vettvangi, það eitt og sér geti fjölgað körlum (Askland og Sataøen 1998:15). 

Nýliðun ein og sér er því ekki takmarkið heldur að fá þá karla sem hafa tilskilda 

menntun til starfa. 

Nordahl (1994:69) segir mun á því hvað kynin setji í forgang þegar þau mæta í 

vinnuna. Þannig sé líklegra að karl spyrji hvað eigi að gera en kona aftur á móti myndi 

spyrja með hverjum hún eigi að vinna. Hann telur konur uppteknari af persónulegum 

tengslum og vinnuferlinu, karlar vilji sjá niðurstöður og að ferli séu skilvirk. Sé þetta 

rétt eru þetta atriði sem taka þurfi til greina þegar gerðar eru áætlanir um að fjölga 

körlum. 
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Lee39 (án árs:1) segir karlana í rannsókn sinni hafa átt það sammerkt að hafa haft 

einhverja reynslu af börnum áður en þeir völdu sér starfsvettvang og þetta telur Lee vera 

grundvallaratriði. Það þurfi að gefa körlum tækifæri til að vinna með börnum og 

umgangast börn svo þeir sjái leikskólakennslu sem mögulegan starfsvettvang. Tveir 

karlleikskólakennarar (Maanum og Nilsen 1998:111) telja að þrennt þurfi að gera til að 

kynna leikskólann fyrir körlum svo þeir sjái hann sem mögulegan starfsvettvang og til 

að halda þeim körlum í starfi sem þegar hafa hafið störf. Markaðssetja þurfi leikskólann 

út frá faglegum þáttum hans með vönduðum hætti, konurnar þurfi að endurskoða dútl- 

og dúlliríuppeldisfræði sína, eins og þeir orða það, og karlar þurfi að vita að leikskólinn 

sé vinnustaður fyrir þá. 

Lítum betur á þessar þrjár tillögur. Undanfarinn áratug hefur mikið áunnist í 

markaðsmálum leikskóla að minnsta kosti hér á landi og sumir vinna markvisst að því 

að gera faglegt starf þeirra sýnilegt. Ráðist hefur verið í þróunarstarf víða og eftir því 

sem leikskólakennurum fjölgar hefur verið auðveldara fyrir þá að sýna sitt faglega 

andlit. Það mætti því í fljótu bragði segja að fyrsti liður í tillögum karlanna tveggja sé í 

góðum farvegi, jafnvel annar hlutinn líka því ætla má að eftir því sem fagfólki fjölgar 

og fagleg umræða vex líti konur í faginu gagnrýnni augum á eigið starf. Þó má allt eins 

gera ráð fyrir að markvissari aðgerða sé þörf og til að ná árangri þarf margt að leggjast á 

eitt. Þegar rýnt er betur í þriðju tillögu Maanum og Nilsen (1998) má spyrja sig hvaða 

leiðir dugi til að sýna körlum kennslu yngri barna sem mögulegan starfsvettvang. 

Hugsast gæti að ein leiðin væri sú að karlar sem hafa fótað sig í kennslu séu happadrjúg 

leið til að sýna fram á að starfið henti körlum. Þegar karlkennarar lýsa starfi sínu á 

jákvæðan hátt og segja frá því sem það gefur þeim gæti það verið hvati fyrir aðra og í 

gegnum lestur á rannsóknum á karlkennurum má sjá mýmörg dæmi um það að körlum 

líki starfið vel. Fyrrnefndur Mandelid (1998:119) segist ekki vera í vafa um að hafa 

valið sér réttan starfsvettvang, þar hafi klisjan enginn dagur er eins merkingu. Dagarnir 

séu fullir af litlum og stórum upplifunum. Það eru orð karlkennara sem eru hvað mest 

hvetjandi og áhugavekjandi og hugsanlega ein af leiðunum til að laða aðra karla að 

störfum. Það sækjast heldur ekki allir karlar eftir að kenna eldri börnum og sumir vilja 

hafa val um hvað aldri þeir kjósa að kenna (Sargent 2001:104). Odden (1998:80) segir 

 
39 Lee (án árs:1) tók viðtöl við 15 karla á aldrinum 26–61 árs víðsvegar um Bandaríkin og einn í Noregi, 
þeir áttu það sameiginlegt að kenna ungum börnum. Viðtölin fóru fram gegnum tölvupóst og með 
þátttöku Lee sem sjálfur er leikskólakennari. 
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hvern dag fullan af jákvæðum upplifununum. Hann gefi af sér og fái til baka og þegar 

hann situr með hóp eftirvæntingafullra barna fullum af trúnaðartrausti sem hlusta 

andaktug á hann sé toppnum náð. Þessi litla upptalning á að sýna að það er óþarft og 

hreinlega rangt að draga karla í dilka eða að ætla að kennsla yngri barna sé þeim 

endilega kvöl og neyð. Það er ekkert sem bendir til þess að eðli starfsins sé með 

einhverjum þeim hætti að það henti körlum ekki, margt bendir til að það séu ytri þættir 

sem séu hamlandi, atriði sem felast í viðhorfum, framkomu og aðstæðum sem körlum 

eru skapaðar á vettvangi. 

Á árunum 1991–1993 stóð norska barna- og fjölskylduráðuneytið fyrir könnun 

til að kortleggja hvað hefði þegar verið gert og hvað væri hægt að gera til að fjölga 

körlum í leikskólum og halda þeim sem þegar ynnu þar (Angell og Arnesen 1999:2). 

Viðbrögð við könnuninni voru lítil en þetta var fyrsta skrefið í átt að markvissari 

átaksvinnu. Sömu aðilar ýttu úr vör átaki sem fékk heitið Menn i barnehage til að styðja 

nýliða og halda í þá karla sem hefja störf í leikskólum með það að markmiði að fjölga 

körlum (Sataøen 1998:20). Afrakstur þessa verkefnis var meðal annars myndband sem 

bar heitið Barnehagen en arbeidsplass for menn. Karlleikskólakennarar hafa gagnrýnt 

myndbandið og telja að í því sé of mikið af körlum en of lítið af leikskóla. Leikskólar 

séu ekki fullir af karlmönnum. Einn þeirra segir að ef laða eigi karla að leikskólanum 

verði að leggja áherslu á kosti skólastigsins og sérstöðu (Nordtveit 1998:84). 

 Í tengslum við sama átak stóð sveitarfélagið Stavanger fyrir því að karlar í 

leikskólum hittust og bæru saman bækur sínar á ráðstefnu undir heitinu Menn i 

barnehager. Þar kom meðal annars fram að mikilvægt sé að börn hafi bæði kynin í 

kringum sig í uppvextinum, að þau eigi möguleika á að sjá að karlar geti verið 

umhyggjusamir og hlýir og að þau sjái að karlar og konur geti unnið saman í sátt og 

samlyndi. Einnig þótti mikilvægt að ungir karlar gætu séð leikskólann sem mögulegan 

starfsvettvang, að þeir sæju að það væri þörf fyrir þá í leikskólum og að hægt væri að 

sýna þeim að leikskólinn væri spennandi og áhugaverður vinnustaður (Karlsen 1994:8). 

Á ráðstefnunni kom fram að kennaramenntastofnanir hafi reynt að setja karla saman í 

bekki til að þeir fengju stuðning hver af öðrum og að sveitarfélög hafi hvatt karla til að 

sækja um laus störf. Í framhaldi af ráðstefnunni var átakið víkkað út á landsvísu, 

haldnar voru fleiri ráðstefnur og ofin vefsíða um málefni karla í leikskólakennslu undir 
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slagorðinu MIB sem stendur fyrir Menn i barnehager40. Einnig var sett í gang 

þróunarverkefni41 sem fólst í að reka leikskóla bara með karlkennurum með það að 

markmiði að finna út hvort og þá hvað það er sem karlar hafa fram að færa inn í 

leikskólamenninguna. Hugmyndin byggði á því að karlar þyrftu rými til byggja upp 

fagleg sérkenni á eigin forsendum. Hörnell (1998:39) segir tilraunina þegar hafa sannað 

sig, karlarnir hafa færst frá stöðluðu ímyndunum um það sem karl í leikskóla ætti að 

gera, í átt að því að skapa sér persónulegan stíl. Það er athyglisvert að hér er ekki verið 

að krefja um karlmannlegan stíl heldur að karlarnir fái tækifæri til að skapa sér eigin 

stíl, persónulega. 

Tilraunin mætti mótstöðu á allar hliðar, bæði frá starfsfólki leikskóla, foreldrum, 

rekstraraðilum og sýslumanni42. Rekstraraðilar töldu betra að dreifa körlunum svo fleiri 

nytu lystisemdanna, sýslumaður taldi verkefnið of róttækt og of rannsóknarmiðað á 

kostnað hagnýtari þátta. Foreldrarnir vildu ekki að börnin yrðu rannsóknarefni og svo 

voru uppi efasemdir um að karlar gætu sinnt umönnun og nánd (Mannsprosjektet án 

árs:1). Hins vegar hélt verkefnið út í eitt ár og í niðurstöðum segir að reynslan hafi sýnt 

að karlarnir notuðu samkeppni og metnað sem drifkraft, voru beinskeyttari og gátu 

fremur rætt hreint út um hlutina. Einnig segja niðurstöður að fundir hafi orðið 

árangursríkari og karlarnir hafi leikið við börnin á gólfinu sem þátttakendur í leik þeirra. 

Slagorð í starfinu með börnunum var: ég vil, ég get, ég þori. Ýmsir kostir voru nefndir 

svo sem að börnin urðu duglegri að bjarga sér, andrúmsloftið varð afslappaðra og 

markmiðin skýr því karlarnir hafi átt auðvelt með að setja sér mörk og standa undir því 

sem þeir tóku að sér. Ánægja foreldra var einnig talin vaxa. Eftir árið var verkefninu 

lokið enda sögðu karlarnir að blandaður vinnustaður væri það sem þeir vildu. Þessar 

niðurstöður eru á margan hátt lofsamlegar fyrir karlana og ekki laust við að það veki 

spurninguna hvort karlaleikskóli sé þá betri en blandaður skóli eða kvennaskóli. 

 Svíar hafa ráðist í átak til að fjölga körlum í leikskólakennslu og má nefna sem 

dæmi að árið 1988 var stofnaður í Gautaborg leikskóli þar sem unnu jafnmargar konur 

og karlar. Verkefnið bar heitið Ett jämställt daghem43 og árangur af því verkefni er helst 

sá að þar hafi bæði kynin náð að skapa sér sterk fagleg einkenni og nýta kosti hvors 

 
40 Slóðin er: http://www.mibnett.no. MIB er einnig heiti bandarískrar kvikmyndar (Men in black) þar sem 
viðfangsefnið er karlar sem ekkert hræðast.  
41 Þetta verkefni fékk nafnið Mannsprosjektet og var unnið á árunum 1996–1997. 
42 Hér er verið að tala um það sem Norðmenn kalla fylkesmannen. 
43 Í skýrslu Hörnell ([án árs]:7) er fjallað um fleiri verkefni, m.a. Hela Himlen. 
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annars í starfi (Jensen 1998:91). Hörnell (án árs:7) segir frá MIKY44 verkefninu sem 

hafði það markmið að ná til pilta í framhaldsskólum og halda í þá karla sem þegar 

sinntu umönnunarstörfum. Í lok tímabilsins hafði körlum fækkað í umönnun barna, 

bæði yngri og eldri, umönnun aldraðra og sums staðar einnig á yngsta stigi grunnskóla. 

Þessi þróun hafði verið komin á veg áður en átakið hófst og það náði ekki einu sinni að 

halda í horfinu. Annað sænskt verkefni, Nätman 99, er stuðningsnet um og fyrir karla í 

kennslu yngri barna en það var starfrækt í samvinnu þriggja bæjarfélaga. Niðurstöður 

voru þær helstar að karlar í leikskóla þurfi að gera ráð fyrir að fá lág laun, litla virðingu 

og vinna í mótvindi. Þeir þurfa að rökstyðja starfsval sitt fyrir almenningi og 

samstarfskonum, mæta grunsemdum foreldra og samstarfskvenna um misnotkun. Á 

hinn bóginn geti þeir einnig reiknað með að vinna þægilega og örvandi vinnu og finna 

að þeir hafi árhrif á börnin (Norrhäll og Matson án árs:8). Af öðrum niðurstöðum má 

nefna að karlarnir töldu að samskiptanet45 og samvinna karla hefði margvísleg áhrif. 

Þeir gætu rætt saman og stutt hver annan en slík samvinna krefði þá einnig um virkni 

sem leiddi af sér fagþróun. Slíkt samskiptanet þyrfti að vera undir stjórn umsjónaraðila 

og starfa á landsvísu en krafturinn lægi þó í samskiptum karla á afmörkuðum svæðum. 

Hugsanlega geta átaksverkefni unnin út frá röngu sjónarhorni haft öfug áhrif. 

Sem dæmi má nefna að þegar auglýst er eftir körlum kynferðisins vegna er meðal 

annars verið að gefa í skyn að það sé kyn sem skipti meginmáli, jafnvel meira en áhugi, 

hæfileikar, menntun og fagmennska. Karlar í kennslu yngri barna hafa margir þá sögu 

að segja að þeir hafi verið hvattir til náms og starfs vegna kynferðis síns (Allan 

1993:116). Um leið er verið að setja meiri kröfur á karla í leikskólakennslu en konur í 

sama starfi. Þeir eiga að vera fagmenn og karlar á meðan konur þurfa bara að vera 

fagmenn. Slík slagorð gefa einnig í skyn að konurnar valdi starfinu ekki einar og kalla 

þurfi hetjuna hugumstóru á vettvang til bjargar. 

 King (1998:5) er sammála því að vel geti verið að sérstök átaksverkefni geti haft 

öfug áhrif. Sem dæmi nefnir hann að þegar verið er að leita að kynfyrirmyndum fyrir 

strákana í skólanum sé alltaf hætta á að mjúkur, umhyggjusamur maður verði ekki vel 
 
44 Skammstöfunin stendur fyrir Män i kvinnodominerade yrken og fólst í að jafna hlut kynjanna í 
dæmigerðum kvennastörfum. Það var í gangi árin 1994–1996 í tveimur sveitarfélögum. Það var unnið í 
samvinnu við fjölmarga hagsmunaaðila auk vinnumiðlunar og atvinnuleysisskrifstofu ásamt skóla sem 
menntar leikskólakennara. Reynt var að fá pilta, til dæmis atvinnulausa, í nám og styðja þá með 
handleiðslu karls á meðan á námi stóð og koma þeim í vinnu á stöðum þar sem karlar voru fyrir. 
45 Nokkur slík net eru til svo sem mibnetið en fleiri má nefna, svo sem: http://www.tjelvar.org/mib/
http://www.lekeberg.se/gosegruppen/index.html, http://www.edu.falkenberg.se/natman/.
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liðinn sem karlfyrirmynd. Þá væru foreldrar að leita að karlmannlegum körlum sem 

strákarnir geta lært að vera karlar af. Félagsleg hegðun væri þá tengd kynferði og það 

geti fælt karla frá. Hitt er einnig umhugsunarefni hvernig skilgreina eigi æskilega 

karlmennsku í þessu samhengi og finna svar við spurningunni til hvers sé í raun ætlast 

af körlunum. Óljósar væntingar geta tæpast verið aðlaðandi né sanngjarnar og hljóta að 

hafa áhrif á starfsval og líðan í starfi. 

2.6.2 Hvers vegna? 
Eins og fram kom í inngangi þá virðist það almennt viðurkennt að það þurfi fleiri karla í 

kennslu en færri svör bjóðast við spurningunni til hvers þarf fleiri karla? Rök geta verið 

að ýmsum toga, menntunarfræðileg, samfélagsleg, hagnýt að einhverju leyti fyrir 

ákveðinn hóp, tengd jafnrétti eða jafnvel tölfræðileg. 

Í viðtalsrannsókn Allans (1993:116) komu fram þrjár ástæður fyrir því að fjölga 

skuli körlum við kennslu yngri barna: Það þyki viðeigandi að stofnun sækist eftir 

körlum; karlskólastjórar vilja fleiri karla í samstarfshópinn, bæði til stuðnings og 

samskipta; almannaálit krefst karla sem fyrirmynda í skólastofur og deildir. Þegar þessi 

upptalning er skoðuð betur má sjá að fyrsta atriðið snýst um jöfnuð, það þykir eðlilegt á 

tímum jafnréttis að meira jafnvægis gæti í kynjahlutfalli en raun ber vitni í skólum. 

Þessi ástæða snýst í raun ekki um karlana sjálfa og alls ekki um fagmennsku þeirra 

heldur hvaða tölur líta vel út á blaði. Hún færir ekki rök fyrir því að fjölga eigi körlum 

faglega, bara tölfræðilega. Ástæða tvö er heldur ekki faglegs eðlis að stofninum til, hún 

snýst um persónulegan hag karla af því að hafa fleiri karla á vinnustað. Hins vegar getur 

hún gefið vísbendingu um að munur sé á körlum og konum í starfi en rökin liggja þó 

ekki í því. Síðasta ástæðan snýst um kall almennings á karla sem fyrirmyndir, rök sem 

liggja nálægt skoðunum um að skóli eigi að setja plástra á sár samfélagsins. 

Sambærilegar lausnir gætu þá snúist um að stefna á að fækka einstæðum mæðrum, 

fjölga einstæðum feðrum eða standa betur vörð um fjölskyldugildi. Hvernig sem á málin 

er litið er rökræðan mikið til máttlaus, rökin veik og ekki vel til þess fallin að hvetja 

karla til náms og starfs. Hins vegar hlýtur að mega túlka það sem hvetjandi að 

almenningur virðist vilja fleiri karla inn í skólana og ekki hafa komið fram skýr 

skilaboð frá kvenkennurum um annað en að þeir séu því sammála. 

 Andreassen (án árs:40) segir að fjölga þurfi körlum í kvennastörfum af þremur 

meginástæðum, barnanna vegna, karlanna vegna og kvennanna vegna. Hún segir börn 



47 

þurfa að sjá hvað karlar eru og hvað karlmennska er en einnig þurfi þau að sjá að karlar 

geta verið umhyggjusamar persónur. Hún segir karlana sjálfa þurfa að sjá möguleikana 

sem leikskólinn býður þeim, karlar geti skapað karlamenningu í skólum sem geti 

auðveldað fleirum að hasla sér þar völl og það séu nokkrir möguleikar á sérhæfingu í 

umönnunarstörfum. Hvað varðar konurnar segir hún þær lúta í lægra haldi í 

atvinnulífinu gagnvart körlum og ef hlutfall kynja verði jafnara í skólum þá minnki 

þetta ójafnvægi. Fyrsti möguleikinn gerir ráð fyrir að verulega vanti upp á að karlar séu 

inni á heimilum barna eða í nánasta umhverfi þeirra, við það má setja spurningamerki, 

að minnsta kosti hvað varðar sum börn. Að auki er hér enn verið að missa sjónar á 

hlutverki kennara, lesist: karlkennara. Annar möguleiki Andreassen gerir ráð fyrir 

frumkvæði karla og vert er að spyrja sig hvort það eitt og sér dugi til en nýr vinkill á 

umræðuna er að það sé í raun möguleiki á sérhæfingu í leikskólum og sú hugmynd er 

allrar athygli verð. Hvað varðar þriðja möguleikann má telja það vafasamt að setja 

samasem merki á milli þess að ef körlum fjölgi hækki laun kvenna. Reynslan hefur sýnt 

að launamunur á það til að haldast jafnvel þó kynin vinni sömu störf. 

 Það er athyglisvert að mikið til sama niðurstaða fékkst í Skotlandi en þar var 

ráðist í átak sem kallað er MACS sem stendur fyrir Men and Childcare Scotland. Það 

hófst árið 1996 með ráðstefnu að tilstuðlan Children in Scotland og One Parent Families 

Scotland og afraksturinn varð stuðningsnet fyrir karla í kennslu og umönnun yngri 

barna46. Meginmarkmið starfsins fólst í að sýna að umönnun og kennsla yngri barna er 

starf fyrir bæði kynin og átti að vinna að fjölgun karla á vettvangi, stofna samskiptanet 

fyrir karla að störfum, vinna gegn neikvæðum viðhorfum til karla, hvetja yfirvöld og 

vinnuveitendur til að fjölga körlum og þróa jákvæðar leiðarlínur um karla í vinnu með 

ungum börnum (Men and childcare Scotland 2000:2–3, 5–6). Viðfangsefni verkefnisins 

var meðal annars að svara því hví fjölga ætti körlum og fram komu fjögur svið, fyrir 

börnin, fyrir samstarfsfólkið, fyrir foreldra, fyrir karla og feður. Forsvarsmenn MACS 

verkefnisins töldu að börn myndu græða á því að körlum fjölgaði í kennslu yngri barna 

því að gæði daglegs lífs þeirra myndi batna með kynjablönduðum starfsmannahópi þar 

sem andrúmsloftið einkenndist af jafnræði. Börnin hefðu völ á fjölbreyttari 

viðfangsefnum og reynslan sýndi að stelpurnar sérstaklega spjalla meira við 

karlstarfsmenn en konurnar. Að síðustu myndu börnin njóta góðs af að kynnast 

 
46 Hér er átt við preschool og primary school.
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áreiðanlegum og jákvæðum karlpersónum. Hvað varðar samstarfsfólk þá töldu þeir að 

það vildi fleiri karla því það yki víðsýni og kæmi í veg fyrir öfga í kvenlegum áherslum. 

Foreldrar vildu einnig fleiri karla þó þeir mættu þeim með efasemdum í upphafi. 

Einstæðar mæður fögnuðu því að börn þeirra hefðu aðgang að körlum og það að hafa 

karla á staðnum var talið líklegt til að auðvelda samvinnu við feður barnanna. Megin- 

niðurstaðan því sú að karlar geti verið fullt eins góðir kennarar og uppalendur og konur 

og vinnuumhverfið er spennandi og fjölbreytt og ætti að vera þeim opið. 

 Fræðimenn hafa nefnt fleiri rök fyrir að fjölga eigi körlum í kennslu yngri barna. 

Sataøen (1998:19) segir að drengir eigi nú orðið fremur í vanda í skólakerfinu en stúlkur 

og þannig séu karlar ekki endilega lengur hið félagslega sigrandi kyn, gjald 

karlmennskunnar sé að verða hátt og Raundalen (1998:46) telur hag evrópskra pilta á 

niðurleið og þess megi greina merki frá skólabyrjun. Karlar komi verr út en konur þegar 

tíðni slysa, sjálfsvíga og glæpa er skoðuð. Þeim hafi einnig fækkað í háskólanámi og 

svona mætti lengi telja. Sláandi vandi drengja getur opnað augu karla fyrir þörfinni á að 

þeir blandi sér í kynjaumræðuna og hann getur einnig virkað sem lóð á vogarskálarnar 

við að gefa körlum tilgang í leikskólum. Þó er mikið verk enn óunnið við að skilgreina 

umræddan tilgang og skapa körlum í raun starfsvettvang við umönnun og kennslu yngri 

barna. 

 Jensen (1998:90) segir að langtímamarkmið séu svo góð sem þau nái langt, 

aðalatriðið sé að börn hafi það betra hér og nú. Hún telur að spurningunni um það hvers 

vegna þurfi fleiri karla megi svara á þann veg að það sé vegna þess að það auki líkur á 

að gæði starfsins batni þegar fleiri sjónarhorn verði ríkjandi, bæði fyrir drengina og 

stúlkurnar. Það eru réttindi barna og þörf þeirra sem ráða mestu og eru grunnurinn að 

skólastarfi. Með því að hafa ólíka einstaklinga við störf í skólum eru meiri líkur á að 

mismunandi líkamlegum, andlegum og vitrænum þörfum ólíkra einstaklinga sé mætt. 

Það má því færa fyrir því menntunarfræðileg rök að fjölbreytni í starfmannahópnum 

geti bætt vídd í umönnun og kennslu yngri barna. Hugmyndin um að fjölbreytnin sé til 

góðs er einna mest sannfærandi af þeim rökum sem tínd hafa verið til, fyrst og fremst 

vegna þess að hún er menntunarfræðileg. Hún gerir ráð fyrir að skólastarf breytist og 

líkur á skólaþróun aukist. Enn er þó ósvarað spurningunni hvort þetta snúist bara um 

fjölgun karla á vettvangi, vel gæti verið að til sé hópur kvenna sem hnjóti um sömu 

þröskulda og hér eru eyrnamerktir karlkyninu. 
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Nú hefur verið farið yfir helstu rök fyrir því að fjölga körlum. Þau eru vegna 

jafnréttis, til að laga tölfræðina, til hagsbóta fyrir karlana sem fyrir eru og fyrir aðra 

karla sem gætu orðið kennarar og fyrir feður. Það sé gott fyrir börnin og þá sérlega 

drengina, kvenkennarar geti grætt á því sérlega vegna þess að launabarátta gæti orðið 

léttari og að síðustu að fjölbreytni sé til góðs fyrir skólastarf. 

2.7 Ísland 
Flest það sem hér hefur farið á undan er utan úr heimi og tímabært að líta sér nær. Í 

þessum kafla er tæpt á nokkrum íslenskum rannsóknum, litið á ytri ramma 

leikskólamála og farið yfir verkefni sem unnið var til að fjölga körlum í 

leikskólakennslu hér á landi. 

Á Íslandi hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á körlum í kvennastörfum og 

þá sérstaklega ekki körlum í leikskólakennslu en nokkrar rannsóknir eru þó tengdar 

efninu47. Fáeinar rannsóknir hafa verið gerðar á körlum í hjúkrun, svo sem B.S. ritgerð 

Dags Benediktssonar (1994) Karlmenn í hjúkrun á Íslandi: könnun á högum þeirra og 

viðhorfum til starfsins og B.Sc. ritgerð Þorsteins B. Bjarnasonar (1995) um upplifun 

karlkyns hjúkrunarfræðinga af hjúkrunarstarfinu. Árið 2003 lauk Þórður Kristinsson48 

við meistararitgerð í mannfræði við Háskóla Íslands er ber heitið Kynlegir kvistir. 

Karlar í hjúkrun. Tengd efninu er B.A. ritgerð Gísla Hrafns Atlasonar (1999) Karlar í 

kvennaheimi: um íslenska karla í kvennastörfum. Meðal annars kannar Gísli hvernig 

staðið var að átaki til að fjölga karlleikskólakennurum með því að skoða blaðagreinar og 

viðtöl og að umræddu átaki verður vikið síðar. Þórdís Þórðardóttir (2005) rannsakaði 

viðhorf fyrsta árs nema í Kennaraháskóla Íslands til kynjafræði í kennaramenntun49.

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2005) kannaði hug unglinga til starfs grunnskólakennara og 

Ragnhildur Bjarnadóttir (2004) skoðaði sýn grunnskólakennaranema á eigin starfshæfni. 

Að lokum má nefna viðtalsrannsókn Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2004a:79) en hann 

 
47 Tengdar efninu eru til dæmis rannsókn Ingólfs V. Gíslasonar (1997b) en hann tók viðtöl við 25 karla 
um viðhorf þeirra og væntingar og rannsókn Þorgerðar Einarsdóttur (1998) á körlum í fæðingarorlofi. 
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir kannaði hvort starfsfræðsla í 10. bekk skili árangri. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 
og Guðmundur B. Arnkelsson (2005) skoðuðu kynjamun í hugrænni kortlagningu starfa hjá 911 
unglingum í 10. bekk. Ragnhildur Bjarnadóttir (2005) rannsakaði hvernig Kennaraháskóli Íslands styddi 
við starfshæfni kennaranema. Sólveig Jakobsdóttir (1999) rannsakaði tölvumenningu grunnskólanema 
með tilliti til kynjamunar. 
48 Þórður Kristinsson (2003) tók opin viðtöl við tvo karla í hjúkrunarnámi og átta starfandi 
karlhjúkrunarfræðinga með það að markmiði að fá fram upplifanir þeirra í starfi og samfélagi. 
49 Í rannsókn Þórdísar Þórðardóttur (2005) kemur fram að kennaranemum finnst þörf á kennslu í 
kynjafræðum. 
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tók viðtöl við 14 reynda kvenkennara og ræddi meðal annars um konur og karla í 

kennslu. Ingólfur lítur á málin frá hlið kvenna og niðurstöður eru um margt 

athyglisverðar, ekki hvað síst til samanburðar við það sem karlarnir hafa að segja. 

Það er allrar athygli vert að líta til ytri ramma leikskólans og huga að því hvort 

þar megi finna áhrifaþætti eða þröskulda. Fyrstu lögin sem snertu leikskóla tóku gildi 

árið 1973 (Lög nr. 29/1973) en þó þau snérust einvörðungu um byggingu og rekstur þá 

hafa þau um leið þá sögulegu þýðingu að þar heyrði leikskólinn undir 

Menntamálaráðuneytið. Hefur svo verið síðan en þegar lögin voru endurskoðuð á 

árunum 1989–1991 tókust ráðherrar mennta- og félagsmála á um málefnið en lyktir 

urðu þær að leikskólinn skyldi áfram heyra undir menntamálaráðuneytið (Davíð 

Ólafsson 2000:69–70). Sú staðreynd að leikskólinn var og er hluti af menntakerfi 

landsins en ekki félagsmálakerfinu eins og þekktist víða erlendis ætti að hafa haft 

hvetjandi áhrif á karla en þeir hópast ekki í nám né starf. 

Það er ekki úr vegi að kynna í örstuttu máli hvernig menntun leikskólakennara 

hefur verið háttað hér á landi. Hún hófst með stofnun Uppeldisskóla Sumargjafar árið 

1946 en hann varð ríkisskóli árið 1973 og fékk þá nafnið Fósturskóli Íslands (Valborg 

Sigurðardóttir 1998:19). Í ársbyrjun 1998 sameinaðist Fósturskólinn Kennaraháskóla 

Íslands og sama vor brautskráðust fyrstu leikskólakennararnir með B.Ed.- gráðu (Davíð 

Ólafsson 2000:72). Tveimur árum fyrr eða árið 1996 settust fyrstu leikskólakennara-

nemarnir á skólabekk við Háskólann á Akureyri og luku námi vorið 1999 (Árbók 

Háskólans á Akureyri 2000:18). 

Það mætti ætla að sú staðreynd að námið er komið á háskólastig gefi því meira 

gildi og í kjölfarið væri það samkeppnishæfara þegar ungir karlar velja sér námsbrautir. 

Það eitt og sér virðist þó ekki hafa breytt miklu enda gæti þurft lengri tíma til en án þess 

að ætla út í mikla umræðu um laun og áhrif þeirra þá er ekki mikil hvatning í því að fara 

í nám sem ekki er arðbært. 

Opinberlega hefur ekki mikið verið ritað né rætt um karla í leikskólum hér á 

landi. Í sögu Fósturskólans er greint frá að reynt hafi verið að fá karla í skólann upp úr 

1970 en lítið áunnist. 

 
Þegar ríkið tók við rekstri Fósturskólans af Sumargjöf árið 1973 var 
áhersla lögð á að fá karlmenn til að sækja hinn nýja skóla en með litlum 
árangri. Flestir þeirra sem sýndu náminu áhuga höfðu ekki tilskilda 
grunnmenntun og því fór svo að áttundi áratugurinn leið án þess að 
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karlmaður settist í Fósturskóla Íslands. Árið 1980 settust loks tveir 
karlmenn í skólann og brautskráðust þeir Þröstur Brynjarsson og 
Þorfinnur Guðmundsson 1983 (Davíð Ólafsson 2000:56). 
 

Þess er ekki getið hvernig unnið var að því að fá karla inn í skólann og þegar 

Fósturskólinn hélt upp á 50 ára afmæli sitt árið 1996 brautskráði hann einn karl og voru 

þá 13 karlkyns leikskólakennarar brautskráðir í landinu (Davíð Ólafsson 2000:56). 

 Í Athöfn, tímariti leikskólakennara var árið 1997 grein eftir Ingólf V. Gíslason 

(1997a:33–38) þar sem hann kynnir átaksverkefni annarra þjóða og segir ástæðu þess að 

fjölga skuli körlum tvær. Í fyrsta lagi sé það jafnréttismál og í öðru lagi skipti það máli 

fyrir sjálfsvitund barna, sérstaklega drengja. Í sama blaði ári síðar (Eins og risaeðla. 

Samræða um karla, konur og leikskóla 1998:11–15) er greint frá samræðum nokkurra 

einstaklinga um karla í leikskólum í kjölfar þess að karlanefnd félagsins hafði unnið að 

kynningu á málefnum karla í leikskólum. 

 Félag íslenskra leikskólakennara (FL) stóð fyrir átaki árið 1998–9 undir 

slagorðinu Verður þú ímynd karlmennskunnar á næstu öld? Til að fá upplýsingar um 

verkefnið var tekið viðtali við Þröst Brynjarsson (2004) varaformann félags 

leikskólakennara. Flett var í gegnum blaðagreinar og viðtöl sem birtust í kringum átakið 

og Þröstur rifjaði upp atburðina. Hann segir að umræðan um þörfina á því að efna til 

sérstaks átaks til að fá fleiri karla inn í leikskólakennarastéttina hafi verið vakandi um 

tíma áður en kom að átakinu. Það var svo á þingi félagsins árið 1997 að Karlanefndin 

var kosin og fyrsti fundur var haldinn 16. október sama ár. Í nefndinni sátu fimm 

manns, þrír karlar og tvær konur. Þröstur var lengst af formaður nefndarinnar en auk 

hans sátu í henni Ásmundur Örnólfsson, Ragnar Sær Ragnarsson, Kristín Karlsdóttir og 

Heiðrún Sverrisdóttir. Óskar Ástþórsson tók sæti Ragnars þegar hann fór í annað starf 

og á seinna starfsári nefndarinnar var karlanefndin skipuð þeim Þresti, Óskari og 

Ásmundi. 

 Lagðar voru fram tillögur og markmiðið var fyrst og fremst að fjölga körlum. 

Ætlunin var að leita leiða til að kynna nám og starf sérstaklega fyrir ungum 

karlmönnum sem væru að íhuga framtíðarstarf, til dæmis í efri bekkjum framhaldsskóla. 

Eftir á að hyggja var rætt um að hugsanlega hefði verið skynsamlegra að fara með 

kynninguna inn í grunnskólann og ná þannig fyrr til strákanna. Fljótlega var farið í 

samstarf við auglýsingastofu og ákveðið að gefa út veggspjald og bækling. Ásmundur 
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og Þröstur unnu að því verkefni með aðstoð Ingólfs V. Gíslasonar ráðgjafa á 

jafnréttisstofu, sem hjálpaði til við vinnslu á texta í bæklinginn og útvegaði efni. Í 

bæklingnum eru sniðugar athugasemdir eins og þessi: Hefur þú áhuga á að vinna á 

vinnustað þar sem allir líta upp til þín? Átakið fékk ágæta umfjöllun þó einhverjar 

gagnrýnisraddir heyrðust um það að stelpan í bæklingnum var með kórónu en 

drengurinn með indíánafjaðrir. 

Nefndin kynnti sér hvað var að gerast á hinum Norðurlöndunum og komst að 

þeirri niðurstöðu að það var ekki mikið. Karlanefndin hélt rabbfundi sem þóttu góðir en 

á þá var illa mætt. Þar kom í ljós að það var ýmislegt sem karlarnir höfðu þörf fyrir að 

ræða sem var ekki vettvangur fyrir annars staðar. Um þetta leyti var til dæmis mikil 

umræða um misnotkun á börnum í leikskólum í Svíþjóð og þetta var eitthvað sem sat í 

körlunum og sálfræðingur var fenginn inn á einn fund til að ræða um efnið. 

 Þröstur segir það hafa verið barning að fá peninga í verkefnið. Send var beiðni 

um stuðning til fyrirtækja, sveitarfélaga og ráðuneyta og átakið fékk nokkra styrki, í 

flestum tilvikum lágar upphæðir en samt tókst að gera ótrúlega mikið. Gefinn var út 

bæklingur og veggspjöld og svo var auglýst á skjáauglýsingum sjónvarps og í 

blöðunum, allt þetta fyrir rúma milljón. Aðal slagkraftur átaksins var í maí árið 1998. 

 Aðspurður um hvað væri framundan segir Þröstur að eins og er sé ekkert 

framundan hjá félaginu sem snúi sérstaklega að körlum, því karlanefndin var lögð niður 

á þingi félagsins árið 2000. Ætlunin var að vinna áfram með málefnið eftir kynningarnar 

og breyta áherslum þannig að karlar í félaginu hefðu einhvern starfsvettvang innan 

félagsins en það var svo lítil þátttaka að ekki virtist brýn þörf fyrir nefndina. Reyndar 

hafa leikskólar Reykjavíkur svolítið sinnt þessum hópi með því að gefa körlum tækifæri 

til að hittast og FL hélt einnig málþing í samvinnu við Leikskóla Reykjavíkur (LR). 

Málþingið bar heitið Karlar í leikskólum og var öllum körlum, sem störfuðu hjá LR 

boðið á málþingið. Málþingið tengdist framkvæmd verkefna í jafnréttisáætlun LR og 

vinnu karlanefndar FL. Þetta málþing var fyrsta skrefið í því að gefa körlum tækifæri til 

að hittast og ræða það brautryðjandastarf sem þeir vinna á vettvangi sem áður tilheyrði 

konum eingöngu. Á málþinginu fluttu erindi meðal annars þau Anna Hermannsdóttir 

fræðslustjóri LR, Ingólfur V. Gíslason frá karlanefnd Jafnréttisráðs, Jónína Lárusdóttir 

leikskólastjóri og Gísli Hrafn Atlason mannfræðingur. 
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 Þröstur telur að ekki hafi orðið mikill sýnilegur árangur af átakinu en telur að 

það hafi vakið umræðu. Hann þekkir sögu af strák sem sagðist hafa séð bækling 

átaksins þegar hann var í framhaldsskóla og hugsað með sér að þetta væri eitthvað fyrir 

sig og í framhaldi af því farið í nám. Þröstur segir að sá árangur sé alveg átaksins virði 

en telur að jafnvel geti verið að þegar þekktir tónlistamenn í vinsælli hljómsveit50 

ákváðu að fara í nám haustið 2004 þá hafi það verið mun betri kynning og hann hafi séð 

þess merki að það hafi áhrif á aðra stráka. 

 Það er ljóst að margt er órannsakað hvað varðar karla í leikskólum og reyndar 

eru leikskólarannsóknir af einhverju tagi ekki á hverju strái ef út í það er farið. Það kom 

fram að færa má rök fyrir því að ytri rammi íslenska leikskólans sé styðjandi fremur en 

hitt og hér hefur verið unnið markvisst að því að fjölga körlum þó sjáanlegur árangur sé 

ekki mikill. 

50 Hér er vitnað til þess að tveir meðlimir hljómsveitarinnar Botnleðju eru í leikskólakennaranámi þegar 
þetta er ritað. 
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3. kafli Aðferðafræði rannsóknar 

 

Hér verður gerð grein fyrir rannsókninni sem var að mestu leyti unnin innan ramma 

eigindlegrar aðferðafræði og byggð á viðtölum. Sagt er frá rannsóknarspurningum og þá 

farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar; greint frá undirbúningi, vali á þátttakendum, 

framkvæmd, tímaramma og úrvinnslu. Fjallað er um réttmæti og áreiðanleika, auk þess 

sem tilskilin leyfi eru tíunduð. Einnig er greint frá þeim fyrirvörum sem gera verður á 

niðurstöðum rannsóknarinnar. 

3.1 Rannsóknarspurningar 
Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: Eru þröskuldar í leikskólakennaranámi og starfi 

sem karlar hnjóta fremur um en konur? Hvaða áhrif hafa viðhorf og gildi samfélagsins? 

Finnast jákvæðir þættir sem nota má til úrbóta, lækka einhverja þröskulda eða fækka 

þeim? 

 Hugmyndir voru uppi um að þröskuldar gætu falist í námi leikskólakennara, svo 

sem uppbyggingu námsins, námsefni, kennsluaðferðum, málnotkun kennara eða 

samskiptaformi en ekkert síður í samskiptum við samnemendur. Þeir gætu tengst vinnu 

að námi loknu til dæmis stjórnunaraðferðum eða viðhorfum yfirmanna, samskiptaformi 

innan skólanna eða samstarfsfólki, foreldrum, börnum eða almenningi. Einnig var byggt 

á því sjónarmiði að viðhorf til jafnréttis kynjanna í leikskólakennslu hafi breyst minna 

en gera megi ráð fyrir á þeim árum sem liðin eru frá því að fyrstu íslensku karlarnir 

brautskráðust sem leikskólakennarar. Þá var búist við að fram gætu komið sameiginlegir 

jákvæðir þættir sem vert væri að gefa gaum. 

3.2 Aðferðafræði 
Aðferðir eigindlegra rannsókna hafa töluvert verið notaðar í menntunarrannsóknum og 

eiga rætur sínar í margvíslegum fræðum svo sem mannfræði og félagsfræði. Þessar 

aðferðir má grófflokka í þrennt, það er rannsóknir á upplifaðri reynslu, rannsóknir á 

þjóðfélögum eða menningarhóp og rannsóknir á tungumáli eða samskiptum (Gall, Borg 

og Gall 1996:592). Rannsóknum á upplifaðri reynslu má skipta í fernt, Það er hugræna 
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sálfræði, lífssögur, fyrirbæralýsingar og fyrirbærafræði. Fyrirbærafræðin er einna lengst 

frá megindlegum rannsóknaraðferðum og snýst um að rannsakandinn reyni að sjá 

heiminn eins og hann kemur þeim sem hann rannsakar fyrir sjónir (Gall o.fl. 1996:594, 

600–602). Samkvæmt Gall o.fl. snýst aðferðafræði fyrirbærafræða um fernt: Að ákveða 

viðfangsefni sem eru persónulega og félagslega mikilvæg af einhverjum sökum, að 

velja þátttakendur sem passa í mynstrið, að taka viðtöl við sérhvern þátttakanda og að 

síðustu að greina gögn. Kostir aðferðarinnar eru þeir helstir að aðferðafræðin er skýr og 

því auðveld viðfangs. Hún getur einnig dugað á margvísleg fyrirbæri og því hentað við 

ólíkar aðstæður og á margs konar reynslu. Þá gefur viðtalsferlið rannsakandanum 

svigrúm, svo sem til að fylgja eftir þráðum sem koma upp í ferlinu. Allt þetta hefur áhrif 

á hvaða niðurstöður fást. Takmarkanir á þessari aðferð eru einkum tvær. Í fyrsta lagi er 

alhæfingargildi háð því hve vel úrtakið hefur verið valið og því betur valið úrtak því 

meira alhæfingargildi. Alhæfingin nær þó bara til þýðisins. Í öðru lagi hafa gildi 

rannsakandans og viðhorf áhrif á rannsóknina og hann verður hluti af henni og 

þátttakandi (Gall o.fl. 1996:12, 602–603). 

3.2.1 Tilgangur og úrtak 
Viðamesti hluti efnisöflunar fyrir þessa ritgerð var viðtalsrannsókn. Hún var studd með 

viðtali við rýnihóp (focus group). Viðtöl og rýnihópar gefa rannsakanda möguleika á að 

hafa nokkra stjórn á gagnaöflun. Þau leyfa ákveðinn sveigjanleika til dæmis til að kafa 

dýpra en til dæmis spurningalisti gæti gert. Gallar eru þeir helstir að erfitt er að staðla 

aðstæður og nafnleynd getur verið erfiðari. Vinnan við viðtölin fór fram í átta þrepum 

(Gall o.fl. 1996:306–322). Fyrst var tilgangurinn skilgreindur og síðan var valið úrtak. 

Þá var komið að því að hanna formið, semja spurningar, raða þeim upp og gæta að 

orðalagi. Þá hófst undirbúningur framkvæmdar, viðtalsramminn var forprófaður og í 

kjölfarið lagaður, spurningum fækkað og þær færðar til. Þá var komið að því að taka 

viðtölin og að síðustu að greina gögn og vinna úr þeim. 

Til að finna þátttakendur var notast við hentugleikaúrtak (convenience sampling)

sem felst í því að ákveðin nálægð eða þekking á aðstæðum ræður vali á þátttakendum. Í 

sumum tilvikum getur þetta verið eina leiðin til að finna þátttakendur. Aðferðin hefur 

áhrif á alhæfingargildið á þann veg að því stærra sem úrtakið er því meira er 

alhæfingargildið. Í þessari aðferð ber rannsakanda að velja úrtak þar til það er hætt að 

bæta við þekkingu (Gall o.fl. 1996:230–232). 
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Haustið 2003 hófst vinna við undirbúning fyrir meginþátt rannsóknarinnar en þá 

var leitað gagna um karla sem hafa byrjað í og lokið leikskólakennaranámi hér á landi. 

Gögnin voru sótt til skóla sem mennta leikskólakennara, bæði Kennaraháskóla Íslands 

og Háskólans á Akureyri, en einnig til Félags leikskólakennara, 

menntamálaráðuneytisins og Hagstofu Íslands. Ekki var reiknað með að fá fram 

upplýsingar sem hægt væri að draga miklar eða djúpar ályktanir af vegna þess hve 

þýðið er fámennt. Tilgangurinn var annars vegar sá að fá skýrari mynd af 

viðfangsefninu en hins vegar að hjálpa til við að velja viðmælendur. Þegar á daginn 

kom reyndust þessar upplýsingar þó mikilvægari en í upphafi var haldið eins og vikið 

verður að síðar. 

3.2.2 Viðtalssnið og viðtalsrammi 
Viðtölum var ætlað að dýpka skilning á náms- og starfsaðstæðum karla í 

leikskólakennslu. Fyrir fram var ljóst að aðalvandinn myndi liggja í því hve fáir karlar 

hafa brautskráðst sem leikskólakennarar. Notað var hentugleikaúrtak sem byggði á því 

að leita til þeirra sem vildu taka þátt og vonast eftir að ná nógu mörgum þátttakendum. 

Ætlunin var að hafa samband við alla þá karlleikskólakennara sem hægt væri að ná í 

með það að markmiði að fá að minnsta kosti fimm þátttakendur. Þeir áttu að uppfylla 

tvö skilyrði, að vera við störf í leikskóla þegar rannsóknin fór fram og hafa brautskráðst 

frá íslenskri kennaramenntastofnun. Að auki var ætlunin að velja tvo viðmælendur sem 

höfðu flutt sig á annan starfsvettvang. Sá möguleiki var hafður í bakhöndinni að ef hægt 

yrði að velja úr þátttakendum gæfi það möguleika á að velja ólíka kennara með tilliti til 

starfsaldurs, búsetu og fleiri þátta. Á þessu stigi var ekki ljóst hve fáir karlarnir eru í 

raun og veru. 

 Haft var samband við Félag leikskólakennara og falast eftir upplýsingum um þá 

karlkennara sem skráðir voru í félagið og þar af leiðandi við störf veturinn 2003–2004. 

Greiðlega gekk að fá svör og niðurstaðan sú að um 2051 karla væri að ræða, þar af tólf 

sem væru brautskráðir frá Fósturskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands og einn frá 

Háskólanum á Akureyri. Athygli vakti að 16 karlanna voru búsettir á Suðvesturlandi en 

 
51 Þegar farið var af stað í leit að viðmælendum kom talan tuttugu tvisvar upp. Tuttugu karlar höfðu 
brautskráðst sem leikskólakennarar hér á landi og tuttugu voru skráðir í Félag leikskólakennara haustið 
2003. Mikilvægt er að muna að ekki er um að ræða sömu tuttugu karlana, í fyrri hópnum hafa sumir fært 
sig á annan starfvettvang og í þeim síðari eru karlar sem hafa lært erlendis eða eru með aðra sambærilega 
menntun. 
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fjórir voru á Norðurlandi. Af þeim tuttugu körlum sem hafa brautskráðst er enginn af 

þeim sjö fyrstu að vinna í leikskóla hérlendis og því var ákveðið að hefja vinnuna með 

því að falast eftir tveimur þeirra sem lengst höfðu verið við störf og til mótvægis 

tveimur sem voru meiri nýgræðingar og einum mitt á milli. Þess ber þó að geta að þarna 

er aðeins um að ræða 13 ára tímabil. 

Sú ákvörðun var snemma tekin að láta karla í skólastjórnun sitja á hakanum og 

tala fremur við karla sem vinna allan sinn vinnutíma með börnum. Þess má þó geta að 

þegar upp var staðið var aðeins um að ræða einn karl sem var aðstoðarleikskólastjóri og 

einn sem var leikskólastjóri. Málalyktir urðu svo þær að haft var samband við nær alla 

karlana og lýstu flestir sig tilbúna til þátttöku og þar með voru þátttakendur orðnir sex 

við vinnu í leikskóla og að auki einn með langa og fjölbreytta reynslu. Einnig var tekið 

viðtal við einn karl sem var í eða hafði nýlokið við leikskólakennaranám til að fá ferska 

sýn á námstímann. Þannig náði úrtakið á endanum til átta karla, sem eru nær allir 

karlarnir sem áttu þetta þrennt sameiginlegt: Að vera með íslenskt próf, að vera að vinna 

í leikskóla þegar rannsóknin var framkvæmd og vera ekki skólastjórnendur. 

Eins og fram hefur komið brautskráðust fyrstu tveir karlleikskólakennararnir 

árið 1983 og þótti hæfa að annar þeirra rataði inn á þátttökulista sem frumkvöðull og 

brautryðjandi. Hvorugur þeirra er að vinna í leikskóla þó annar sé vissulega að vinna að 

málefnum leikskólakennara í stéttarfélagi þeirra. Að auki var ætlunin að taka viðtöl við 

tvo karla sem ekki eru að vinna við leikskóla og notast við snjóboltaaðferð 

(snowball/chain sampling). Þessi aðferð felur í sér að þeir þátttakendur sem fundnir eru 

vísa á aðra mögulega þátttakendur (Gall o fl. 1996:770). Þegar á hólminn var komið 

reyndust þeir karlar sem haft var samband við ekki hafa fært sig svo ýkja langt frá 

leikskólanum en voru við umönnunar- og uppeldisstörf. Því má jafnvel rökstyðja að 

þessir karlar hafi ekki í raun farið í önnur störf heldur fært sig til í starfi og þeir því ekki 

mótvægi við hinn hópinn heldur miklu fremur viðbót og í kjölfarið var ákveðið að 

einblína á karla í leikskóla. 

3.2.3 Undirbúningur og forprófun viðtalsramma 
Hluti af gagnaöflun fólst í að fylgjast með störfum karla á vettvangi í tvo daga og 

skráðar vettvangsnótur (field notes). Samkvæmt Esterberg (2002:9–12) eru 

vettvangsnótur gagnlegar til að henda reiður á upplifun rannsakanda á vettvangi, um 

leið og hann fylgist með skráir hann hjá sér hvernig hann upplifir það sem hann sér. Ein 
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leiðin til að skrá vettvangsnótur er að skrá ekki svo viðfangsefnið sjái til svo skráningin 

hafi ekki bein áhrif á það sem gerist. Þessi leið var valin hér, en þess gætt að skrá sem 

allra fyrst. Markmið var að fá innsýn í samskipti og verkefni karla í leikskóla með 

niðurstöður erlendra rannsókna í huga. Til að tryggja sem sanngjarnasta niðurstöðu var 

ekki gefið upp hvað væri sérstaklega verið að skoða. Þetta var gert snemma í ferlinu og 

niðurstöður notaðar til stuðnings við gerð spurningalista, bæði fyrir viðtöl og rýnihóp. 

Spurningar fyrir viðtöl og rýnihóp voru hálfopnar en það gaf tækifæri til að grípa 

óvænta þræði sem annars gætu hafa fallið utan borðs. Það leyfði viðmælendum að hafa 

nokkur áhrif á þróun viðtala og gaf svigrúm fyrir óvænt eða ófyrirséð umræðuefni. Við 

gerð spurninga voru niðurstöður þeirra erlendu rannsókna sem kynntar voru í upphafi 2. 

kafla notaðar til hliðsjónar og gert ráð fyrir að aðstæður karla í kennslu yngri barna 

væru svipaðar hér og víða erlendis. Stuðst var við spurningar þær sem Williams 

(1991:148–150) notaði í rannsókn sem hún kynnir í Gender differences at work en hún 

skipti spurningum í fjóra liði sem voru aðlagaðir að þessari rannsókn. Þeir voru 

bakgrunnsspurningar, spurningar um námið, reynslan af starfinu og aðrir þættir. Í 

viðtalsrammanum voru einnig þrjár lykilspurningar sem hver um sig snerist um að finna 

þröskulda frá þremur mismunandi sjónarhornum. Þessar spurningar voru beinskeyttari 

en aðrar spurningar og í úrvinnslu voru þær teknar sér eins og sjá má í niðurstöðukafla. 

Við undirbúning viðtala, úrvinnslu og framkvæmd var stuðst við bók Seidmans 

(1998), Interviewing as qualitative research, en til að fræðast um undirbúning, 

framkvæmd og úrvinnslu rýnihóps var notuð bók Kruegers (1994), Focus groups. A 

practical guide for applied research.

Viðtalsramminn var forprófaður með því að taka eitt undirbúningsviðtal. Það var 

gert til að fá tækifæri til að laga agnúa og breyta því sem betur mátti fara en einnig til að 

fá hugmynd um tímalengd og fleira. Í kjölfarið var spurningum fækkað og þær dregnar 

saman enda komi í ljós að sumar voru óþarfar. Síðar var ákveðið að nota þetta viðtal 

sem hluta af rannsókninni. Í þessu fyrsta viðtali valdi spyrjandi stað og stund en upplifði 

togstreitu sem lýsti sér í því að viðmælandi reyndi að ná stjórn á aðstæðum. Ekki er ljóst 

hvað þar réði mestu en líklegt að reynsluleysi eða óöryggi spyrjanda hafi haft áhrif. Eftir 

það völdu viðmælendur mótsstað sem í nær öllum tilvikum var vinnustaður þeirra og 

kom það vel út enda voru þeir á heimavelli og gengu þau viðtöl mun betur. 
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3.2.4 Viðtöl og úrvinnsla 
Alls voru tekin átta viðtöl á tímabilinu nóvember 2003 til mars 2004 en að auki var 

tekið viðtal við Þröst Brynjarsson varaformann Félags leikskólakennara með það að 

markmiði að fá upplýsingar um átaksverkefni félagsins og fleira. Þröstur hefur lengri 

reynslu af því að vera íslenskur karlleikskólakennari en aðrir og hefur alla sína starfstíð 

unnið að kennslu yngri barna með fjölbreyttum hætti. 

Haft var samband við mögulega þátttakendur símleiðis og tilgangur rannsóknar 

kynntur um leið og falast var eftir þátttöku þeirra. Í samráði við viðmælendur var 

ákveðin dagsetning fyrir viðtölin og þeim boðið að velja stað og að einhverju leyti 

stund. Að tilmælum sumra viðmælenda hafði rannsakandi samband við skólastjóra sem 

í öllum tilvikum sýndu einstakan velvilja og gáfu svigrúm innan vinnutíma til að taka 

viðtöl, auk þess að útvega húsnæði og greiða fyrir með ýmsum hætti. 

 Viðmælendum var sagt að viðtölin tækju um klukkustund en voru beðnir um að 

taka frá allt að eina og hálfa klukkustund til vonar og vara. Viðtölin voru tekin upp á 

hljóðupptökutæki og afrituð síðar sem texti á tölvutækt form. Við afritun var þess gætt 

að skrá hik, áherslur og annað sem gat skipt máli fyrir úrvinnslu síðar. Tímaramminn 

stóðst ágætlega þó viðtölin hafi tekið mislangan tíma eða allt frá 30 mínútum til 70 

mínútna. 

Úrvinnsla gagna fólst í að vinna úr þeim tölulegu upplýsingum sem söfnuðust,  

vinna úr viðtölum og þemagreina niðurstöður. Einnig þurfti að inntaksgreina umræður 

rýnihópa og vettvangsnótur og bera þær niðurstöður saman við önnur gögn, einkum 

þemagreiningar viðtala. Að síðustu var skoðað hvort niðurstöður væru sambærilegar við 

niðurstöður erlendra rannsókna. 

Eins og fyrr hefur komið fram er nokkur vandi því samfara að tryggja að ekki sé 

hægt að þekkja viðmælendur vegna þess að þýðið er lítið. Einnig kom fljótt í ljós að má 

þyrfti út kæki, orðatiltæki og stundum orðalag sem einkennir ákveðna aðila. Í 

einhverjum tilvikum þurfti einnig að færa í almennari orð frásagnir svo ekki væri 

beinlínis hægt að tengja þær við kennara, leikskóla eða sveitarfélag. 

 Þegar afritun viðtala var lokið, voru viðmælendum gefin númer og sérhvert 

viðtal lesið ítarlega og þemagreint. Fyrst voru lykilorð dregin út og skráð sérstaklega hjá 

hverjum viðmælenda fyrir sig, tíðni þeirra og umræðuefni talin og flokkuð. Þá var 

komið að því að flokka svör eftir spurningum, þvert á viðmælendur, og þar með var 



60 

ekki lengur hægt að rekja þau til ákveðins viðmælenda. Aftur voru lykilatriði dregin út 

og tíðni þeirra skoðuð en um leið voru þau sett í samhengi við niðurstöður erlendra 

rannsókna. 

 Ákveðið var að steypa öllum niðurstöðum úr viðtölum í eina deiglu og draga 

þær svo þaðan eftir þörfum án þess að hægt væri að tengja tvö svör saman og þau 

hvorki tengd við nafn eða númer til að tryggja frekari nafnleynd. 

Til viðmiðunar var ákveðið að hafa orðanotkun um fjölda á eftirfarandi hátt. 

Þegar orðið fáir er notað þýðir það tveir til þrír viðmælendur, nokkrir stendur fyrir tveir 

til fimm, flestir merkir fimm til átta og einhverjir eru að minnsta kosti tveir. 

Niðurstöður úr rýnihóp (samanber 3.2.5) voru unnar með sama hætti. Samræður 

hópsins voru hljóðritaðar og síðar afritaðar á tölvutækt form. Þá voru þær þemagreindar 

og lykilatriði tekin út og skoðuð sérstaklega áður en niðurstöður voru skráðar. Að 

síðustu voru niðurstöður úr viðtölum og rýnihóp skoðaðar í samhengi og þær tengdar 

við megin- þemu ritgerðar, nám, starf og samfélag. 

3.2.5 Rýnihópur 
Síðla árs 2003 var kallaður saman rýnihópur leikskólastjóra, allt konur, sem höfðu að 

minnsta kosti fimm ára starfsreynslu og hafa að auki haft karla í vinnu í minnst ár 

samfellt. Haft var samband við yfirstjórnanda leikskólamála í einu af stóru 

sveitarfélögunum og hann beðinn að benda á líklega þátttakendur sem reyndar voru ekki 

margir. Við eftirgrennslan lýstu allir sig tilbúna til þátttöku en þegar á hólminn var 

komið helltist úr lestinni þannig að einungis mættu þrír leikskólastjórar sem höfðu frá 

sjö til tólf ára starfsreynslu og allir haft nokkra karla í vinnu. Þátttakendur spjölluðu 

saman í eina og hálfa klukkustund um sex hálfopnar spurningar byggðar á 

viðtalsrammanum. 

3.2.6 Umræðuvefur 
Á fyrstu stigum verkefnisins var haldið úti umræðuvef52 þar sem þátttakendur voru 

karlar í leikskólakennaranámi. Ætlunin var að umræðurnar gætu gengið á meðan unnið 

væri að rannsókninni og bætt inn sjónarhorni karlnema. Þar sem ekki var hægt að ná í 

umræðuhóp á landsvísu var leitað eftir þátttöku nema frá einum skóla í hverju 

eftirtalinna landa: Íslandi, Belgíu, Svíþjóð og Noregi. Alls staðar náðist til fjögurra karla 

 
52 Bloggsíðu. 
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nema á Íslandi en þar vildu einungis tveir taka þátt og annar hætti svo námi stuttu síðar. 

Þar með var brostinn grunnurinn að því að nota þessa aðferð og vefnum lokað eftir 

nokkurra mánaða tilraun. 

3.3 Réttmæti og áreiðanleiki 
Íslenskir karlleikskólakennarar eru fáir og enn færri eru að vinna við fagið. Karlar í 

leikskólakennaranámi eru enn færri og þessi atriði gerðu alla úrvinnslu upplýsinga 

sérlega viðkvæma. Þar sem upplýsingar voru sóttar beint til þeirra er málið varðar má 

ætla að réttmæti niðurstaðna úr viðtölum sé töluvert, það er niðurstöður endurspegli 

viðhorf og reynslu þeirra karlleikskólakennara sem rætt var við. Minna má á að 

viðmælendur voru fremur þýði en úrtak þar sem haft var samband við nær alla sem um 

ræddi. Hins vegar er áreiðanleiki háður stöðugleika í viðhorfum og starfsaðferðum 

tengdum leikskólakennaranámi og starfi og slíkt er erfitt að meta. 

 Um niðurstöður úr rýnihóp gildir annað en um niðurstöður úr viðtölum og 

réttmæti og áreiðanleiki þeirra er mun minni. Hafa ber í huga að rýnihóp var ætlað að 

styðja við niðurstöður úr viðtölum en ekki ætlað að standa einn og sér. 

 Allan (1993:114) segir karla í kennslu yngri barna svo fáa að hætt sé við að 

persónulegir eiginleikar þeirra séu teknir úr samhengi og metnir sem faglegir eiginleikar 

eða dæmigerðir karlaeiginleikar. Hann segir athyglina sem karlar í kvennastarfi fá, 

viðhorfin sem mæta þeim, stöðluðu ímyndirnar sem þeir þurfa að berjast við og aðra 

áhrifaþætti sem allir eiga það sameiginlegt að leggja áherslu á kynferði, gera körlum og 

rannsakendum erfitt um vik að aðgreina kyn og fag. Þetta þarf að hafa í huga við túlkun 

niðurstaðna. 

 Rannsóknir hafa mestmegnis beinst að körlum sem eru við störf, þeim sem hafa 

skapað sér sess og fundið sér farsælan farveg í kvennaheiminum. Hinir sem féllu út úr 

námi eða starfi, eða sóttu aldrei á miðin eru ekki taldir með og því gefa niðurstöður afar 

takmarkaða mynd. Ekki má svo gleyma þeim ófaglærðu körlum sem eru í leikskólum 

landsins og er ekki gefið rúm hér. Að síðustu ber að hafa í huga þá sem ekki vildu taka 

þátt í rannsókninni. 

3.4 Tilskilin leyfi og fyrirvarar 
Að fengnu samþykki kennaradeildar Háskólans á Akureyri fyrir rannsókninni var haft 

samband við Persónuvernd vegna tilskilinna leyfa en stærstur hluti rannsóknarinnar 
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byggði á upplýstu samþykki þátttakenda og var því einungis tilkynningaskyldur. Leitað 

var til margra persóna og stofnanna sem gáfu flestar fúslega þær uppýsingar sem þurfti. 
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4. kafli Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum úr rannsókninni. Eins og í fyrri hluta 

ritgerðar er efninu skipt í þrjú þemu, nám, starf og samfélag en í fjórða undirkafla er 

gerð grein fyrir niðurstöðum úr sérstökum spurningum um þröskulda. 

Hver kafli er byggður upp á þann hátt að fyrst er sagt frá því sem fram kemur í 

viðtölum við karlkennarana sem eru kallaðir viðmælendur til aðgreiningar frá körlum í 

öðrum rannsóknum. Síðan er frásögn af því sem leikskólastjórar ræddu í rýnihóp. Síðast 

er umræðu- og niðurstöðukafli þar sem fléttað er saman umræðum um niðurstöður bæði 

úr rýnihóp og viðtölum og þær bornar saman við aðrar rannsóknir. Það er ekki alltaf 

augljóst hvar í flokki ákveðnar umræður eigi best heima, helst á þetta við um atriði sem 

í fyrstu voru höfð í kaflanum um starfið en þegar á hólminn var komið voru flutt í 

kaflann um samfélag. 

4.1 Nám 
Fyrstu skref fólks inn í fag eru gjarnan í gegnum nám og því er hafður sá háttur á að 

hefja umfjöllun á atriðum tengdum námi og námstímanum. Nokkrar spurningar eru um 

aðdraganda þess að farið var í nám, um námstímann, uppbyggingu námsins, samskipti 

við kennara og í nemendahópnum og að lokum um kosti og galla við námið. Til 

viðbótar eru viðmælendur beðnir að koma með hugmyndir að úrbótum á námi og segja 

skoðun sína á því hvort námið megi bæta svo það sé meira aðlaðandi fyrir karla. 

4.1.1 Viðtöl 
Reynsla viðmælenda áður en þeir fóru í leikskólakennaranám er margvísleg en allir hafa 

þeir unnið með börnum við einhverjar aðstæður, flestir í leikskóla, einn við 

íþróttakennslu yngri barna og einn með fötluðum börnum. Ástæður þess að þeir ákváðu 

að hefja nám eru einnig af ýmsum toga, til dæmis vildu tveir bæta fagmennsku og 

þekkingu, tveir voru hvattir af öðrum í leikskólanum. Allir segja ákvörðun um þetta 
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nám hafi verið meira fyrir tilviljun en að það hafi verið skipulagt með löngum fyrirvara. 

Einn nefnir að átak Félags leikskólakennara til að fjölga körlum hafi ýtt við sér. 

Allir viðmælendurnir nefna að námstíminn hafi verið skemmtilegur þó stundum 

hafi námið tekið á en minningarnar sem lifa séu ánægjulegar og gæði námsins hafi 

komið einhverjum á óvart og það sé merkilegra en almenningur geri sér grein fyrir. Það 

kom þeim í opna skjöldu að karlar eru ekki fleiri og einhverjir segja að það hafi tekið þá 

tíma að aðlagast hópnum. 

 
... til þess að byrja með þá átti ég afskaplega erfitt með að fitta þarna inn ... Já, 
sko málið er að ég reyndi ekkert að sko lagði mig ekkert fram um að blandast 
þarna inn í svona í raun og veru fyrr en talsvert löngu seinna. 
 

Viðmælendur tala um að í skólanum hafi þeir fengið að kynnast samfélagi kvenna og 

sterkri kvennamenningu þar sem meðal annars umræðuefni snerust um barneignir og 

aðra enn persónulegri kvenlega þætti. Atriði sem eru langt frá raunveruleika karla, þetta 

kannast þeir við jafnt hjá nemendum og kennurum. 

 
... og auðvitað svona þegar maður fer að hugsa til baka þá er margt í náminu 
svona kvenmiðað ef hægt er að segja þannig. Þetta er aðallega reynslu, hvað 
eigum við að segja, reynsluheimur kvenna sem er verið að ræða þarna um. 
Kennarar eru náttúrulega að miðla af sínu sem þær hafa upplifað og óneitanlega 
nemendur líka, taka til reynslu sinnar og allt er þetta úr þessari leikskólaveröld 
sem er líklega svolítið kvennamál í dag. 
 

Einhverjir vilja meina að kjaftasögur um eitt og annað eigi til að fara á kreik á meðal 

kvennanna, „með pilsaþyt“, eins og einn orðar það og af þessu hafa þeir ekki reynslu af 

karla- eða blönduðum vinnustöðum. Allt þetta kallar á sterk bein og góða sjálfsmynd 

þeirra sem ætli að fóta sig í leikskólaveröldinni. 

 
Það þora örugglega ekki mjög margir og jafnvel þegar menn byrja í skólanum og 
sjá sig einan í þessum kvennafans þá þurfa menn náttúrulega að vera svolítið 
sterkir á svellinu, vita hvað þeir vilja, hafa þokkalega sjálfsmynd til að sigla í 
gegnum þetta og kannski eru þessi áhrif þessi kvennaveröld sterkari en ég læt 
uppi. 
 

Allir kannast við að hafa vera kvenkenndir í tímum og það hafi stundum reynt á 

þolinmæðina en nokkrir orða það nær eins, á þá leið að þeir hafi ekki látið það trufla sig. 

Einn af þeim sem lengur hefur verið leikskólakennari segir að á námstímanum hafi 

kennarar passað vel upp á að muna eftir að það var karl í bekknum og mismuna þeim 



65 

ekki. Einhverjir nefna að þeir hafi á tilfinningunni að þeir hafi fengið sérstaka 

meðhöndlun vegna kynferðis síns en aðrir þvertaka fyrir það og þá helst þeir sem lengra 

er síðan brautskráðust. 

 
Ég er ekki frá því hins vegar að það hafi verið kennarar sem gerðu þennan mun, 
hjálpuðu okkur rosalega mikið, ég man til dæmis, já, það var oft sem svörin voru 
lögð í hendurnar á manni, næstum því skrifuð fyrir mann. 
 

Annar hefur aðra sögu að segja. 
 
Þær voru mjög meðvitaðar um þetta að vera ekkert að hampa okkur eða setja 
okkur á stall heldur bara, við værum bara. 

Nokkrir viðmælenda tala um að þeir hafi oft verið sá sem spurði í tímum og 

stundum hafi samnemendur þeirra, konurnar, beðið þá að spyrja kennara fyrir sig. Í 

kjölfar þessarar umræðu segja einhverjir að það sé auðveldara að vera í bekk þar sem 

karlar eru fyrir þó hitt sé yfirstíganlegt og þrír nefna af fyrra bragði að þeir eigi gott með 

samskipti og það hafi hjálpað þeim við að fóta sig í námi og starfi. Hitt þekkist þó að 

karl hafi verið settur til hliðar þegar kom að félagslífinu í bekknum og útilokaður frá 

félagslífinu. 

Á föstudeginum þá heyrði ég að það var verið að tala um að fara í partí, ég ... var 
farinn að sperra eyrun og síðan ágerðist alltaf talið um partíði um kvöldið og 
síðan sneri ég mér að stelpunum sem voru þarna í hnapp að tala saman. Þá sneri 
ein þeirra sér að mér og sagði, nei því miður þetta er bara fyrir stelpur. ... ég 
eiginlega hálf vorkenndi þeim bara. 
 
Viðmælendur eru ánægðir með námið í flestum grundvallaratriðum og þótti það 

fjölbreytt og kennarar skemmtilegir og ólíkir. Umræðan um skemmtileg fög er nátengd 

umræðunni um góða kennara en þegar nefna átti uppáhaldsfögin urðu svörin fjölbreytt. 

Þrír nefna sálfræði og félagsfræði en tveir uppeldisfræði og leikræna tjáningu. Þá voru 

fög sem tengjast menningu og samfélagi, tölvuvinnslu, listgreinum og náttúrufræði 

nefnd. Heimspeki og umræðutímar fengu einnig atkvæði. Aðspurðir um hverju 

viðmælendur vildu bæta við námið komu þeir fram með tillögur sem voru svo 

margvíslegar að þær endurspegluðu meira persónuleg atriði fremur en greina mætti í 

þeim áhrif sem tengja megi kyni. Ein hugmyndin er að nýta það sem vel er gert í 

grunnskólanum og leggja meiri áherslu á stærðfræði og tilraunir sem tengja mætti 

saman og vinna með í gegnum listir. Aðrar tillögur eru að auka þekkingu á tölvunotkun 

með börnum, kenna smíðar, ljóðagerð eða nemendastjórnun og samskipti. Einnig er 
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nefnt að gott væri að auka vægi námstækni í grunnnáminu og kenna námsgagnagerð, 

auka fræðslu um foreldrasamstarf, viðtöl og foreldrafundi. Það kom einnig skýrt fram 

að listgreinar og sálfræði væru mikilvægir þættir í námi og starfi og það þyrfti að 

endurspeglast í náminu. 

Spurt er um hugmyndir um námskeið eða áherslur sem gætu gert 

leikskólakennaranám meira aðlaðandi fyrir karla og flestir viðmælenda segjast vilja hafa 

haft tækifæri til að undirbúa svör við þessari spurningu. Svörin eru svo eins mörg og 

margvísleg og karlarnir sem svöruðu og þeir tala með tilfinningu um hugmyndir sínar 

sem virkuðu eins og þeir væru að lýsa áhugamálum sínum eða hugðarefnum. Ráð sem 

nefnd eru að geti dugað til að fjölga karlnemendum eru til dæmis að fjölga 

karlkennurum eða samkenna með grunnskólakennaranáminu en þá er reyndar rekinn sá 

varnagli að þá sé hætta á að áherslan verði fremur grunnskólamiðuð en leikskólamiðuð 

og því þurfi að vanda til verka.  

Falast er eftir svörum við því hvaða gallar séu helstir tengdir námi fyrir karla og 

flest atriðin sem koma fram virðast persónuleg og almenn frekar en tengd kyni. Þó 

kemur fram að í vettvangsnámi sé verkum karla hampað eða að þeir hafi ekki fengið 

tækifæri til að spreyta sig á öllu, til dæmis bleiuskiptum, og sjaldnast sjái þeir aðra karla 

að störfum. Þeir tala líka um að þeim hafi verið ýtt inn í vinnu með eldri börnum og 

körlum eldri í hettunni, inn á skóladagheimilin53. Annar annmarki sé að allir kennarar 

geti fljótt tengt nafn karls við persónu og þátttaka eða þátttökuleysi karls, gjarnan eina 

karlsins í bekknum, veki eftirtekt og hafi jafnvel athugasemdir í för með sér á meðan 

konurnar fái að vera í friði í skjóli fjöldans. 

 
... í öllum verkefnum, umræðum og svoleiðis þá var maður alltaf fulltrúi 
minnihlutahóps eða fulltrúi karlmanna yfirhöfuð þannig að ... það alltaf svona 
ákveðinn status sem að maður fékk bara út af því fyrir að vera þarna, meðan þær 
voru bara þær voru hópurinn. 
 
Í stuttri samantekt má segja að viðmælendur segjast upplifa kvennamenninguna í 

náminu, þeir nefna að þeir hafi þurft að aðlagast, venjast og læra að takast á við það sem 

henni fylgi. Þeir þakka sterkri sjálfsmynd og góðum samskiptahæfileikum hve vel þeim 

gangi. Þeir telja bæði kosti og galla fylgja því að vera fulltrúar minnihlutahóps, stundum 
 
53 Skóladagheimili voru undanfarar skólavista eða skólasela og ætluð grunnskólabörnum á aldrinum 6–12 
ára. Börnin dvöldust þar allan daginn, sóttu skóla en lærðu, mötuðust og léku sér undir umsjá 
leikskólakennara á skóladagheimilinu. Einsetning skóla og aðrar breytingar í samfélaginu gerðu 
skóladagheimilin óþörf. 
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græði þeir á því en stundum kosti það. Viðmælendur eru í heildina ánægðir með 

námstímann og gæði náms og hafa ekki afgerandi hugmyndir til úrbóta eða viðbóta. 

4.1.2 Rýnihópur 
Skólastjórarnir sem tóku þátt í rýnihópnum hafa allir verið við nám fyrir tiltölulega 

löngu síðan og töldu sig ekki dómbæra á nám leikskólakennara eins og það er í dag. 

Enginn þeirra hafði heldur reynslu af því að vera með karli í bekk á námstímanum og 

því dvöldu þeir ekki við umræðuefnið. 

4.1.3 Umræður og samanburður 
Hér verður farið í gegnum niðurstöður í svipaðri röð og þær komu fram í kaflanum á 

undan. Þar sem rýnihópurinn tók ekki afstöðu til þessa þáttar er hér einungis um að 

ræða niðurstöður úr viðtölum. Hver umræðuþráður verður síðan hnýttur í lokin með 

samanburði við aðrar rannsóknir, innlendar og erlendar. 

Einn viðmælandi segir frá því að þegar hann fékk svar um skólavist stóð dóttir 

en ekki son aftan við föðurnafnið hans. Það er því ljóst að einhvers staðar má vanda 

vinnubrögð og þegar haft er í huga að fyrstu karlarnir sem brautskráðust höfðu ekki einu 

sinni starfsheiti, heldur auða línu í diplomunni sinni, má sjá að róður karlanna er ekki 

endilega alltaf léttur. 

Allir viðmælendur segja ákvörðun um að fara í þetta nám hafi verið meira fyrir 

tilviljun en að það hafi verið skipulagt með löngum fyrirvara, það er hið sama og kom 

fram bæði í rannsókn Þorsteins B. Bjarnasonar (1995:46) og Þórðar Kristinssonar 

(2003:60) á karlhjúkrunarfræðingum. Leikskólakennsla er greinilega ekki það sem litla 

drengi dreymir um þegar þeir verða stórir, að minnsta kosti ekki opinberlega eða eins og 

einn karlkennarinn sagði. 

 
... en það hafa ungir drengir sagt mér í trúnaði að þeir ætli að verða 
leikskólakennarar þegar þeir verða stórir ... en ekki haft hátt um það. 
 

Það virtist regla fremur en hitt að karlar sem fara í leikskólakennaranám hafi 

einhverja starfsreynslu eða reynslu af börnum í einhverri mynd. Ófaglærðir karlar í 

leikskólum landsins, á sambýlum, í íþróttahreyfingunni við þjálfun barna, í skátastarfi, í 

kirkjustarfi geta því verið vænlegur markhópur sem sækja mætti inn í 

leikskólakennaranám. Þórður Kristinsson (2003:60) kemst að svipaðri niðurstöðu um 

hjúkrunarfræðinga og segir karlana í rannsókn sinni ekki hafa séð starfið sem raunhæfan 
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kost fyrr en þeir hafi fengið einhverja reynslu af umönnunarstörfum (sjá einnig Lee án 

árs:1). 

Almennt eru viðmælendur ánægðir með námstímann og hið sama kom fram hjá 

Þórði Kristinssyni (2003:69) en það má sjá í gegnum viðtölin að karlarnir upplifðu 

kvennamenninguna sterkt á námstímanum. Allir þekktu dæmi þess að talað er um 

nemendahópinn í kvenkyni og þeir segja það vera í lagi og þeir hafi ekki látið það trufla 

sig. Samt skilgreini þeir þetta sem ásættanlegt og „í lagi“ eða ekki ásættanlega og „nett 

pirrandi“ svo notuð séu orð þeirra sjálfra og hljómar eins og slíkt sé þeim stundum eins 

og hvert annað hundsbit. 

 
... að taka öllu bara með jafnaðargeði þannig að það, þetta reddast bara. 
... yfirleitt leiðréttir maður þó manni hafi ekki sárnað. 
... ég alla vega lét það ekkert trufla mig, sko. 
... en við vorum ekkert viðkvæmir held ég fyrir því. 
... pirraði mig pínulítið. 
... hefur ekkert þvælst fyrir mér. 
... ég náttúrulega fann fyrir því. 
 

Karlhjúkrunarfræðingar þekkja það líka að talað er í kvenkyni um hópinn (Þórður 

Kristinsson 2003:70) og segja erfitt að vera ekki talinn með, rétt eins og þeir eigi ekki 

heima þarna. Fram hjá því verður ekki horft að viðmælendum finnst að á meðan konur 

þurfi ekki að standa fyrir neinn nema sjálfar sig þá sé litið á karla sem fulltrúa allra karla 

eða sem fulltrúa minnihlutahóps. Það kemur skýrt fram að skoðanir viðmælenda á því 

hvaða fög voru leiðinleg, erfið eða auðveld og hvað þeir vilja sjá til viðbótar í náminu 

eiga nær ekkert sameiginlegt. Þetta bendir til að þær byggi meira á persónulegum mun 

en kynjabundnum og karlar geti rétt eins og konur ráðið við námsefnið. 

Ekki er hægt að segja skilið við þessa umræðu án þess að víkja að því að 

viðmælendur segja kvennemendur hafa sóst eftir að láta þá spyrja spurninga í tímum 

sem er hið sama og Williams komst að (1995:75). Margt getur valdið slíku og þó 

trúlegast sé að þar hafi uppburðarleysi eða feimni leikið stærsta hutverkið má samt 

alveg láta hugann reika dýpra. Slík atvik gætu átt rætur í viðhorfum um að þar sem 

konur og karlar komi saman sé vænlegast að láta karlinn hafa orðið eða að sú 

sannfæring ráði að að karlar séu gáfulegri en konurnar eða að kennarar bregðist frekar 

eða betur við ef karl spyr. Skýringin getur verið einföld en hún getur líka verið flókin og 

samofin viðhorfum og gildum sem mestmegnis eru óyrt og ómeðvituð. Hvað svo sem 
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ræður, má ætla að þetta sé álag á karla, að minnsta kosti geti það verið pirrandi og því 

hugsanlegur þröskuldur. 

Í hnotskurn er niðurstaðan sú að að karlar finna fyrir kvennamenningu í náminu 

en eru ánægðir með námstímann. Það sé bæði gott og slæmt að vera í minnihluta en 

góðir eiginleikar hjálpi til. Viðmælendur eru í heildina ánægðir með gæði náms og hafa 

ekki afgerandi hugmyndir til úrbóta eða viðbóta. 

4.2 Starfið 
Að námi loknu er komið að því að velja sér vinnustað og feta sig inn á 

fagmennskubrautina. Viðmælendur eru spurðir um hvað réði vali á vinnustað, um 

móttökur þar, líðan í vinnunni og fleira. Einnig er forvitnast um skoðanir þeirra á því 

hverjir séu helstu kostir og gallar við starfið og hvort þeir finni mun á kynjum við störf. 

4.2.1 Viðtöl 
Það kemur líka fram, meira fyrir tilviljun en að eftir því hafi verið leitað sérstaklega að 

margir viðmælenda eru elstir í systkinahópnum. Hugsanlega getur ábyrgð á yngri 

systkinum opnað augu einhvers fyrir umönnunarstörfum sem mögulegum 

starfsvettvangi. Það væri líka forvitnilegt að vita af hverju sumir nefna að þeir ganga 

ekki með giftingarhringa, sérstaklega í ljósi þess að karlar í umönnunnarstarfi geta átt á 

hættu að kynhneigð þeirra eða tilgangur sé dreginn í efa. Einn nefndi að það væri 

ákveðin uppreisn. 

Um helmingur viðmælenda lét hentugleika og aðrar ytri ástæður ráða vali á fyrsta 

vinnustað og svo virðist sem það sé ekki endilega vænlegt til að þeir ílengist á staðnum. 

Þegar rætt er um núverandi vinnustað hefur annað ráðið för og skiptist jafnt á milli þess 

að velja sér skýra skólastefnu og þess að koma að uppbyggingu á nýjum leikskóla, fá að 

hafa áhrif og móta starf. Allir sem tjá sig um ánægju með vinnustað tengja það sömu 

atriðum. Annars vegar að vinna með góðu samstarfsfólki sem þeir lýsa sem fólki sem 

hefur áhuga á vinnunni sinni, hins vegar að hafa góðan skólastjóra og fá frjálsar hendur 

og hafa möguleika á að koma hugmyndum sínum í framkvæmd. Að auki nefnir einn að 

skýr stefna með sveigjanleika henti sér. Í framhaldi af umræðunni um góða 

skólastjórann kemur fram að hann sé sterkur leiðtogi sem sé til staðar, tilbúinn til að 

ráðleggja og aðstoða en treysti starfsfólki sínu til að vinna vinnuna sína og veiti því 
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faglegt frelsi. Einn bætti við að skólastjórinn þurfi að vera laus við meðvirkni, til dæmis 

að hlífa engum. 

Viðmælendum þykir vel tekið á móti þeim á vinnustað og einum kom það á 

óvart. Viðbrögð barnanna séu þó stundum yfirþyrmandi. 

 
Ég á svona einhverjar minningar í kollinum sko um það að þau hafi eitthvað 
svona hrúgast að mér í útiverunni. 
 

Annar segir að það geti verið kostur fólginn í fæðinni því þannig sé hver karl einstakur 

og þurfi ekki að vinna fyrir hylli barnanna, það gerist af sjálfu sér. 

 
Ég held það sé að því leytinu til auðvelt fyrir karl að vinna í leikskólanum 
gagnvart börnunum ... ef þetta er á annað borð einstaklingar sem nenna að sinna 
börnunum að þau leiti mjög mikið til þeirra með hitt og þetta sem þau eru að gera 
og brasa ... og auðvitað fær maður á sig stundum frímerki og ég held að það gerist 
í hverjum einasta hóp sem ég hef verið með því það eru alltaf einhverjir 
einstaklingar sem bráðnauðsynlega vantar þessa fyrirmynd. 
 

Hann segir að börnin vanti fyrirmyndir og þar með eitthvað sem bara karl getur gefið 

þeim. Af því hlýtur að leiða að þarna sé hlutverk sem að karlar séu mikilvægir til að 

sinna og konurnar þurfa ekki að hugsa um. 

Viðmælendur segja að samstarfskonur þeirra ýti undir hefðbundnar hugmyndir 

um kynlæg verk með því að forðast karllæg störf og ætlast til að þeir geri þau. Þeir eru 

til dæmis beðnir um að setja saman hillur, skipta um perur og það er kallað í þá þegar 

þarf að bera hluti og þeir bæta við að þetta geti komið niður á faglegri vinnu þeirra. Það 

er helst á vinnustöðum þar sem eru fleiri karlar að verkaskiptingin er minna kynjaskipt. 

Tveir aftaka að láta draga sig í slík störf en annar sagði í sömu málsgrein að samt geri 

hann það sem þurfi. 

 
... en svo auðvitað fer maður svona nett fram hjá þessu við tíma og tíma, það var 
kallað í mig í morgun, það var verið að mála og vantaði að setja upp símann sko 
og ég vissi að það var gat í veggnum og ég vissi hvar skrúfurnar voru og auðvitað 
skrúfaði ég upp símann. 
 

Þrír viðmælenda segjast oft vera sá sem hleypur til þegar þarf að bjarga tölvumálum en 

þeim sem nefna þetta finnst það ekkert skrítið því þetta sé svið þar sem þeir eru vel að 

sér. Sama útskýring fylgir þegar þeir útskýra hvers vegna þeir taki þátt í þessari 

verkaskiptingu. 
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... og auðvitað koma upp þessi klassísku kynjaskiptingarhlutverk ef að það þarf að skrúfa 
eitthvað eða eitthvað svoleiðis þá er oft kallað í mann ... og þetta er oft bara svona 
þægilegra að láta okkur gera þetta. 
 

Enginn vildi dvelja lengi við umræðuna um kynlæg verk heldur segja frá því sem þeir 

hefðu gert að sínu í leikskólastarfinu og frásagnir eru fjölbreyttar og ólíkar. Þar bar helst 

á góma vilji til að starfa í núinu og njóta þess en önnur atriði eru persónubundin og 

virtust endurspegla áhugamál og styrkleika einstaklinganna en eru ekki kynjatengd svo 

greina megi. 

Aðspurðir um hvort það sé eitthvað sem þeir forðast að gera á vinnustað vilja 

þeir fæstir kannast við það og það sem er nefnt er í raun ótengt starfinu í sjálfu sér, atriði 

eins og að vilja helst ekki þrífa skólann eftir vinnu eða forðast að leysa af í eldhúsinu í 

forföllum. Viðmælendur veigra sér ekki við neinu því sem snýr að faglegum þáttum 

starfsins og finnst það eðlilegra en svo að orðum sé á það eyðandi. 

Þegar spurt er um helstu gallana við starfið varð í öllum tilvikum fátt um svör í 

fyrstu og viðmælendur virðast ekki eiga auðvelt með að finna gallana í fljótu bragði. 

Eftir umhugsun fóru að koma svör og þá nefna flestir launin. Aðrir þættir eru einnig 

fremur tengdir eðli starfsins sjálfs heldur en að þeir tengist kyni og eru nefnd atriði eins 

og mikill hávaði, streita, mörg áreiti og að síðustu að starfið hafi breyst mikið, 

sérstaklega síðustu árin og flust meira og meira frá því að vera eins og einn orðaði það 

„starf fóstrunnar í starf leikskólakennarans“. Þetta sé tvíbent og geti bæði verið kostur 

og galli. Einnig kemur fram að stundum sé það galli að hafa ekki annan karl að tala við í 

vinnunni. 

 
Ég hef kannski svolítið ómeðvitað og þó aðeins meðvitað ég held mig bara fyrir 
mig, ég bara geri það. Ég er ekkert skilur þú að diskotera mín áhugamál eða hvað 
ég er að gera við þær, aldrei. 

Margir viðmælenda vilja árétta að leikskólakennsla sé ekki fyrir alla, hvorki allar konur 

né alla karla heldur þurfi skólarnir fyrst og fremst góða kennara, óháð kyni. Þegar 

viðmælendur eru beðnir um að lýsa muninum á körlum og konum í starfi tengja þeir 

hann sjálfum sér, hvernig þeir sjálfir eru öðruvísi en konurnar í vinnunni. Þeir lýsa því 

hvernig þeir séu í vinnunni á móti því hvernig hópurinn, konurnar séu og í kjölfar 

hugmynda um mun á konum og körlum kemur gjarnan setning á borð við „Ég myndi 

segja að það væri helsti munurinn á mér og hinum hérna“. Þeir nefna að konur eigi til að 
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gera smámál að stórmálum og láti tilfinningar koma upp á borðið í vinnutímanum, 

þessu hafi þurft að venjast. 

 
Jú kannski erfiðara af því að ... eitt atriði sem ég fékk að kynnast strax á mínum fyrsta 
vetri, það var svona einhver kvennamál hjá fólki sem ég var yfir á minni deild, dömur 
sem komu inn og brotnuðu niður og gátu ekki unnið þann daginn. Þá voru einhver 
tilfinningamál í gangi. Eitthvað svona sem ég hafði aldrei kynnst á vinnustað áður og það 
svona, ég þurfti að læra að umgangast þetta, þessi atriði. 
 

Einhverjir telja að konur séu meira fyrir föndur en karlar en það sé þó ekki algilt því 

sögur voru sagðar af handlögnum listrænum körlum. Þeir telja konur hafi meiri yfirsýn 

og að munur sé á umræðuefnum karla og kvenna. Einnig finnst einhverjum að staðblær 

sé annar á kvennavinnustað en öðrum og konur mildist þegar körlum fjölgar og 

andrúmsloftið breytist. Einnig er nefnt að konur séu minna í action54 og karlar séu 

uppátækjasamari og óhræddari við að hafa ekki varaáætlun. 

Viðmælendur eiga ekki í neinum vandræðum með að telja upp kosti starfsins. 

Flestir nefna einhverja af eftirfarandi þáttum, segja þetta skemmtilegt og mikilvægt starf 

í örri þróun. Einhverjir nefna að hægt sé að finna margvíslegum áhugamálum farveg í 

vinnunni og hún sé fjölbreytt blanda af líkamlegu og andlegu áreiti, bæði sé unnið úti og 

inni. Starfið gefi möguleika á að velja sér nokkur stig af ábyrgð, vera almennur kennari, 

deildarstjóri, aðstoðarleikskólastjóri eða leikskólastjóri og svo hafi kaupið lagast. Það sé 

auðvelt sé að sjá framfarir, börnin taki körlum vel, sýni þeim virðingu og foreldrar séu 

ánægðir að hafa þá. Það sé fjölskyldvænt, vinnutími fastur, lítil yfirvinna og hægt að 

taka eigin börn með í skólann ef nauðsyn beri til. 

 
... að karlar geta verið uppátækjasamari í ýmsu og detti í hug að gera eitthvað sem 
aldrei hefur verið gert áður. Alla vega leit ég á það þannig að ég var frekar fljótur 
að segja skilið við einhverjar svona leikskóla, gamlar leikskólakreddur eða venjur 
og stakk bara upp á því eða gerði sem mig langaði að gera. Stundum hefur 
kannski einhver sopið hveljur eða þótt þetta skrítin uppátæki. 
 

Ein af spurningunum er hve ánægðir viðmælendur séu í starfi og það er áberandi 

að svörin tengdust í fyrstu faglegum árangri þeirra persónulega. Tveir segja ákveðið að 

þeir sé mjög ánægðir, einn kannast við allan skalann og hinir gefa einkunn, einn segir 7 

til 7,5, annar segir 8 og þrír segja 8,5 til 9. Aðspurðir hvað gæti hækkað þessa prósentu 

nefna þrír að betri laun skipti miklu máli en einn nefnir möguleika á framþróun í starfi 

 
54 Þetta orð kom nokkrum sinnum fram í viðtölum í merkingunni athafnasemi eða hreyfing. 
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sem sé þó í sjónmáli. Af orðum viðmælenda að dæma þá virðist þeim líða vel á sínum 

vinnustað en eru nokkuð sammála um að ánægja í starfi fylgi góðum samskiptum á 

sínum vinnustað og sú yrði ekki endilega raunin annars staðar. Þó ráði fagleg 

áhersluatriði og skólastjórnunin líklega meiru um ánægju í starfi en annað. 

Þegar efni þessa kafla er dregið saman má sjá að skýr skólastefna eða 

uppbygging á starfi í nýjum skóla virðist skipta viðmælendur mestu og ráða þannig 

miklu um val á vinnustað. Viðmælendum finnst þeim vel tekið á vinnustað af öllum þó 

börnin geti verið ágeng. Þeir kannast við að þeim sé ýtt í kynlæg verk en að öðru leyti 

taka þeir þátt í öllu faglegu starfi. Þeir eru ánægðir í starfi og tengja það góðu 

samstarfsfólki og góðri stjórnun. Helstu galla við starfið telja þeir vera lág laun og 

mikið álag sem hefur aukist undanfarin ár, það sé einnig galli að aðrir karlar eru fáséðir 

á vettvangi. Þeir greina mun á körlum og konum og eiga auðvelt með að segja frá 

kostum starfsins. 

4.2.2 Rýnihópur 
Þetta er fyrsta atriðið sem rýnihópurinn tekur afstöðu til og hér ræðir hann hvort karlar 

eigi erindi í skólana og hvað það þýði að hafa blandaðan starfsmannahóp. Hópurinn 

ræddi einnig muninn á kynjum við störf og kynlæg störf. 

Rýnihópur nefnir ítrekað hve erfitt sé að aðgreina kennarann og persónuna, 

reynsla þeirra sé bundin við fáa karla og þar gæti persónueinkenni vegið þyngra en 

sameiginleg karleinkenni. Einn þátttakanda segir. 

 
Mér finnst svo erfitt að taka dæmi hérna því ég er svo mikið að hugsa um 
einhvern einn einstakling sem er kannski bara svona persóna. Það er svo erfitt að 
bera saman þó maður sé með marga þá eru þeir ófaglærðir og það er kannski ekki 
hægt að bera þá alveg saman heldur. 
 
Í rýnihópnum eru allir sammála um að karlar eigi fullt erindi inn í leikskólana og 

allir vilja þeir að skólinn þeirra hafi á að skipa karlmanni. Hér er talað í eintölu eins og 

það sé það mesta sem sé mögulegt og lýsir sennilega ástandinu furðu vel. Ástæður þess 

að skólastjórarnir vilja hafa kynjablandaðan vinnustað er til dæmis að þeir telja 

nauðsynlegt að leikskólinn sýni þversnið af samfélaginu. Einn sagði að það sé fjarlægt 

markmið en til að rödd karlanna virkilega heyrðist í skólanum þurfi afgerandi hóp. 

Hugsanlega fimm til sex karla sem geti látið ljós sitt skína og þá væri í raun fyrst hægt 

að ætlast til að viðhorfin og vinnubrögðin í skólanum myndu breytast. 
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Rýnihópurinn telur að margt myndi breytast ef körlum fjölgaði í leikskólanum 

en enn og aftur kemur fram að fáir karlar hafa ekki endilega mikil áhrif. Til dæmis séu 

sumir hlutlausir og setji lítið mark á umhverfi sitt, aðrir séu kraftmeiri og riti nafn sitt á 

flest sem gert er. Það fari meira eftir því hvaða karlar komi til vinnu í skólanum heldur 

en hve margir. Áhrifanna myndi fyrst og fremst gæta í umræðum sem yrðu víðari, 

hugmyndir yrðu fjölbreyttari og það hefði áhrif á starfið og setti sterkan svip á 

hugmyndafræði leikskólans. Rýnihópurinn er hins vegar ekki alveg viss af hverju allt 

þetta myndi gerast né reyndar hvað af því nákvæmlega. 

 Rýnihópurinn telur að karlar geti haft jákvæð áhrif á foreldrasamstarf, feðrum 

þætti auðveldara að ræða við þá og kæmu kannski frekar á viðburði í skólanum eða 

tækju aukinn þátt í starfinu. Feður hafi þá alla vega val um að tala við karl eða konu. 

 
Ég fór allt í einu að hugsa um eins og með foreldrafélagið hjá mér. Hvernig 
stendur á því að það eru ... sem sagt tveir karlmenn sem buðu sig fram af 
deildinni þar sem er karlmaður leikskólakennari en af öllum hinum deildunum 
nánast öllum eru það konur ... já það er þetta sem ég er að segja þetta getur haft 
svona áhrif. 
 

Fram kemur að sýn samfélagsins á leikskólann gæti breyst ef körlum fjölgaði 

umtalsvert. Hugsanlega séu þeir tilbúnari í baráttu fyrir bættum kjörum og meiri 

virðingu og hafi meira sjálfstraust sem sjáist meðal annars á því hvernig þeir tala um 

starfið sitt. 

 
Ég held að hluti af skýringunni sé að það sé kannski hlustað meira á karlmenn ... 
þegar þeirra raddir koma inn í leikskólann þá er kannski eðlilegt að það sé hlustað 
meira á þá af því að þeir eru svo fáir, þetta eru nýjar hliðar oft sem þeir eru að 
koma með og ný sýn og þá er eðlilegt að allir stoppi við og segi, bíddu nú við 
þarna kemur eitthvað nýtt. ... við erum oft að eiga við fyrirtækin í bænum, til 
dæmis um sumarleyfin og þar eru yfirleitt þessir karlmenn sem eru bara að 
heimta hitt og þetta og kannski myndi það breyta einhverju ef fleiri karlaraddir 
myndu heyrast á móti. Ég held það muni breytast, því miður. 
 

Stuttlega er nefnt að börnin þurfi karlfyrirmynd, sérstaklega þau sem alast upp mest- 

megnis í kringum konur en karlarnir geti einnig aukið víðsýni barnanna og komið með 

önnur viðhorf inn í skólana. 

Rýnihópnum finnst karlar stundum sveigjanlegri en konur og þeir geri jafnvel 

minna úr hlutunum, að minnsta kosti geri þeir mál úr öðrum hlutum en konur. Sem 

dæmi er nefnt að karlar hafi hærri hávaðastuðul og hafi meira þanþol gagnvart 
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þroskafrávikum en konur. Einnig leyfi þeir börnum frekar að gera það sem konum 

finnist stundum hættulegt, klifra hátt og fleira. Karlar komi með aðra sýn og aðrar 

skoðanir inn í kennarahópinn, þeir leggi meiri áherslu á einstaklinga á meðan konur séu 

meiri hópsálir. Þó geti skýringin á því verið einfaldlega sú að þeir séu í raun einir á 

meðan konur hafi hópinn í kringum sig og hugsanlega breyttist þetta ef karlar væru 

fleiri. 

 Það var ekki alltaf einhugur í rýnihópnum og ekki allir sammála um hvort karlar 

geti átt erfitt með að beygja sig undir stjórnun og skiptar skoðanir voru líka á því hvort 

karlar haldi sig fastar við starfslýsingar en konur. Þátttakendur eru samt ákveðnir í því 

að ekki séu gerðar aðrar kröfur á karla en konur á vinnustað þeirra en telja að karlar 

svari kröfum öðruvísi en konur. Í framhaldinu þá viðurkenna þeir að karlar sinni þeim 

verkum sem kalla má karllæg og kynlæg verkaskipting sé staðreynd innan skólanna. 

 
Jú, ég held þetta sé. Ég lenti í atviki um daginn þar sem ég fer og kaupi lausar 
hillur sem þurfti að bora tvö göt og festa í og ég segi við kennarana hvort þær ætli 
að gera þetta sjálfar. Nei, þá ætluðu þær að láta karlinn eða eins og þær orðuðu 
það: karlinn okkar. Því nú eru tveir karlar í húsinu og þessi var karlinn þeirra. 
Engum af þessum fjórum kvenmönnum datt í hug að fara sjálfar og gera þetta. 
Það er verkaskipting. 
 

Hópnum varð tíðrætt um þetta og áhrif þess á starfið, jafnréttið og fyrirmyndir sem 

börnum eru gefnar og hvað yrði um þessi verk þar sem enginn væri karlinn, sem væri 

víðast. 

Meginefni þessa kafla er að þátttakendum í rýnihópi finnst erfitt að gera 

greinarmun á persónum og kyni karla. Þeir telja karla velkomna í skólana og feng í 

þeim en til að þeir hafi í raun áhrif þurfi þeim að fjölga. Fjölbreyttur starfsmannahópur 

sé líklegri til að auka víðsýni og fjölbreytni í starfi og sum börn vanti karlfyrimyndir. 

Einnig geti karlar aukið virðingu starfsins og að auki sé munur á kynjum við störf. 

Rýnihópurinn sagði að þó skólastjórar gerðu ekki aukakröfur á karla færi stundum svo 

að þeir sinntu einu og öðru aukalega. 

4.2.3 Umræður og samanburður 
Hér verður farið í gegnum niðurstöður í svipaðri röð og þær komu fram í kaflanum á 

undan, fyrst er tekið til umfjöllunar það sem er sameiginlegt með niðurstöðum beggja 

hópanna og hverri umræðu lokið á samanburði við aðrar rannsóknir, innlendar og 

erlendar. 
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Það kemur fram hjá viðmælendum að margir hafa ráðið sig í nýja leikskóla til að 

fá að hafa áhrif og vera með í stefnumótun. Þannig geta karlar hugsanlega fundið sér 

leið til að setja sitt mark á faglegt starf og koma einkennum sínum að, að því gefnu að 

karlar séu ólíkir konum í starfi. Viðmælendur leggja einnig áherslu á gæði 

skólastjórnunar og það er umhugsunarefni hvort leikskólastjórnun, hafi með aukinni 

menntun og fjölbreyttari áherslum, þróast í þá átt að sumir skólar henti báðum kynjum 

betur55. Þau atriði sem talin eru einkenna góða skólastjórnun eru um margt lík því sem 

kom fram í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur56 (2001:53) sem segir leikskólakennara telja að 

opin tjáskipti og styðjandi starfsandi skiptu miklu máli. 

Báðir hópar segja að erfitt sé að aðgreina persónur og kyn, vegna þess hve karlar 

væru fáir og samanburður sé því varla mögulegur nema að afar takmörkuðu leyti. Þó 

virðist ekki vefjast fyrir hópunum að tína til atriði sem sýna mun á kynjum við störf. 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004a:101) segir ástæðuna geta verið þá að orðræðan um 

einstaklinginn sé kennurum tamari en orðræðan um kynjamun. Viðmælendur virðast 

ekki vera uppteknir af að skilgreina sig sem karla heldur bara sem leikskólakennara og 

svo er sem þeir hugsi lítið um hvað það þýðir fyrir starfið að karlar eru fáir. Nordahl 

(1994:6) kannast við þetta og undraðist það um leið en skýringin gæti verið sú sem 

Sargent (2001:90) heldur fram að karlar geri sér ekki grein fyrir hve karlar eru í raun 

fáir á vettvangi. Það gæti líka verið skýring á skorti á umræðu um þessi mál. 

Viðmælendur og rýnihópur eru sammála um að karlar séu velkomnir í skólana 

og þeim sé vel tekið, af börnum, foreldrum og starfsfólki. Af þessu hefur farið tvennum 

sögum, að minnsta kosti í erlendum rannsóknum (Allan 1993:119, King 1998:56,100, 

Sargent 2001:47) en íslenskir hjúkrunarfræðingar eru sammála því (Þorsteinn B. 

Bjarnason 1995:56 og Þórður Kristinsson 2003:69,72,75). Þetta virðist því ekki þurfa að 

vera þröskuldur hér á landi. 

Það kemur fram í máli beggja hópa að kynlægum hlutverkum er haldið að 

körlum og það er þekkt úr skólakerfinu erlendis (Sargent 2001:87–88, Cameron o.fl. 

1999:86). Með því að leyfa þessu að viðgangast leynt og ljóst í skólunum er viðteknum 

hugmyndum um það sem er karllægt og hvað er karlmennska viðhaldið og unnið gegn 

 
55 Guðný Guðbjörnsdóttir (2001:16) rannsakaði orðræðu um árangur, skilvirkni og kyngervi við stjórnun 
menntastofnanna með það til hliðsjónar að skoða hvaða áhrif þær breytingar sem orðið hafa á stjórnun 
menntamála hafi haft á frásagnir stjórnenda af starfi sínu. 
56 Arna H. Jónsdóttir (2001) rannskaði starfsánægju og stjórnun í leikskóla. 
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jafnrétti, einnig jafnrétti kvenna samkvæmt Ingólfi Ásgeiri Jóhannessyni (2004a:62). 

Rifja má upp að Williams (1991:3–4) sagði að þar sem hallaði á annað kynið væru lögð 

aukin áhersla á kynlæga eiginleika og rannsóknir sýna að karlar taka þátt í þessu til að 

sjáist að þeir séu ekki konur (Kauppinen-Toropainen og Lammi 1993:98, Williams 

1995:123–141). 

Þess má geta að niðurstöður úr vettvangsnótum styðja það að verkaskiptingin sé 

fyrir hendi. Það má líka lesa úr umræðum rýnihópsins að skólastjórarnir firra sig að 

einhverju leyti ábyrgð á því að hefðbundin verkaskipting sé látin viðgangast í skólanum 

þeirra. Þó að ábyrgðin sé einnig á hendi annars samstarfsfólks og auðvitað líka karlanna 

sjálfra þá þurfa skólastjórar að horfast í augu við þetta. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

(2004a:64) telur karla taka þátt í þessu til að efla karlmennsku sína og konurnar geri 

ekki athugasemdir eða séu fegnar að losna við verkin en hver sem ástæðan er þá 

viðheldur þetta ójafnvægi. Það hefur margt breyst og mikið áunnist en það má þó ekki 

horfa fram hjá því að þessi mál eru alls ekki einföld í reynd. Jafnrétti er flókið 

fyrirbrigði og þó yfirborðið sé slétt og fellt getur margt kraumað undir sem skekkir 

myndina. Körlum er vel tekið í skólum, um það er ekki ástæða til að efast, en á meðan 

skólastjórar og samstarfsfólk láta hefðbundin gildi stjórna gerðum sínum þá vinnst lítið 

og börnin tapa, orðatiltæki eins og jafnrétti til framtíðar eru þá orðin tóm. 

Rýnihópurinn veit til hvers hann vill fleiri karla, til að endurspegla samfélagið, 

auka víðsýni, fjölbreytni og skólaþróun. Það getur aukið fjölbreytni í samskiptum í 

starfsmannahópnum að fá karla inn í hópinn og jafnvel gert mörgum konum auðveldara 

um vik að finna sig heima. Það bjóðist hugsanlega fleiri möguleikar í foreldrasamstarfi 

og það er mögulegt að karlar eigi auðveldara með að finna leiðir til að auka 

foreldrasamstarf við feður leikskólabarna sem í almennri umræðu eru sjaldséðari í 

skólum en mæður. Rýnihópurinn nefnir að sum börn þurfi á körlum að halda og tala um 

að fjölgun karla gæti leitt starfið til aukinnar virðingar og hækkað launin. Í rannsóknum 

King (1994:1,4) og Sargent (2001:117) er einnig talað um þessar óljósu væntingar til 

karla. Það er ákveðin áhætta því samfara að leggja áherslu á kennara sem kynfyrirmynd. 

Í fyrsta lagi útilokar það suma karla frá starfinu, jafnvel þó þeir séu góðir kennarar. Í 

öðru lagi leggur það auka álag á karla sem geta þá aldrei alveg vitað til hvers er ætlast af 

þeim. Í þriðja lagi segir þetta konunum að þær dugi ekki alveg til eða geri lítið úr þeim 

samkvæmt Ingólfi Ásgeiri Jóhannessyni (2004a:116). Einnig getur það valdið óvissu ef 
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kröfur umhverfisins gera ráð fyrir að karlkennarar hafi ekki áhuga á ákveðnum sviðum 

eða séu ekki svona eða hinseginn. Þegar einstaklingum er ætlað að sinna starfi þar sem 

væntingar eru óljósar og hlutverkin óskýr líkt og lýst er hér að framan hlýtur það að 

hafa nokkurn vanda í för með sér og er að minnsta kosti ekki vel til þess fallið að laða 

að. 

Í viðtölum kemur sums staðar fram að viðmælendur þekkja það að körlum sé 

vantreyst til að hugga og hlú að en það virðist þó ekki áberandi og viðmælendur nefna 

það meira af afspurn en eigin reynslu. Því er ekki hægt að segja að það sé afgerandi 

niðurstaða, þvert á það sem til dæmis Sargent (2001:94) heldur fram. Það er spurning 

hvort skilgreiningar á umönnun, aðferðum og samskiptum í kennslu yngri barna séu í 

eðli sínu kvenlægar og nái ekki yfir aðferðir karla. Sé svo má ætla að það geri körlum 

erfitt um vik að hasla sér völl en ekki síður setur það hömlur á karlana að skapa sér 

eigin starfskenningu. Lee (án árs:2) segir að hætta verði að líta á umhyggju og 

tilfinningar sem kvenlega eiginleika og fara að viðurkenna að þetta eru mannlegir 

eiginleikar sem karlar geti alveg eins haft. 

Báðir hóparnir nefna dæmi um að það sé munur á kynjum við störf. Fyrst má 

nefna að karlar séu meira fyrir hreyfingu eða gefi börnum meira svigrúm til að takast á 

við veröldina líkamlega. Þetta er þekkt frá öðrum löndum (Wiik 1998:75, Odden 

1998:79 og Nordtveit 1998:82). Svipaða niðurstöðu fengu Dræge o.fl. (2000:11) og 

segja að bæði kynin telji að þetta sé rétt. Það er þó hæpið að draga þá ályktun að karlar í 

leikskóla séu meira fyrir útivist og sport en konurnar þó þeir sýni þessum sviðum meiri 

áhuga í leikskólanum. Það að finna sig í ákveðnum verkum á vinnustað hefur ekki 

endilega yfirfærslugildi á daglegt líf né áhugamál viðkomandi. Báðir hópar eru 

sannfærðir um að staðblær sé annar í skóla þar sem bæði kynin starfa og líklegt að þar 

skíni í gegn vissa um að fjölbreytni sé til góðs og kynin bæti hvort annað upp. 

Fleiri atriði eru nefnd, til dæmis að karlar séu minna uppteknir af smámunum 

eða beinskeyttari í umræðum. Þetta er atriði sem rökstyðja má að styðjist við 

hefðbundnar hugmyndir um kynhlutverk, að karlar séu betri stjórnendur og það að þeir 

hafi minni yfirsýn og meti hættu öðruvísi en konur geti þýtt að þeir séu síðri í að passa 

börn (sjá King 1998:97,99–100). Hvort sem þessi munur er til staðar er eða ekki má 

minnast þess að Araya (1998:130) sagði að nota mætti ágreiningsefni og rökræður til 

skólaþróunar. 
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 Viðmælendur eru ánægðir í starfi og tengja það vinnustaðnum sínum sem þeir 

telja henta sér vel og góðri skólastjórnun sem þeir eiga orð yfir og þeir eiga auðvelt með 

að lýsa kostum starfsins sem þeir segja þríþætta. Þeir geti verið faglegir eða 

persónulegir til dæmis að starfið sé fjölskylduvænt, en þeir nefna líka leynda þætti sem 

skipi máli svo sem að vera í fríu fæði. Stærsti gallinn við starfið séu launin og að auki sé 

álag mikið. 

4.3 Samfélagið 
Þá er komið að því að líta á áhrif samfélagsins á stöðu karla í leikskólum landsins. Þegar 

rætt er um viðhorf eða gildi er ekki um áþreifanlega hluti að ræða heldur tilfinningu eða 

hugsanir sem erfitt getur verið að rökstyðja eða sanna að eigi sér stoð í 

raunveruleikanum og þar liggur einmitt rót vandans. Efni þessa hluta snýst um fordóma, 

um viðbrögð fólks, um tvíbent skilaboð og um staðalímyndir. Eins og fyrr verður fyrst 

farið yfir það sem fram kom í viðtölum en svo það sem rýnihópurinn hafði fram að 

færa. 

4.3.1 Viðtöl 
Flestir viðmælenda segja að þegar ákvörðun um að hefja nám hafi verið tekin hafi eitt 

leitt af öðru frekar en að þetta hafi verið erfið ákvörðun en einn af þeim eldri í hettunni 

kannast við að það hafi tekið á að ákveða sig. 

 
... en það eru ansi margir sem ég hef talað við sem að skilja það ekki ennþá, sko 
af hverju ég valdi þetta. 
 

Þegar spurt er um viðbrögð annarra þegar viðmælendur segja hvað þeir starfa, segja þeir 

fyrst sögur sem dæmi, en allir vilja meina að viðbrögð inni í leikskólanum séu góð, 

bæði foreldra og barna sem og samstarfsfólks. Þeir segja líka nánustu fjölskyldu oftast 

styðjandi og jákvæða þó fjarskyldari ættingjar geti þurft að venjast tilhugsuninni og 

þyki starfið ekki öllum merkilegt. 

 
... og ég man það fyrst þegar ég var að byrja þarna í skólanum þá fannst mér eins 
og ég verði hefði orðið var við neikvæð viðbrögð við því að ég væri að fara í 
skólann og ... ég heyrði það svona út undan mér, félagar mínir voru ekkert 
voðalega hrifnir af þessu, að hérna þú veist ég skyldi ekki fara í Iðnskólann og 
eitthvað svona, voru ekki hrifnir af því. 
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Viðbrögð almennings eru með ýmsu móti, sjaldan þó svo að fólk bregðist illa við frekar 

hitt að viðbrögðin séu vandræðaleg og fólk skipti um umræðuefni. Á öllu rómantískari 

nótum er talað um mjúka manninn, upphrópanir á borð við, agalega er það krúttlegt og 

að sumir líti á þetta sem tímabundið áhugamál en sjái fyrir sér einhvers konar 

draumasýn. 

 
... þú færð alveg sko mjúki maðurinn og það allt en það er kannski bara líka 
hlutur sem ég hef ekkert alltof mikið verið að velta mér upp úr. Það er bara 
þannig ... það eru margir sem halda að þetta sé bara svona hobbý að ... ég svífi 
hérna um á skýjum með litlu krílin í höndunum og allt sé bara skilurðu, það eru 
rosalega margir sem halda. 
 

Einn talar um tvíbent skilaboð, annars vegar að það sé gott að hafa karla, fyrirmyndir og 

allt það en svo komi annað slagið upp umræða um misnotkun og það sé langt í frá að 

vera skemmtilegt eða jákvætt. Hann segist gæta þess hvernig hann snertir börn. 

 
Þetta á sér náttúrulega tvær hliðar eina dökka sko og aðra ljósa. Ljósa hliðin er 
náttúrulega já, vei, fínt, karlmaður í leikskólanum og þau sjá ooo frábært fyrir 
einstæðu mæðurnar að geta sett barnið sitt í leikskóla og börnin þeirra fá að 
kynnast karlmanni, míga standandi og pissa í kross og svona þú veist einhverjar 
svona klisjur. Já, ég held að mönnum finnist það rosalega fínt en svo þegar þessi 
umræða kemur upp um kynferðislega áreitni þá er það ekkert skemmtilegt og 
ekkert jákvætt og þetta dúkkar alltaf reglulega upp og kemur til með að fylgja 
okkur ALLTAF. 
 

Aðrir nefna ekki þennan þátt og þetta virðist ekki plaga þá. Aðspurðir um fordóma 

segjast karlarnir ekki hafa orðið fyrir aðkasti útí frá, að minnsta kosti ekki beint, frekar 

að þeir hafi sumir fundið að fólk teldi þá ættu að fara að gera eitthvað annað. Megnið af 

atriðum sem fram kom hvað varðar fordóma eru atvik og dæmi innan skólanna. Einn 

segir konur tala stundum um að vinum þeirra þyki vinnan ekki tiltakanlega merkileg en 

hann hefur aldrei heyrt karl segja þetta. Svo nefnir annar að það að kvenkenna hóp þar 

sem er karl, sé dæmi um fordóma, þetta gerist í vinnunni, þegar komi gestir og í 

gögnum frá rekstraraðila. Hann segir einnig að þegar hann svari í símann, og það geri 

hann alltaf með því að segja nafn leikskólanns fyrst, séu viðbrögðin iðulega sú að fólk 

haldi að það sé að hringja í vitlaust númer, þetta þekktu fleiri. Einn taldi að samfélagið 

væri að breytast og staðalgildum og fordómum að fækka, sögð var jákvæð saga um 

ungan föður sem sagði að það væri ekkert BARA að vinna með börn. 
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Helmingur viðmælenda telur sig ekki vera dæmigerða karlleikskólakennara en í 

kjölfarið fylgir að þá vanti aðra karlleikskólakennara til að læra af og til að geta gert 

samanburð. Því sé einstaklingsmunur sennilega meiri en kynlægur munur. Tveir segja 

að sennilega séu þeir dæmigerðir en annar þeirra segir að á vinnustað sínum sé fólk líkt 

og starfi líkt, konur sem karlar. Einn þvertekur fyrir að dæmigerður karlleikskólakennari 

sé til en karlarnir sem hann þekki til séu samt kannski að standa sig vel á sömu sviðum. 

Þegar viðmælendur eru beðnir um að lýsa staðalímynd af karlleikskólakennara kemur 

fram að hann væri mjúkur maður, með tvö börn í fanginu að lesa, á rómantískri 

glansmynd. Hann getur líka verið karl sem fer í fótbolta, ærslast og leikur sér, er hress 

og glaður, jafnvel skeggjaður síðhippi, í lopapeysu með gítar og/eða samkynhneigður.  

 
Þessi hérna hommastimpill sem var á stéttinni hann loðir alveg við ... um leið og 
ég fer að tala um konuna mína og barnið mitt þá breytist alveg rosalega margt. 
 

Aðspurðir segja viðmælendur að það skipti ekki meginmáli með hvaða aldur 

þeir séu að vinna en þegar þeir eru beðnir að afmarka það betur nefna flestir þriggja eða 

fjögurra ára börn þó tveir orði það sem svo að þeir vilji heldur vinna með eldri börnum 

en yngri. Flestir segja að þetta sé óskaaldurinn þeirra í dag, síðar gæti orðið annað uppi 

á teningnum og einhverjir hafa reynslu af að vinna með yngri börnum og líkaði vel. 

Einn af þeim eldri í starfi kannast við að vera ýtt í vinnu með eldri börnum, rökin sem 

fylgja eru tengd aga og að það sé gott fyrir elstu strákana. 

Ein spurningin er sú hvar karlarnir telja sig verða eftir fimm ár og niðurstaðan er 

skýr. Fimm þeirra telja sig enn verða í leikskólanum og tveir halda að þeir verði jafnvel 

búnir með framhaldsnám. Einn er ekki viss og annar er líklega á leið í annað starf.  

Samfélagið virðist láta karla finna fyrir því að fagið þeirra sé lítils metið og þeir 

fá tvíbent skilaboð um veru sína á vettvangi, annars vegar að það sé gott að hafa karla 

og kynfyrirmyndir í skólunum en hins vegar sé gefið í skyn að þeir ættu vera í starfi sem 

hentaði körlum betur og svo væri hætta á að grunur um misnotkun skyti upp kollinum. 

Þeir segja viðbrögð í skólunum góð en verri utan þeirra en þetta geti verið að breytast til 

batnaðar. 

4.3.2 Rýnihópur 
Leikskólastjórarnir í rýnihópnum eru sammála um að karlar stoppi stutt við en telja ekki 

sömu ástæður liggja að baki hjá leiðbeinendum og kennurum. Leiðbeinendur séu 
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gjarnan ráðnir tímabundið, til dæmis í sumarafleysingar eða eins og einn þátttakandi 

segir „hafa flúið í allt önnur störf“. Þegar atvinnuástand er erfitt sæki fleiri karlar um 

störf af þörf og jafnvel forvitni en hætti fljótt og þegar rætt sé við þá um möguleikann á 

að fara í nám þá sé það eitthvað sem komi alls ekki til greina. Ástæður þess að 

karlkennarar hætti séu helst þær að þeir klifri metorðastigann og um það er talað af 

nokkurri sannfæringu. 

Hinum dæmigerða karlleikskólakennara er lýst sem opinni manngerð sem á 

auðvelt með samskipti og að tala við annað fólk. Hann sé hugmyndaríkur og duglegur 

að koma fram með hugmyndir, öruggur með sig, með gott sjálfstraust og viti 

nákvæmlega hvað hann er að gera. Rýnihópurinn telur einnig að eini gallinn við að ráða 

karlmann sé möguleikinn á að hann fari fljótt aftur og um hann er þeim tíðrætt. 

 
... um leið og það býðst eitthvað betra þá eru þeir farnir. Þeir eru alltaf svona með 
annan fótinn í hurðinni sko á leiðinni út. 
 

Rýnihópurinn er sammála um að launin ráði miklu um það hve karlar eru fáir og hefur 

séð marga karla standa sig vel á vettvangi og hafa gaman af starfinu en það dugi ekki til 

að halda í þá. Lítill sem enginn möguleiki á yfirvinnu og framgangi í starfi hafi einnig 

letjandi áhrif. Þátttakendur telja einnig að karlar séu uppteknari af launum en konur og 

láti tiltölulega lágar upphæðir ráða því að þeir skipti um vinnu. Hins vegar geti launin 

ekki ráðið öllu, að minnsta kosti ættu þeir sem fara í nám að vera upplýstir um launin og 

þó launin myndu hækka verulega sé ekki víst að körlum fjölgaði mikið. 

 
Kanna þyrfti víðtækt viðhorf fólks og ef þú tekur lág laun og viðhorfin og skellir 
því saman þá er það kannski ekkert skrítið að karlar séu fáir. Bættu svo við 
áherslunni í þjóðfélaginu á peninga og tölvur og er þá eitthvað skrítið að strákar í 
menntaskóla fari í annað nám? 
 
Þátttakendur í rýnihópnum eru hissa á því að karlar séu ekki fleiri, margt væri 

búið að gerast sem hefði átt að hafa jákvæð áhrif. Starfsheitið hafi breyst úr fóstru í 

kennara, námið sé komið á háskólastig og staðið hafi verið fyrir átaki til að fjölga 

körlum. Til að ná árangri þurfi stöðugt að vera átak í gangi og kynning á starfinu, auka 

þurfi samstarf við grunn- og framhaldsskóla og gefa kost á starfskynningu og vinna að 

breyttu viðhorfi. Rýnihópurinn telur að ef náist að fjölga körlum í námi þannig að alltaf 

væru um fimm á hverju ári þá væri eftirleikurinn auðveldari. Hann vill karla í skólana, 

það sé ekki hindrunin en segir framkomu kvenna við samstarfsmenn sína af karlkyni sé 
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tvenns konar, annað hvort eigi þær til að snúast í kringum þá eða vera harðar við þá. 

Mun meiri kröfur eru gerðar á karlkennara en karlleiðbeinanda, leiðbeinendum sé til 

dæmis hlíft við að skipta um bleiur á börnum. 

Rýnihópurinn telur að almenningsálitið hafi áhrif og hópurinn þekkir að karlar 

hafi fælst leikskólann vegna þess að þeir voru álitnir skrítnir eða samkynhneigðir. Þeir 

þekkja líka að aðrir karlar sem koma inn í skólana og sjá þar karla að störfum eigi til að 

bregðast illa við. 

 
... Ég man aðra sögu af karlkyns leiðbeinanda sem var að vinna út í garði með 
börnunum og það voru iðnaðarmenn á svæðinu sem dúndruðu á hann. Ég varð að 
ganga út og biðja þá að láta hann í friði. Þeir kölluðu hann stelpustrák og slíkt. 
Niðrandi setningar sem þeir létu vaða yfir hann. Ég vil ekki trúa því að þetta sé 
þröskuldur fyrir karlmenn að fara í þetta nám en hvað veit ég? 
 
Rýnihópurinn segir karla stoppa stutt við, þeir flýji eða sæki í stjórnun. Hinn 

dæmigerði karlkennari sé opinn og hugmyndaríkur, eigi auðvelt með samskipti og sé 

öruggur með sig og fagmaður fram í fingurgóma. Rýnihópurinn er hissa á að karlar séu 

ekki fleiri og telur svo margt hafa auðveldað þeim aðgengi að leikskólunum. Hann segir 

konur bregðast misvel við körlum og ólíkt eftir því hvort þeir væru kennarar eða 

leiðbeinendur. Fram kemur að leikskólakennarar af karlkyni eru taldir skrítnir eða 

samkynhneigðir og aðrir karlar bregðist illa við þeim. 

4.3.3 Umræður og samanburður 
Hér verður farið yfir niðurstöður í takt við þá röð sem þær birtust hér að framan, fyrst er 

rætt um það sem er sameiginlegt með niðurstöðum viðmælenda og rýnihópsins en að 

síðustu er umræðan tengd við aðrar rannsóknir, innlendar og erlendar. 

Það er sameiginlegt með báðum hópum að þekkja vel neikvæð viðhorf til 

karlkennara. Félagslegur þrýstingur virðist vera fyrir hendi líkt og Jacobs (1993:50) 

segir (einnig Williams og Villemez 1993:65, King 1998:3) og það hefur áhrif á karla í 

kvennastarfi, það er hins vegar erfitt að meta hve mikil þessi áhrif eru. Williams 

(1995:149) segir viðbrögð karla í kvennastörfum við því hvort fjölga eigi körlum 

mismunandi. Sumir segjast í hálfkæringi ekki vilja samkeppni og aðrir viðurkenni þörf 

fyrir fleiri karla. Stundum snúast áhyggjurnar um að karlarnir yfirtaki sum svið og þar 

muni vanta konur. Þetta fer saman við hugmyndir Bradley (1993) um yfirtöku sem 

fjallað eru um hér framar. Sumir telja að kynferði eigi ekki að skipta máli heldur 
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fagmennska og ef karlar færi ekki neitt nýtt inn í starfið sé óþarfi að sækjast eftir þeim 

kynferðisins vegna. 

Það kemur samt mun skýrar fram í rýnihóp en hjá viðmælendum sjálfum að 

konur geti sýnt körlum hörku, sérstaklega karlkennurum. Það er því sem leiðbeinendum 

sé frekar leyft að vera ekki fullir þátttakendur eða súkkat eins og það heitir í 

barnamenningunni en karlkennurum sé gefið lítið svigrúm. Ef þetta dugar ekki til að 

fæla karla frá þá hefur það að minnsta kosti áhrif á það hvernig þeir koma fram sem 

karlar á daglegu róli í vinnunni. Í rannsókn King (1998:35) taldi karl að aðrir karlar 

haldi að það sé eins og að vera barn í sælgætisverslun að vera umkringdur konum allan 

daginn. Sjálfur taldi hann að langur vegur sé frá því að þetta sé eintóm sæla. Það er 

mikilvægt að á slíkar sögur sé hlustað og þeim gefinn gaumur en eins og áður sagði 

kom þetta ekki fram hjá viðmælendum sjálfum. Kannski er litla Ísland svo lítið að 

karlarnir vilji láta þau liggja í láginni, kannski hafa karlarnir eins og þeir segja sjálfir, 

góða samskiptahæfni og láta sér koma vel saman við fólk eða kannski vinna þeir á 

góðum vinnustöðum, sem þeir reyndar segja margir. Það er þó dæmi um að karl segist 

halda sig til hlés og þarna getur verið komin skýring á hversvegna en þó getur verið 

margt sem ræður. Til að sjá betur að tilfinningin sem fylgir því að vera í minnihlutahóp 

hefst jafnvel áður en skólinn byrjar má slást í fylgd með einum viðmælenda fyrsta 

skóladaginn. 

 
… en ég man alltaf eftir því að ég tók strætó upp í skóla og strætóinn fylltist af 
konum á öllum aldri og ég man alltaf eftir þessu að ég hugsaði, á ég ekki bara að 
halda áfram, fara hring. Svo þegar við fórum út úr vagninum, allur þessi hópur, 
þá var þarna einn strákur sem ég hafði ekki hugmynd um og ég var voðalega 
feginn að við vorum tveir. 
 
Viðhorfin um að karlkennarar séu samkynhneigðir eða skólastjórar í þjálfun 

finnast hér á landi. Mýmörg dæmi eru um þetta í erlendum rannsóknum, annað hvort að 

hluta til eða öllu leyti (Allan 1993:115, King 1998:10, Sargent 2001:97). Hugmyndin 

um að framapot karla ætti sér stoð í raunveruleikanum kom þó bara fram hjá 

rýnihópnum og ekki sjáanleg nein merki um það hjá körlunum, hvorki í orði né þegar 

tölfræðin er skoðuð. Þó viðmælendur nefni þetta atriði ekki kannast þeir við hin atriðin 

og þó þeir séu ekki uppteknir af þessu er líklegt að þeir viti af viðhorfunum. Sargent 

(2001:111) segir að ungir menn skilji hvað það er gildishlaðið að vera kennari og það 

þurfi að sýna þeim fram á kostina og endurgjöfina sem fæst í gegnum starfið. Í 
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rýnihópnum var rætt að aðrir karlar líti niður á karlkennara og þeir geti verið býsna 

rætnir í því að láta það álit sitt í ljós. Þá má rifja upp að í niðurstöðum Þórðar 

Kristinssonar (2003:62) kemur fram að karlhjúkrunarfræðingum fannst þeir helst verða 

fyrir fordómum frá þeim sem ekki þekktu þá vel. Þannig eru karlkennararnir í ákveðinni 

hættu með að karlmennska þeirra sé dregin í efa og þetta segja bæði Allan (1993:114) 

og King (1998:4,26). Allt hlýtur þetta að hafa áhrif. 

Í viðtölum kemur fram að körlum er sýnt leynt og ljóst að þeir hafi valið sér starf 

sem sé lítils metið og þeir passi ekki alveg í. Orðræðan er kventengd og hið ritaða orð 

einnig og í gegnum slíkt megi greina viðhorfið sem geri ekki ráð fyrir körlum. Holmes57 

(án ártals:1,3) tekur þetta saman og segir karla fáa, launin lág, sumir atvinnurekendur 

geti neitað að ráða þá, tilgangur þeirra geti þótt vafasamur, þeir geti mætt vantrú 

samstarfsfólks á að þeir ráði við ákveðna þætti starfsins, þeim geti verið ætlað að klifra 

stiga, skipta um perur, bera þunga hluti eða jafnvel eiga við erfiðu börninn og þeir hafi 

lítil sem engin tækifæri til að ræða við aðra karla um starfið. Viðmælandi vissi dæmi 

þess að fólk telur karlleikskólakennara ekki tjalda nema til einnar nætur eins og sjá má á 

tilvitnun í viðtal. 
 
... hún [samstarfsmaður] sagði við mig, já, þetta er mjög sniðugt og allt það en 
hvað ætlar þú að verða lengi í þessu? Og ég sagði: Nú, af hverju spyrðu að því? 
Nei, ég sé þig alveg í anda í þessu núna en ekki eftir tíu, fimmtán ár, þú ætlar ekki 
að verða gamall karl í þessu? Ég hef oft hugsað um þetta, af hverju? Bíddu! 
 

Það er ekki gott að segja hve almenn viðhorf sem þetta eru né hve mikið það hefur að 

segja fyrir karla á vettvangi að finna að það sé ekki eðlilegt að þér séu lengi í starfi og 

sérstaklega ekki eftir því sem þeir eldast. 

Ekki vilja viðmælendur kannast við að vera dæmigerðir karlleikskólakennarar 

enda óvíst að þeir séu yfirhöfuð til, sérstaklega í ljósi þess hve karlleikskólakennarar eru 

fáir. Eftir að hafa hitt þessa átta karla og spjallað við þá hefur rannsakandi þó tilfinningu 

fyrir að þeir eigi samt eitthvað sameiginlegt. Þeir virka sjálfsöruggir og vissir um sitt 

hlutverk sem fagmenn, fúsir til að ræða málin og hafa skoðanir á málefnum. Þegar þeir 

gáfu dæmi um það hvernig staðalímynd af karlleikskólakennara væri, þá er athyglisvert 

hve ólík sú mynd var því sem virtist mæta í raunveruleikanum. Rýnihópur hefur einnig 

 
57 Holmes er Ástrali og svo virðist sem karlar séu síst fleiri þar en annars staðar í starfi með ungum 
börnum. Þó fundust fá teikn á lofti um opinbera umræðu um málefnið né tilraunir til átaks í að fjölga 
körlum. 
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skýra mynd af karlkennurum sem byggð er á reynslu. Hann sé opinn og hugmyndaríkur, 

eigi auðvelt með samskipti og sé öruggur með sig og fagmaður fram í fingurgóma. Það 

hefði verið fróðlegt að heyra þá lýsa góðum leikskólakennara eða jafnvel góðum 

kvenleikskólakennara og sjá hvort lýsingin væri ekki svipuð. Samt sem áður hefur þessi 

lýsing samhljóm í rannsókn Ragnhildar Bjarnadóttir (2004:40) en þar kemur fram að 

kennaranemar telja persónulegan styrk rauðan þráð í starfshæfni kennara. 

Það kemur fram hjá einum viðmælenda að karlleikskólakennurum sé ætlað að 

halda betri aga en konum. Það er því ekki áberandi en þetta er ofarlega á baugi í 

erlendum rannsóknum á grunnskólakennurum (Sargent 2001:92–93, King 1998:43,52) 

og reyndar líka á körlum í umönnunarstörfum almennt (Kauppinen-Toropainen og 

Lammi 1993:95–96). Það eru nokkur atriði sem geta valdið þessu, svo sem að það sé 

eðlismunur á starfi kennara í leik- og grunnskóla sem komi í veg fyrir að þetta verði 

aðalatriði. Börnin eru til dæmis yngri og það getur gert agastjórnun auðveldari fyrir alla. 

Í leikskóla starfa einnig alltaf fleiri saman á hverri deild og þar með verða agamál hluti 

af deildarnámskrá sem allir taka ábyrgð á. Svo getur verið að börn virði karla fremur en 

konur eða eins og einn viðmælandanna orðaði það „að börnin bera virðingu fyrir 

karlinum“. Annar karl nefnir þetta líka. 

 
... ég reyndar komst ekki að því fyrr en ég byrjaði að vinna þarna hvernig börnin 
líta öðruvísi á karla heldur en konur og það var einn samstarfsmaður minn ... en 
þá sagði hún: Börnin sko dýrka og dá þig. Og þegar maður kemur inn í leikskóla, 
líklega bara af því að maður er karl. 
 

Íslenskir karlleikskólakennarar virðast ekki uppteknir af því að hugsa um 

hættuna á að vera ásakaðir um kynferðislega misnotkun. Rýnihópurinn nefnir þetta 

aldrei og aðeins einn karlanna segist hugsa um þetta. Helsta ástæðan getur verið sú að í 

leikskóla eru oftast fleiri en einn að vinna með börnunum og auðvelt að koma í veg fyrir 

aðstæður sem geta virst grunsamlegar. Hitt getur líka verið að þessi umræða sé ekki eins 

tengd skólum hér á landi og erlendis. Það verður að hafa í huga að í viðtölum er ekki 

spurt beinlínis um ákveðin atriði heldur velja viðmælendur það sem þeim finnst 

mikilvægt. Því er ekki hægt að staðhæfa neitt en þetta virðist ekki ofarlega í huga 

viðmælenda eða að minnsta kosti vildu þeir ekki taka umræðuefnið upp. 

Karlleikskólakennarar finna fyrir neikvæðum viðbrögðum annarra við starfsvali 

sínu og bæði þeir og skólastórarnir telja mun á kynjum við störf. Skólastjórar hafa 
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gagnrýnni sýn á viðbrögð samstarfskvenna karlanna og þeir eru líka vissari um að karlar 

vilji stjórnunarstöður þó það hafi ekki heyrst hjá viðmælendum. Báðir hópar segja karla 

vinna karllæg störf í skólunum en hvorugur nefndi að þeim væri ætlað að halda aga né 

virtust þeir vera uppteknir af umræðum um misnotkun á börnum. 

4.4 Lykilspurningar um þröskulda 

Í viðtölum og rýnihóp er beint og óbeint leitað svara við rannsóknarspurningunum: Eru 

þröskuldar í leikskólakennaranámi og starfi sem karlar hnjóta fremur um en konur? 

Hvaða áhrif hafa viðhorf og gildi samfélagsins? Finnast jákvæðir þættir sem nota má til 

úrbóta, lækka einhverja þröskulda eða fækka þeim? 

Í viðtölum við viðmælendur, karlana, eru þrjár spurningar sem snúast meira og 

beinskeyttar um þröskulda en aðrar og hugmyndin að athuga hvort mismunandi 

sjónarhorn gefi mismunandi svör. Þessar spurningar eru ekki lagðar fyrir rýnihópinn 

eðli málsins samkvæmt enda er með þeim beinlínis verið að leita að skoðunum 

karlleikskólakennara. 

Fyrsta spurningin snýst um hvað geti útskýrt brottfall karla úr námi og starfi. 

Henni er ætlað að finna hvað körlunum sýnist að geti valdið því að aðrir karlar gefist 

upp eða leiti á önnur mið. Önnur spurningin er um hvers vegna karlar eru fáir í 

leikskólanum en henni er ætlað að finna hvað geti stoppað aðra karla í að fara í 

leikskólakennslu. Síðasta spurningin er um persónulega reynslu og helstu galla við 

starfið. Viðmælendur nefna flest atriði þegar rætt er um hugsanlegar ástæður annarra 

karla en fæst atriðin koma fram þegar spurt er um persónulega reynslu. Eins og fyrr er 

atriðum raðað í kaflana, nám, starf, samfélag. Í lokin eru niðurstöður dregnar saman og 

fjallað um þær. 

4.4.1 Nám 
Þegar spurt er hvað geti útskýrt það að karl hverfi frá námi eða starfi eru lág laun 

ástæðan sem oftast er nefnd þó rökin sem fylgi séu margvísleg. Allir nefna launin í 

einhverju tilliti og nær allir eru sammála um að þau hljóti að vera helsti 

ásteytingarsteinninn. Þau leiki einnig stórt hlutverk hvað varðar að mæta viðhorfum í 

samfélaginu og saman sé þetta sterkur þáttur. Sem rök nefnir einn þeirra að krakkar sem 

ljúka ekki framhaldsskóla geti náð í hærri laun en leikskólakennari og slíkt sé erfitt að 
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réttlæta. Svo sé það ekki fínt að vera leikskólakennari og að fá svo léleg laun að auki 

gjaldfelli starfið. 
 
Já launin myndi ég giska, það er bara ... til dæmis margir af mínum vinum sem 
eru algerlega ómenntaðir, hafa ekki einu sinni farið í framhaldsskóla, hafa mun 
betri laun en leikskólakennarar og ég reikna með því að á þessum aldri sem 
maður er að byrja í námi þá er maður kannski að kynnast maka, eignast börn ... 
þú ert kannski að kaupa þér íbúð, þetta verður bara þyngra og svo kannski býðst 
þér eitthvað og þú bara tekur því. 
 

Umræða um lág laun tengist umræðu um viðhorf samfélagsins og viðmælendur telja að 

samfélagið geri meiri kröfur til karla um að velja sér starfsframa sem býður upp á hærri 

laun en gerðar er á konur. Það er sem sagt viðurkenndara að konur velji sér störf sem 

eru lægra launuð. Karl er jafnvel spurður að því hvers vegna hann hafi ekki farið í 

arðbærara nám eins og tveir viðmælendanna könnuðust vel við. Þeir þurfa þá að réttlæta 

eigið val. 

Einn viðmælenda vill árétta að ekki megi gleyma að karl sem er að velja sér 

starfsvettvang sé gjarnan um leið að koma sér fyrir í lífinu, eignast fasteignir og hluti og 

jafnvel að koma sér upp fjölskyldu. Fjármálin vegi þungt og svo sé í boði vinna sem er 

betur launuð en leikskólakennaravinnan og að auki án útlagðs kosnaðar við nám. Bent 

er á að það gangi ekki að reka fjölskyldu á einföldum leikskólakennaralaunum og það 

hljóti að ráða einhverju um hvort karlar velji sér þennan vettvang. Viðmælendur telja að 

ef launin væru hærri myndu kannski fleiri hefja nám og ljúka því. Á bak við starfið liggi 

þriggja ára háskólanám og það þurfi að fást viðurkennt til launa. Sagðar eru 

reynslusögur af körlum sem koma inn í leikskólana sem leiðbeinendur og fannst starfið 

skemmtilegt en þeir voru í raun þátttakendur án allrar áhættu, þeir voru þarna bara 

tímabundið. Hugsanlega gætu hærri laun, oft orðað sem mun hærri laun, hvatt þessa 

karla til að fara í nám og halda út. Áréttað er að val um starfsvettvang sé alltaf 

persónubundið og því erfitt að finna ráð sem dygðu mörgum, önnur en þau að gera 

starfsumhverfið þannig að það væri álitlegur kostur. Þeir benda á að þó launin hafi verið 

að mjakast upp á við undanfarin ár þá myndi hækkun grunnlauna bæta stöðuna, 

sérstaklega í ljósi þess að starfið býður ekki upp á nema takmarkaða yfirvinnu. 
 
... nýútskrifaðar eru að hætta og leita sér að betur launaðri vinnu af því að þær 
hafa áhuga á að eignast eitthvað í lífinu, samt ekki neinu lífsgæðakapphlaupi 
skilurðu, bara svona þannig að ég held að númer eitt, tvo og þrjú eru þetta. 
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Það eru sjaldan margir karlar í námi í einu og sumir karlanna voru einu 

karlnemarnir námsárin sín þrjú. Svo má heldur ekki gleyma því að þó karlarnir séu tveir 

er ekkert endilega víst að þeir nái saman né verði vinir og um þetta voru nokkrir 

sammála. Hitt kom einnig fram að á einhverjum tímapunkti hafa verið fleiri en tveir í 

sama bekk og það gerði gæfumuninn eða eins og einn orðaði það „um leið og við vorum 

orðnir strákarnir þá hafði það heilmikið að segja“. 

Einhverjir telja fullvíst að brottfall karla úr námi sé ekki mikið og þá nýtilkomið. 

Hver karl sem hættir skipti svo miklu máli að það skekki myndina, brottfall kvenna sé 

líka mikið. 
 
... það er líka það, ef það dettur einn karlmaður úr námi þá er það svo stór 
prósenta af heildinni. 
 

Kjarninn í niðurstöðum úr þessum kafla er því að viðmælendur telja launin 

helsta þröskuldinn, í öðru lagi skipti viðhorfin máli og að lokum geti haft áhrif hve 

karlar eru fáir. 

4.4.2 Starf 
Þegar viðmælendur segja skoðun sína á því hvað geti valdið því að karlar séu svo fáir 

eru launin ofarlega á baugi og rætt um álag og aukin verkefni af ýmsu tagi sem taki 

meiri tíma en rúmast innan launaramma og vinnustunda. 
 
Þarna var sko ótal mörg börn sem liðu fyrir það að eiga foreldra sem voru 
leikskólakennarar skilurðu? Þetta var ofboðsleg vinna og ef við ætlum að gera 
þetta og okkur finnst þetta sjálfsagt þá verður litið á þetta sem sjálfsagt og við 
fáum aldrei eitt né neitt. Við eigum að fá borgað fyrir vinnuna okkar! 
 

Einn viðmælenda telur að konur taki fremur en karlar á sig ólaunaða aukavinnu til að 

standa undir faglegum kröfum og því fylgi ýmsir vankantar. Í öðrum hlutum viðtalanna 

kemur fram að róðurinn hafi orðið erfiðari með árunum, kröfur á kennara hafi aukist og 

fleiri verkefni bæst á þá. 

Einnig nefna nokkrir vöntun á fyrirmyndum sem ástæðu. Þeir segja karla þurfa 

að horfa til vinnubragða kvenna til að læra fagið þegar á vettvang er komið og í þessu 

felist aukavinna sem bara karlar þurfi að leggja á sig. Annað atriði sem kemur 

endurtekið fram er að það geti verið erfitt að vera eini karlinn og hafa ekki stuðning í 

heimi þar sem konur miðla til kvenna bæði í námi og starfi. Viðmælendur segja karla 
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þurfa að læra inn á gildi kvenna og áherslur þeirra í uppeldisstarfinu, þetta sé auka ferli 

fyrir karlana, kvennaheimur sem þeir þurfa að koma sér inn í og óáþreifanlegt að auki. 

Þetta telja viðmælendur að gerist fyrst og fremst þegar komið er út í starfið þó námið 

veiti forsmekkinn af því sem koma skal. 
 
Jaaá, þetta náttúrulega er heimur sem að karlar hafa ekkert kynnst áður, alla 
vegana ekki í gegnum mín störf nema svona rétt þegar ég prufaði að vinna í 
leikskóla þá fékk maður nasaþefinn af því, annars held ég þetta sé heimur sem 
karlar kynnist ekkert voða mikið. 
 

Leikskólinn er kvennaheimur og viðmælendur nefna að það geti þurft kjark til að stíga 

inn í hann. Þegar inn er komið og karlarnir sjá að þeir eru einir þurfa þeir að geta staðið 

á eigin fótum í fleiri en einni merkingu og þá þarf einnig kjark til að standa á sínu og 

vera þeir sjálfir. Sterk sjálfsmynd og mótuð vitneskja um hvað þú vilt er sögð til bóta. 

Viðmælendur þekkja það að fá tvíbent skilaboð svo sem að vera ætlað að vera 

fyrirmyndir drengja en eiga svo á hættu að vera grunaðir um misnotkun. Þeir eru þannig 

í hópi grunaðra á sama tíma og unnið er að því að hvetja unga menn til að mennta sig til 

þessara starfa. Slík viðhorf eru ekki oft sett í orð á almennum vettvangi þó það þekkist 

en gjarnan óformlega yfir kaffibolla og líklegt má telja að það hafi áhrif á ákvarðanir 

karla um að velja sér leikskóla sem starfsvettvang. Hins vegar virðast íslenskir karlar 

ekki uppteknir af þessu og um það verður rætt síðar. Þessi tvískinnungur sést víðar eins 

og sjá má á efirfarandi tilvitnunum í einn viðmælenda. 
 
Sumir hérna tóku manni sem hálfgerðu súkkulaði, það var ... kallað í mann ef að 
þurfti að skipta um ljósaperu eða moka eða eitthvað svoleiðis en svo ef það voru 
einhverjar stundir eða eitthvað svoleiðis að þá voru frekari konurnar í því. ... Ég 
heyrði út undan mér að að einhver pabbinn, einstæður pabbi eða fráskildir 
foreldrar hefði verið svona svolítið nervus þegar hann vissi að ég væri þarna 
deildarstjóri. 
 

Einn telur einnig ákveðnar kreddur í gangi um að karlar viti ekki hvað starfið 

snúist um né hver launin séu. Þannig sé hvorugt í raun þröskuldur heldur miklu fremur 

afsökun annarra. Annar vildi meina að karlar séu í auknum mæli á vettvangi og 

karlleiðbeinendum hafi fjölgað. Þessir karlar séu fyrirmyndir og eftir því sem þeir verða 

meira sjáanlegir verði auðveldara fyrir aðra karla að velja sér þennan vettvang. Þannig 

vinni tíminn sjálfkrafa að úrbótum. 
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Í máli viðmælenda kemur fram mikil bjartsýni um framtíð leikskólans og margir 

nefndu að leikskólakennarar standi sig mjög vel, oft við erfiðar aðstæður þó eflaust 

mætti gera betur einhvers staðar. Flestir vilja sjá fimm ára börn skólaskyld og gjaldfrí 

inn í leikskólanum, að öll börn hafi aðgang að leikskóla, helst ókeypis. Þeir vilja að 

skólaárið hafi upphaf og endi, með sumarlokun í millitíðinni og að nafngiftir leikskóla 

endi á skóli líkt og á öðrum skólastigum. Einnig að leikskólinn væri viðurkenndur í orði 

og á borði, hann fái að halda sérkennum sínum og sjálfstæði og að skólar fái að sérhæfa 

sig og verði ólíkir. Suma dreymir um fleira fagfólk inn í skólana. Einn viðmælandinn 

telur að hugsanlega liggi aðrar ástæður að baki því í dag eða fyrir tíu árum hvort karlar 

sækja í leikskólakennaranám eða kennaranám yfirleitt. Hann telur að launin vegi þungt 

og sami vandi blasi við grunnskólanum, karlar séu mun færri í námi þar en konur. 

Þannig sé fæð karla ekkert einkamál leikskólans. Það má rifja upp að Kinos og 

Laakkonen (2005:7–8) sögðu karla hætta af fjórum ástæðum, kaup og kjör skipti máli, 

þeir fari í framhaldsnám, þeir eigi erfitt uppdráttar í kvennaheiminum eða starfið leiði 

þá inn í aðra sérhæfingu. Allt hefur þetta að einhverju leyti sést í rannsókninni. 

Þegar hugað er að því hvað geti valdið því að karlar eru fáir í leikskólakennslu 

kemur fyrst til umræðu að þetta er kvennaveröld með öllu sem því fylgir fyrir 

einstakling af hinu kyninu. Mesta umfjöllun fá lág laun og þar næst eru viðhorf nefnd til 

sögunnar í nánu samhengi við umræðu um launin. Karla vantar fyrirmyndir og það 

vantar kynningu á starfinu sem mögulegum starfsvettvangi fyrir karla. Viðmælendur 

segja aðstæður hafa breyst til hins betra og að því er vikið í næsta kafla. 

4.4.3 Samfélag 
Eins og fram hefur komið eru lág laun aðal ástæða þess í hugum viðmælenda að fleiri 

karlar eru ekki leikskólakennarar. Það er ekki gott að segja hvort það er eðli starfsins 

eða eðli samfélagsins sem þar ræður mestu en viðmælendur telja viðhorfin einnig 

áhrifamikil. Það sést ekki hvað síst á tillögum þeirra til úrbóta sem snúast um að kynna 

starfið betur, vinna gegn fordómum og staðalmyndum sem óneitanlega eiga rætur í 

viðhorfum og gildum. 
 
... við höfum í raun og veru fullt erindi inn í leikskólann, svo sem brjóta svolítið 
niður þessa fordóma, þessar staðalmyndir ... en maður hefur samt svolítið á 
tilfinningunni að það sé að stoppa fólk, eða karlmenn, að fara í þetta starf. 
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Viðmælendur vilja gera sýnilegra það sem karlar eru að gera í leikskólum landsins, 

jafnvel þó það sé ekki svo frábrugðið því sem konurnar eru að gera. Þeir telja karla hafa 

fullt erindi í leikskólann og það þurfi að sjást. Þannig sé hægt að brjóta niður 

hugsanlega fordóma og staðalmyndir sem eru óáþreifanleg en samt líkleg ástæða fyrir 

því að karlar eru fáir í faginu. Sumir ræða að frægir karlar, til dæmis tónlistarmenn, sem 

tengjst leikskólanum hafi vakið athygli og gefið jákvæðan tón, sérstaklega fyrir 

ákveðinn aldur karla. Sá böggull fylgir þó skammrifi að tilhneigingar gæti til að steypa 

alla leikskólakarla í sama mótið og það þykir þeim hvimleitt. Að lokum kemur fram að 

þó vinna í leikskóla kalli ekki endilega fram svita alla daga sé þetta erfið vinna með 

mikla ábyrgð og verkefnin mörg og margvísleg. Það sé því margt sem valdi því að 

róðurinn geti verið þungur. 

Í stuttu máli þá segja viðmælendur að laun séu lág miðað við krefjandi starf. Þeir 

þekkja fordóma, staðalmyndir og viðhorf sem þurfi að vinna gegn með því að kynna 

starfið 

4.4.4 Umræður og samanburður 
Í stuttri samantekt á niðurstöðum úr öllum þremur spurningunum um þröskulda má 

segja að helstu þröskuldarnir séu að vera eini karlinn í reynsluheimi kvenna og þurfa að 

læra inn á gildi og áherslur kvenna án þess að hafa karlfyrirmyndir og á lágum launum í 

krefjandi starfi með viðhorf samfélagsins á móti sér. Þessi upptalning er ekki í neinni 

sérstakri mikilvægisröð en er kjarninn í niðurstöðunum. 

 Flest þemu koma fram þegar karlarnir velta fyrir sér hvað geti fengið aðra karla 

til að hætta í námi og starfi. Næst flest koma fram þegar spurt er hví karlar séu fáir í 

stéttinni og fæst þegar viðmælendur lýsa eigin hug til þess sem geti verið erfitt í 

starfinu. Hugsanlega finna viðmælendur þröskuldana ekki verulega á eigin skinni. Það 

má svo líka velta því fyrir sér hvort þeir hafi átt auðveldara með að segja frá í þriðju 

persónu. Hitt er svo líka mögulegt að þeir hafi verið að geta sér til um hvað öðrum gæti 

þótt erfitt. 

 Það má heyra á máli karlanna að þeim finnst áhrifavaldarnir færri eftir því sem 

styttra er frá því þeir brautskráðust og nýlega útskrifaðir nefna að aðstæður hafi mikið 

breyst og fátt sé til ásteytingar lengur nema í tengslum við launin. Karlar séu orðnir 

hluti af uppeldi barna sinna með margvíslegum hætti og því ekki eins mikið tiltökumál 
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að karlar sinni börnum í leikskólanum. Karlarnir hafa einnig meira að segja eftir því 

sem þeir höfðu verið lengur á vettvangi og sást það beinlínis á tímalengd viðtalanna. 

Lægri laun og minni virðing eru því tvær helstu ástæður þess að karlar sækja 

ekki í leikskólann og Bradley (1993:11,25) telur það fullgilda ástæðu, laun skipti karla 

máli og rannsóknir sýna að þeir sækja síður í kvennastörf en konur í karlastörf 

(Williams 1993:2, Kauppinen-Toropainen og Lammi 1993:94 og Bradley 1993:18–24). 

Launin ein og sér geta þó aldrei verið nema hluti af vandanum því sumir karlar vinna 

verkamannavinnu á lágum launum og við litla virðingu og virðist ekki þykja það 

sérstakt tiltökumál. Ef saga skólastjórans í rýnihópnum af áreitni karla (sjá bls. 83) er 

krufin eru þar iðnaðarmenn að líta niður á leikskólastarfsmanninn, karlar sem sennilega 

eru ekki mikið launahærri en hann. Þeir töldu sig greinilega vera skör hærra settir og 

leikskólastarfið fyrir neðan virðingu karla. Þarna má sjá viðhorfin í reynd og þau virðast 

virka sterkt á karla, jafnvel sterkar en á konur í sömu hlutverkum (Williams og Villemez 

1993:65, King 1998:3, Jacobs 1993:53,49,61). 

Almenningur virðist hafa mótaðar hugmyndir um það hvað eru eðlileg viðmið í 

tengslum við fjölskyldumynstur og í íslensku þjóðfélagi þykir nokkur slagsíða á 

fjölskylduforminu karl og kona með börn. Töfralausnin í slíkum tilvikum hefur gjarnan 

verið sú að fjölga körlum í kennslu til að gefa ungum börnum réttar fyrirmyndir og góð 

fordæmi. Þá er verið að falast eftir þeim með aðaláherslu á karlmennsku þeirra og það 

er nokkur kaldhæðni því samfara að þeir eiginleikar sem valda því að karlar eru ráðnir 

við skóla virðast einnig geta valdið því að þeir eiga erfitt uppdráttar meðal 

samstarfskvenna sinna. Allan (1993:120) segir að karlmannlegir eiginleikar og 

áhugamál hafi auðveldað körlum að fá stöður en þessi sömu atriði geri það að verkum 

að þeir eiga fátt sameiginlegt með samstarfskonum sínum. Karleikskólakennari á Íslandi 

getur nánast gengið inn í auglýst starf í leikskólanum án verulegrar samkeppni, 

eingöngu vegna kynferðis síns. Slíkt er vel til þess fallið að valda úlfúð kvenna auk þess 

sem það hlýtur að vera erfitt fyrir manneskju með heilbrigðan metnað að ganga inn í 

starf með slíkum hætti. 

Í niðurstöðum Allans (1993:119) kemur fram að karlar segjast finna fyrir 

gagnrýni og neikvæðum viðhorfum; þeir þéni ekki nóg, þeim sé ekki ætluð næg 

samskiptahæfni, þeir taki ekki tillit til tilfinninga fólks við ákvarðanatöku. Að auki hafi 

þeir ekki næg samskipti við foreldra, í raun hafi þeir ekki nægilega mannlega hæfileika 
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til að starfa með ungum börnum og séu ekki nógu klárir. Samstarfskonur líti kannski 

ekki á þá sem ógnun en allavegana sem fisk á þurru landi. Sumt í niðurstöðum Allans 

hefur samhljóm með því sem íslensku karlleikskólakennararnir segja. Þeir finna einnig 

fyrir þessum viðhorfum og þá sérstaklega hvað varðar það að vera í lítilsvirtu 

láglaunastarfi sem þeim sé ekkert endilega ætlað að ráða við að öllu leyti. 

Niðurstöður úr lykilspurningum um helstu þröskulda eru þær að það geti verið 

erfitt að vera karl í reynsluheimi kvenna. Karlar þurfi að læra inn á gildi og áherslur 

kvennanna og hafa fáa aðra karla til að bera sig saman við né læra af. Laun eru lág og 

karlar finni fyrir viðhorfum samfélagsins. Ef rifjaðar eru upp aðrar niðurstöður eru þær 

helstar að karlar finna fyrir kvennamenningu í náminu en eru í heildina ánægðir með 

námstímann og telja það sé bæði gott og slæmt að vera í minnihluta en góðir 

persónulegir eiginleikar hjálpi til. Þeir segja námið gott og hafa ekki afgerandi 

hugmyndir til úrbóta eða viðbóta.Viðmælendur eru ánægðir í starfi og með vinnustaðinn 

sinn og þeir eiga auðvelt með að lýsa kostum starfsins sem þeir segja þríþætta, faglega, 

persónulega og leynda. Stærsti gallinn við starfið er launin. Karlleikskólakennarar geta 

fundið fyrir neikvæðum viðbrögðum og orð eru sett á muninn á kynjunum við störf. 

Skólastjórar tala meira um viðbrögð samstarfskvenna og telja karla vilja 

stjórnunarstöður en það nefna karlarnir sjálfir ekki. Í skólum virðast karlar vinna 

karllæg störf umfram konurnar, sjaldan er þeim ætlað að halda betri aga en þær og 

hættan á að vera sakaðir um að misnota börn er ekki áberandi í umræðum. 

Nú hefur verið lokið við að taka saman niðurstöður úr viðtölum og rýnihóp, 

fjalla um þær og bera þær saman við niðurstöður úr rannsóknum annarra. Í næsta kafla 

verða dregnar ályktanir af niðurstöðum. 
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5. kafli Ályktanir 

 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknar og dregnar ályktanir af þeim. Hér 

eru lykilspurningar fléttaðar saman við aðrar niðurstöður í námi, starfi og samfélagi. 

Kaflinn skiptist í þrjá undirkafla. Í þeim fyrsta, sem ber heitið þröskuldar og þversagnir, 

eru niðurstöður settar í samhengi við rannsóknarspurningarnar: Eru þröskuldar í 

leikskólakennaranámi og starfi sem karlar hnjóta fremur um en konur? Hvaða áhrif hafa 

viðhorf og gildi samfélagsins? Eru sameiginlegir jákvæðir þættir sem nota má til úrbóta, 

lækka einhverja þröskulda eða fækka þeim? Dregnar eru ályktanir af niðurstöðum og 

um þær fjallað. Þá kemur kafli um þar sem sett eru fram úrræði og umbætur í ljósi 

niðurstaðna. Að síðustu er kafli sem ber heitið lokaniðurstaða og inniheldur samantekt 

þar sem rannsóknarspurningum eru gerð lokaskil. 

5.1 Þröskuldar og þversagnir 
Karlar í leikskólakennslu upplifa þröskulda og þversagnir, meðal annars í viðhorfum, 

framkomu og umræðum. Hér á eftir er fjallað um þá og röðin nám, starf og samfélag 

varðar leiðina sem fyrr. 

Þegar vægi þröskuldar er metið má draga þá ályktun að það sé mismikið eftir því 

hvert atriði af þemunum þremur er til umræðu, nám, starf eða samfélag. Námstíminn er 

til dæmis alltaf tilltölulega stuttur og því ólíklegt að hann einn og sér hafi sterkustu 

áhrifin. Þannig sé heldur hægt að yfirstíga þröskuldana í ljósi þess að þeir eru 

tímabundnir en um leið gefa þeir forsmekkinn að því sem koma skal og gætu valdið 

brotthvarfi einhverra. Starfið er langtímaverkefni og aðstæður þar líklegri til að valda 

stærri vanda. Á hvort tveggja vega svo áhrif samfélagsins sterkt með viðhorfum, gildum 

og fordómum. 

5.1.1 Nám 
Niðurstöður eru skýrar. Í námi leikskólakennara eru þröskuldar sem karlar geta hnotið 

um. Fyrsti þröskuldurinn er lág laun sem hindra karla í að fara í nám. Af öðrum 

þröskuldum ber hæst kvennaheiminn sem þeir þurfa að ganga inn í og læra á um leið og 
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þeir verða sjálfkrafa fulltrúar minnihlutahóps en það má einnig sjá í niðurstöðum 

Williams (1993:67). Karlar mæta öðru viðmóti en konurnar, sem er hið sama og kom 

fram hjá King (1998:49). Talað er til þeirra í kvenkyni og mikið gert úr veru þeirra í 

námi og starfi, sem er sambærilegt við niðurstöður Kauppinen-Toropainen og Lammi 

(1993:106). Sú athygli sem karlarnir fá umfram konurnar getur verið þröskuldur. Marga 

af þröskuldunum á námstíma er þó auðvelt að lækka eða eyða. Í kafla 5.2 eru settar fram 

hugmyndir þar að lútandi. 

5.1.2 Starf 
Það er mun líklegra að þröskuldar í starfi virki sem raunverulegri og hærri þröskuldar en 

þeir sem finnast í námi. Ástæðan er sú að starfi fylgir skuldbinding til lengri tíma en það 

því líklegra til að hafa úrslitaáhrif. Í niðurstöðum kemur fram að viðmælendur hafa séð 

við þessu og leitað uppi góða skóla sem henta þeim. Annar möguleiki væri að leita uppi 

skóla þar sem væru aðrir karlar og fækka þannig þröskuldum. Þessir möguleikar gefa þó 

ekki ástæðu til að gera lítið úr áhrifum þröskulda í starfi né horfa fram hjá tilvist þeirra. 

Helsti þröskuldur í starfi er lág laun og álag. Rifja má upp að Bradley 

(1991:11,25) segir hærri laun forsendu þess að fleiri karlar sæki í kvennastörf en fleira 

kemur til. Karlar finna fyrir neikvæðum viðbrögðum við starfsvali sínu og það er 

tilhneiging til að ætla körlum stjórnunarstöður og starf með eldri börnum fremur en 

yngri. Samkvæmt erlendum rannsóknum er einnig ákveðin hætta á að karlkennari sé 

grunaður um að misnota börn (sjá Allan 1993:124–5, King 1998:77, Sargent 2001:49, 

Sumsion 1999:462 og Williams 1995:101) en íslenskir karlleikskólakennarar dvelja 

ekki við þann möguleika. 

Það er galli, og þá um leið þröskuldur, að sumt í leikskólaumhverfinu er ekki 

sambærilegt við önnur skólastig. Það er ákveðin þversögn að einn hópur kennara búi við 

ólík skilyrði í starfi og það hefur áhrif á starfsval. Kinos og Laakkonen (2005:7–8) 

greindu fjórar ástæður þess að karlar hætti í starfi og sú fyrsta er tengd þessum ytri 

starfsaðstæðum. Lítum betur á það sem er ólíkt með leikskóla og öðrum skólastigum. 

Leikskólaárið hefur ekki upphaf og endi eins og önnur skólaár og það nefndu 

viðmælendur sem galla. Leyfi eru ekki eins þar og í öðrum skólum, svo sem sumar-, 

páska- og jólaleyfi. Viðvera barna er einnig mun lengri í leikskóla en annars staðar og 



97 

getur verið nær tíu klukkustundir58 á dag á meðan grunnskólabarni eru skammtaðir átta 

klukkutímar sem hámark í skóla og gæslu, að minnsta kosti hjá sumum sveitarfélögum. 

Einsetning skóla er einnig atriði sem jafnað gæti stöðuna og létt álagi. 

Annan háan þröskuld má nefna sem er kvennaheimurinn með öllu sem honum 

fylgir fyrir karl og ber þar einna hæst kynlæga verkaskiptingu. Niðurstöður annarra 

styðja þetta (Þórður Kristinsson 2003:73, Sargent 2001:94,138). Það hefur vakið margar 

spurningar að hugsa um það að hefðbundin verkaskipting sé svo algeng sem raun ber 

vitni í leikskólum. Ástæðurnar eru líklega margar, bæði jákvæðar og neikvæðar og 

sennilega endurspeglar þetta atriði bæði þröskuldana og þversagnirnar hvað best. 

Eflaust hefur einhver karl áhuga á tækni eða viðhaldsvinnu og þá sjálfsagt að hann fái 

að spreyta sig á þessu sviði. Það er samt erfitt að trúa að mannauður allra karlkennara 

liggi þarna og því getur þetta virkað hamlandi á einhverja. 

Eftir situr að það skýtur verulega skökku við að hafa það fyrir börnunum að 

kallað sé í karla til að vinna ákveðin verk og konur til að vinna önnur. Þegar leikskóli 

verður kynjablandaður vinnustaður þarf að huga að því hvaða mynd börnunum er sýnd 

og hvers vegna. Einnig þarf að gæta þess að jafnvægi sé á milli þess hvernig verkefnum 

er skipt niður og að ekki sé gengið nærri sumum starfsmönnum. 

Það er umhugsunarefni hvort það sé vilji til þess að karlar séu eins og konurnar í 

leikskólanum eða hvort það eigi að vera munur. Ef það á að vera munur þarf að vita í 

hverju sá munur megi birtast án þess að börnunum séu gefnar óæskilegar fyrirmyndir. 

Svo getur þurft að spyrja spurninga á borð við þær hvernig vera karla í skólunum eigi að 

stuðla að jafnrétti og hvernig karlarnir geti vegið upp á móti áhrifum kvennahópsins. 

Ástæða þess að kynlæg verk ráða svo miklu í skólum hlýtur að vera sú að kennarar 

hugsa ekki um þetta, að minnsta kosti segja Cameron o.fl. (1999:86) að karlar nefni 

þetta ekki af fyrra bragði. Sé það sannleikurinn er mikilvægt að hefja umræðuna og taka 

karlmannlega á henni svo leikið sé með gildishlaðið hugtak. Það má líka velta því fyrir 

sér hvort skólastjórar, oftast konur, taki meiri ábyrgð á kvenkennurum en körlum og 

hvort þeir geri sér ekki grein fyrir að það eru fordómar fólgnir í því að halda að konur 

geti ekki sinnt ákveðnum verkefnum. Kannski er skýringin einfaldlega sú að leikskólinn 

sé enn í eðli sínu ákaflega kynjuð stofnun og það hafi áhrif. Niðurstaðan er því sú að 

þarna sé fundinn mögulegur þröskuldur en lítum á fleiri atriði. 

 
58 Margir leikskólar opna klukkan 7.30 og loka klukkan 17.15 (17.30). 
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Einn þröskuldinn enn má nefna, sem er óvissan um hvernig karlar eigi að sýna 

karlmennsku sína í leikskólunum. Sem dæmi má nefna kröfur um að karlar séu 

kynfyrirmyndir (sjá King 1994:1,4, Kauppinen-Toropainen og Lammi 1993:101 og 

Sargent 2001:117). 

Karla vantar karlfyrirmyndir til að læra af í starfinu og þróa eigin starfskenningu 

og það er þröskuldur. Einn karl telur að menntun karlleikskólakennara sé ekki endilega 

hin sama, þeir séu brautskráðir á mismunandi tíma og áherslur í námi hafi breyst, svo 

séu tveir ólíkir skólar að sinna menntun leikskólakennara og fólk ýmist í fjarnámi eða 

dagskóla. Þetta gerir leitina að fyrimynd enn flóknari. 

Viðhorf finnast sem gera ráð fyrir að karlar sæki í stjórnunarstörf eða staldri stutt 

við í starfi (Kauppinen-Toropainen og Lammi (1993:98–99, Williams 1993:4) og í því 

er fólginn þröskuldur. Viðhorfin ein og sér geta valdið þrýstingi á karla að finna sér 

annað og þá meira viðeigandi starf og í þessari umræðu getur gleymst að þeir færa sig 

stundum til í starfi af jákvæðum ástæðum. Sumir eiga sér lærimeistara sem hjálpar þeim 

að sjá tækifærin og þeir fá hvatningu til að láta á sér bera, bæði hjá samstarfskonum og 

öðrum. Þarna má finna einn þröskuldinn enn og þversögn um leið. Konur vilja fleiri 

karla til að auka virðingu eigin starfs og hækka eigin laun. Þær vilja að karlar tali máli 

stéttarinnar en ef þeir komast í áhrifastöður eða verða of áberandi þá er það talið verra. 

Konur vilja bæði halda og sleppa og misvísandi skilaboð hafa letjandi áhrif. Það er ekki 

ljóst í þessu samhengi hvernig karl á í raun að geta brugðist rétt við eða gert það sem til 

er ætlast. Það hafa ekki allir karlar áhuga á stéttarbaráttu né því að vera áberandi í 

faglegri umræðu en um leið hljóta einhverjir karlar að vilja vera stjórnendur og leiða 

baráttu. Að minnsta kosti finnst ekkert sem sýnir að íslenskir karlleikskólakennarar sæki 

í stjórnunarstörf. Þá má rifja upp að einn karl er skólastjóri og annar aðstoðarskólastjóri 

(Hagstofa Íslands 2006c), karlarnir segjast ekkert vera að hugsa sér til hreyfings og hafa 

unnið á sama stað, sumir lengi. 

Leikskólakennarastéttin og fagið þurfa ólíkar manngerðir og það verður að gefa 

þeim rými. Það auðgar starfið og eykur líkur á skólaþróun. 

5.1.3 Samfélag 
Þá er komið að því að ræða áhrif samfélagsins og það er niðurstaðan að þröskuldar í 

þessu þema skipti mestu máli af þeim sem hér hafa verið til umræðu. Sólveig 

Karvelsdóttir (2005:98) segir það orðum aukið að jafnræði sé á milli karla og kvenna, 



99 

þvert á móti haldi hefðir, menning og staðalímyndir fólki á sínum bás. Í þessu er fólgin 

þröskuldur og í ljósi niðurstaðna metinn einna hæstur. Viðhorf, fordómar og staðal-

ímyndir eru til staðar og karlar finna fyrir þeim. Lág laun og lítil virðing fyrir starfinu 

getur valdið því að karlar skipti um starfsvettvang samkvæmt Williams (1993:4) og 

líklegt að þetta hafi áhrif. Það má minna á að enginn af körlunum sem brautskráðist 

fyrstu tíu árin var að vinna í leikskóla haustið 2003. Karlar eru óánægðir með launin, 

telja þau lág og ekki samkeppnishæf. Það er mikilvægt að það breytist svo stéttin fái, og 

haldi í, góða kennara. Það er einnig sem viðhorf skammti konum meira svigrúm til að 

þiggja lág laun en körlum og um það vitna niðurstöður fleiri rannsókna (Williams og 

Villemez 1993:65, King 1998:3). Því geta lág laun virkað sem hærri þröskuldur fyrir 

karla en konur og það er mikilvægur þröskuldur. Það er sérstakt umhugsunarefni að ef 

nám kennara verður lengt getur þetta orðið enn hærri þröskuldur, að minnsta kosti fyrir 

karla. 

Rannsakendur eru sammála um að karlar séu ólíklegri til að sækja á vettvang 

kvenna en konur að sækja í karlastörf (Williams 1993:2, Kauppinen-Toropainen og 

Lammi 1993:94, Bradley 1993:18–24). Jacobs (1993:53,49,61) tekur undir þetta og 

segir að svo virðist sem konur eigi auðveldara með að spjara sig á sviði hins kynsins en 

karlar. Hann telur að konur séu tvisvar sinnum líklegri til að fara í karlastarf en karlar að 

sækja í kvennastarf og fyrir því séu góðar ástæður. Fyrst og fremst þær að í 

karlastörfum hafi konur fengið aðgang að forréttindum sem áður voru einungis fyrir 

karla. Jacobs telur ástæðurnar fyrir því að karlar sækist ekki eftir kvennastörfum vera 

nokkrar. Samfélagið skapi þrýsting vegna viðhorfa um hefðbundin kynhlutverk. 

Hefðbundnu karlastörfin séu fleiri og því hafi karlar fleiri möguleika en konur og þurfi 

ekki á kvennastörfunum að halda. Að síðustu nefnir hann að kvennastörf séu minna 

metin og verr launuð. Konur hins vegar fari í karlastörf bæði af áhuga og af 

efnahagslegum ástæðum en þessar ástæður nægja ekki flestum þeim karla sem sækja í 

kvennastörf. 

Samkvæmt viðmælendum er litið á kennslu eldri barna sem merkilegri en 

kennslu yngri barna og kennarar því minna virði eftir því sem börnin sem þeir kenna eru 

yngri. Eins og áður hefur komið fram er litið öðrum augum á karl en konu sem vinnur 

láglauna- og umönnunarstörf og því er þetta hærri þröskuldur fyrir karl. Þetta á 

samhljóm við niðurstöður annarra, svo sem rannsókn Kings (1998:3). Þversögnin í 
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þessu öllu er svo að samfélagið vill þá til að bæta tölfræðina og hafa áhrif í skólunum en 

ýtir um leið á þá að velja sér karllæg störf eða stjórnun. 

Viðhorf geta breyst, þó rannsakendur fullyrði að það gerist ekki sjálfkrafa 

(Williams 1993:15, Bradley 1993:18–24). Sem dæmi um það má nefna að í gegnum 

vinnuna við ritgerðina hefur komið til tals aftur og aftur í óformlegu spjalli við ýmsa 

sem vildu hafa skoðun á efninu, að það sé að verða viðurkennt að tónlistarmenn vinni í 

leikskóla. Þekktir karlar í hljómsveitum hafa til dæmis ekki farið leynt með að þeir eru í 

leikskólakennaranámi. Þetta gefur tilefni til bjartsýni um að viðhorf til karla í 

leikskólum geti breyst til betri vegar en það gerist ekki af sjálfu sér. 

Lítum á fleiri þröskulda og þversagnir. Það kemur fram hjá viðmælendum og hið 

sama segja Askland og Sataøen (1998:15) að karlar þurfi að vera fleiri til að þeim fjölgi. 

Þetta er skýr þversögn. Önnur þversögn er fólgin í því að vona að fleiri karlar geti 

hækkað launin en til að fjölga körlum þarf að hækka launin. Allt byggir þetta þó á því 

að karlar í leikskólum verði fleiri en þeir eru nú. Einn og einn karl á stangli er ekki 

líklegur til að standa fyrir hallarbyltingu en fyrsta skrefið gæti orðið það að opna 

opinbera umræðu um málefnið og þá ríður á að þeir sem málið varðar taki þátt í þeirri 

umræðu. Má þar nefna kennaramenntastofnanir, fagfélög, rekstraraðila, skóla-

stjórnendur, samstarfskonur og karlana sjálfa. 

Hér hefur mikið verið rætt um þröskulda og hversu mikil áhrif þeir hafa. Ekki 

má þó gleyma því að það sem virkar sem þröskuldur fyrir einn einstakling virkar ekki 

endilega þannig á aðra. Persónuleiki og eiginleikar fólks hafa áhrif á það hvað verður 

því að fótakefli, bæði vegna þess að sömu hlutir hafa ólík áhrif á mismunandi 

manneskjur og svo spilar hver og einn ólíkt úr því sem hann hefur. Fleiri þættir geta haft 

áhrif, svo sem það úr hvaða jarðvegi manneskjan er sprottin. Þekkir hún að kynhlutverk 

geti verið óhefðbundin? Hvernig stuðning fær hún frá fjölskyldu og vinum. Búseta getur 

skipt máli: Fær strákur úr Reykjavík eða piltur úr litlu sjávarþorpi sömu viðbrögð við 

óhefðbundnu starfsvali? 

Niðurstaðan er sú að það kostar að vera leikskólakennari, sérstaklega ef 

viðkomandi er karl, og það kemur fram í fleiri rannsóknum (King 1998:3, Williams og 

Villemez 1993:65). Það er eiginlega óvænt ánægja hve karlarnir eru jákvæðir en það 

blundar samt undir einhver tilfinning um að margt megi laga þó þessir karlar láti ekki 

deigan síga. Það vekur líka spurningar hvernig karlarnir geta sagt frá atvikum sem 
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hlustandi túlkar jafnvel sem slæm en í kjölfarið lýsa karlarnir svo yfir að þetta hafi ekki 

áhrif á þá. Hér má rifja upp atriði eins og það að fá ekki að mæta í nemendapartý eða 

þegar kaffistofuspjall snýst upp í opinskáa umræðu um tíðahringinn. Einnig má nefna 

dæmi um að þeim er ekki treyst fyrir sumum verkum eins og að skipta á smábörnunum 

eða þegar fagmennska þeirra er álitin sæt, krúttleg eða skrítin. Allt á þetta hljómgrunn í 

öðrum rannsóknum (Foster og Newman 2005:345, King 1998:42, Sargent 2001:94,138) 

en eftir situr spurningin um það hvort þessir karlar, viðmælendurnir, séu sterkar 

manngerðir sem þora að ganga gegn stöðluðum hugmyndum um það sem er viðeigandi. 

Það er gott að rifja upp að viðmælendur eru karlarnir sem eru á vettvangi, þeir sem ekki 

hafa gefist upp né hætt af öðrum ástæðum og þeir hafa fótað sig á kvennavettvanginum 

eins og sjá má á jákvæðum orðum skólastjóranna um þá. Þetta eru alvöru karlar, hvorki 

skrítnir, latir né metnaðarlausir, karlar sem þora að synda gegn straumnum þrátt fyrir 

fordóma og þekkingarleysi en það sem mestu skiptir er að þetta eru góðir kennarar. 

5.2 Úrræði og umbætur 
Þessi kafli er um hugmyndir að úrbótum sem unnar eru upp úr niðurstöðum og útkomu 

úr erlendum og innlendum rannsóknum og átaksverkefnum. Þær hugmyndir sem settar 

eru í brennidepil hér miðast mestmegnis við kennaramenntastofnanir og leikskóla. Þær 

ættu að vera viðráðanlegar og gætu auðveldað einhverjum lífið. 

5.2.1 Nám 
Það hefur víða verið unnið að átaksverkefnum til að fjölga körlum í umönnunarstörfum 

eða kennslu yngri barna og árangurinn hefur verið misjafn enda markmið og nálgun 

ólík. Það eru skiptar skoðanir á því hvað framtíðin ber í skauti sér og í ljósi þess sem hér 

hefur komið fram, er alls óvíst að körlum muni fjölga að ráði (samanber Kauppinen-

Toropainen og Lammi 1993:109). Aðrir telja að ekkert sé í veginum fyrir karla (sjá til 

dæmis Jensen 1998:92). Hvort tveggja getur verið rétt því karlar eru leikskólakennarar59 

en þeir eru ekki margir. 

Nám leikskólakennara gerir mikið til ráð fyrir að dæmigerði nemandinn sé kona 

og kannski er háskólakennarinn oft kona líka. Mikilvægt er að skólarnir taki málefnið 

upp og ræði það svo hægt sé að sjá að skólinn og námið henti körlum. Ein hugmynd 

gæti verið að bjóða upp á undirbúningsnámskeið fyrir karla sem hafa ekki tilskylda 
 
59 Vorið 2005 höfðu tuttugu og tveir karlar brautskráðst sem leikskólakennarar (Leikskólakennaratal 
2000, Margrét J. Þorvaldsdóttir 2006, Sandra Berg Cepero 2006). 
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grunnmenntun. Hægt er að standa fyrir fjölbreyttri upplýsingamiðlun með 

kynningarefni sem hentar bæði körlum og konum og kynna námið svo það verði 

aðlaðandi fyrir bæði kynin. Hægt er að bjóða upp á kynningarfundi og kynningarefni 

eingöngu ætlað körlum eða bjóða upp á námskeið bara fyrir karla, til dæmis með öðrum 

deildum og brautum. Þegar karlar eru komnir í nám gæti þurft einhver stuðningsúrræði 

til að halda í þá (samanber til dæmis Askland og Sataøen 1998:15). 

Í kennaramenntastofnunum hefur körlum verið beint í starf með eldri börnum og 

þá helst á grunnskólaaldri eins og sjá má á sögu viðmælanda um að karlar hafi verið 

hvattir til að vinna á skóladagheimilum. Þessi skoðun gæti verið barn síns tíma en það 

hefði verið forvitnilegt að athuga hve margir af körlunum sem brautskráðust fyrstir fóru 

í vettvangsnám á skóladagheimili og spurningin hvort í þessu megi greina viðhorf í þá 

átt að karlar eigi síður að vera meðal yngri barna. Viðhorf sem hafi valdið því að reynt 

var að setja karla á sem réttastan stað miðað við aðstæður. Þetta hljómar kunnuglega og 

Sargent (2001:112) segir að kennarar geri ekki ráð fyrir að karlnemar hafi vit á yngri 

börnum. Þetta er bara eitt dæmi um atriði sem þyrfti að skoða betur í skólakerfinu. 

Kennaramenntastofnanir geta litið í eigin barm og leitað leiða til að draga úr 

þröskuldum og auka stuðning við þá karla sem þar nema. Fræða mætti háskólakennara 

og undirbúa þá sérstaklega til að sinna blönduðum bekkjum. Hugsanlega finnst 

háskólakennurum slíkt óþarft en niðurstöður sýna annað og taka má saman örstuttan 

lista yfir helstu atriði sem hafa þarf í huga: 

• Að orðalag og ávörp geri ráð fyrir kynjablönduðum nemendahóp þegar við á. 

• Að jafnvægi sé á því þegar spurningum og athugasemdum er beint til nemenda 

út frá heildarfjölda nemenda ekki kynjahlutfalli (það getur þýtt að einn karl í 

tuttugu manna bekk fái athugasemd í tuttugasta hvert skipti). 

• Að haft sé í huga að karlar séu ekki endilega gerðir að aðstoðarmönnum né 

kallað á þá umfram konurnar þegar tæknin bregst eða sinna þarf öðru stússi. 

• Að ekki sé gert of mikið úr veru karls í bekknum né athyglinni beint að kyni 

hans sérstaklega (t.d. að taka ekki sérstaklega eftir fjarveru karls eða hvort hann 

tekur þátt í verkefnum og umræðum). 

• Að vera vakandi fyrir því að karlar geta orðið fyrir einelti og bregðast við ef slíkt 

hendir. 
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• Að gefa svigrúm fyrir fjölbreytta nálgun við nám og verkefni svo bæði kynin 

geti notið sín. 

 
Hægt er að upplýsa karla um möguleika þeirra í námi en ekki síður hvaða möguleikar 

bjóðast að námi loknu en í rannsókn Þórdísar Þórðardóttur (2001:175) kom fram að 

kennaramenntastofnanir hér á landi hafa ekki í kennsluskrám sínum upplýsingar um 

starfsmöguleika. Hægt er að vinna að því að gera andrúmsloftið í nemendahópnum 

karlvænt en líka nemendaviðmót námsins. Hugsanlega mætti aðlaga námskeið svo þau 

henti körlum betur, til dæmis með því að skoða einstök námskeið eða skoða hvernig 

fordómar koma fram í verkefnum, skólabókum, umræðum og fleira. Það má þó ekki 

segja skilið við þessa umræðu án þess að íhuga áhrif þess að Fósturskólinn sameinaðist 

Kennaraháskóla Íslands með lögum (Lög nr. 137/1997) sem tóku gildi í janúar árið 

1998. Það getur verið að auðveldara sé að halda utan um nemendur í litlum skóla en í 

fjölmenninu stækkar karlahópurinn og það gefur aukna möguleika60.

Áður en ráðist er í átaksverkefni þarf að svara nokkrum grundvallarspurningum. 

Finna þarf út hvað það er sem getur laðað karla að leikskólanum. Leita þarf í 

kennslufræðum leikskólans að því sem talar mest til karla. Þetta veltur á því að vitað sé 

hvaða kennslufræði er talin mikilvægust, bæði almennt í lögum og Aðalnámskrá 

leikskóla (1999), í stefnu fagfélags en einnig í skólanámskrám viðkomandi leikskóla. 

Huga þarf að því hvernig bera megi fram námsefni svo það henti körlum. Ærø 

(1998:101) telur mikilvægt að kennaramenntastofnanir í Evrópu hafi samráð og 

samvinnu í málefnum karla í leikskóla. Sanders (1997:3) segir kennaraskólana loks vera 

að vakna til meðvitundar um að ábyrgðin sé að nokkru þeirra og hún telur að 

kynjaumræðan geti átt eftir að aukast innan veggja þeirra. Vona má að hið sama gerist 

hérlendis. Hörnell (1998:41) minnti á að nýta þann hóp karla sem þegar er á vettvangi 

og gefa má körlum í starfi vettvang til samskipta, samráðs og jafningjastuðnings. 

5.2.2 Starf 
Þegar þröskuldar í starfi eru skoðaðir sést að margt má laga, smátt og stórt. Ábyrgðin 

liggur víða, svo sem hjá körlunum sjálfum, samstarfsfólki þeirra, skólastjórnendum og 

rekstraraðilum. Hér á eftir fylgja nokkrar hugmyndir til úrbóta. 

 
60 Á ráðstefnu sem Rannsóknastofa í kvenna- og kynjafræðum við Háskóla Íslands hélt 5. og 6. mars 
2004, sögðu Sigurjón Mýrdal og Manfred Lamke frá námskeiði í Kennaraháskólanum sem er bara fyrir 
karla. 
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Rekstraraðilar og starfsmenn þeirra geta vandað vinnubrögð og gætt þess að í 

ræðu og riti sé umræða kynlaus eða henti báðum kynjum. Skýr stefnumótun og átak í 

jafnréttismálum sem nær jafnt til kynjanna er nauðsynleg því tilhneiging er til að 

gleyma körlum í kvennastörfum. Opna þarf umræðu um þessi mál og halda henni 

vakandi. 

Leikskólastjórar sem hafa karla í vinnu hafa einnig að ýmsu að hyggja og ábyrgð 

þeirra er töluverð. Þeir þurfa að þekkja gildrurnar og þröskuldana og vera tilbúnir til að 

takast á við það verkefni að stjórna kynjablönduðum vinnustað. Fyrst má hugsa um 

hvaða mynd er gefin af skólanum út á við, er hún bara bleik og blúnduskreytt eða gefur 

fleiri möguleika? Hafa má í huga vefsíður skólans, auglýsingar sem hann sendir frá sér 

eða hengir upp innandyra, hvernig orðræðan er, til dæmis á fundum og í daglegum 

samskiptum. 

Hér eru nokkur ráð sem skipta máli: 

• Að vanda móttöku karla í starfsmannahópinn. 

• Að gefa starfsaðferðum karla svigrúm. 

• Að huga að því hvernig má gera leikskólann að aðlaðandi vinnustað fyrir karla. 

• Að gæta þess að orðalag og orðræða geri ráð fyrir báðum kynjum. 

• Að hafa auga með að karlar verði ekki fyrir einelti og áreitni og bregðast við ef 

slíkt hendir. 

• Að skipta aukaverkefnum réttlátlega á milli einstaklinga af báðum kynjum og 

hafa sérstaklega í huga kynlæg störf. 

• Að gefa körlum tíma til að vinna aukaverkefnum ef þeim eru falin slík verkefni. 

• Að gera ekki of mikið úr veru karls á vinnustaðnum kynferðisins vegna. 

• Að gera karl og starf hans ekki að sýningaratriði kynferðisins vegna. 

• Að taka á málum sem upp koma og varða kynlæg atriði með málefnalegum 

hætti. 

• Að huga að fyrirmyndunum sem börnunum eru gefnar. 

 

Mest um vert er að sérhver skóli taki málefnið til umræðu og vinni úr því eftir því sem 

við á á hverjum stað. 
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5.2.3 Samfélag 
Niðurstöður úr þessari rannsókn sýna að mikilvægast er að laun leikskólakennara séu 

samkeppnishæf og starfið virðingavert starfsval bæði fyrir konur og karla. Hafa þarf 

áhrif á kvennamenninguna að því marki sem hún getur hindrað karla í að þrífast í 

skólunum. Starfsumhverfi leikskólakennara þarf að vera sambærilegt við það sem aðrir 

kennarar búa við og sýna þarf skólana sem mögulegan vettvang fyrir karla. 

Stefnumörkun er forgangsatriði ef fjölga á körlum í kennslu yngri barna, bæði í 

pólitískum skilningi en einnig hjá fagfélögum og kennaramenntastofnunum. Engin 

sjáanleg ástæða er til að ætla að slík stefnumótun eða átaksverkefni gætu ekki náð til 

bæði leikskóla og yngsta stigs grunnskóla. Átaksverkefni verða að vera markviss og ná 

yfir lengri tíma og þeim þarf að fylgja eftir með markvissum hætti. Einn markhópur 

átaksverkefna gæti verið karlar með reynslu af starfi með börnum eða 

umönnunarstörfum enda kemur fram að viðmælendur höfðu allir reynslu af börnum 

áður en þeir fóru í nám og fleiri (Lee án árs:1, Þórður Kristinsson 2003:57) kannast við 

að það sé vænleg leið inn í nám og starf. 

Skólakerfið allt mótar stefnu kynjanna hvað varðar starfsval og það er mikilvægt 

að skoða betur hvað má betur fara og finna leiðir til að draga úr þessum áhrifum. Í 

rýnihóp kom fram sú hugmynd að ná í grunnskólanemendur og þá í þessu samhengi 

drengina, í starfskynningar og eins mætti efla samstarf við framhaldsskólana. Slíkt 

samstarf yrði þó að vanda og undirbúa heimsóknir og veru á vettvangi vel og út frá því 

að sýna starfið í karlvænu ljósi eins og Karlsen (1994:8) leggur til eða að minnsta kosti 

leggja áherslu á kosti skólastigsins og sérstöðu í anda Nordtveit (1998:84). 

Eins og Sataøen (1998:23) áréttar þá þarf að efla rannsóknir á körlum og um 

karla í starfi. Til dæmis mætti skoða samspil barna og fullorðinna og gefa þar gaum að 

vinnuaðferðum karla. Hefja þarf umræðu um karla í umönnunarstörfum og ekki má 

heldur gleyma að fjölmiðlar gegna sínu hlutverki hvað þetta varðar og ekki er ástæða til 

að gera lítið úr því. Það þarf að vinna gegn fordómum og neikvæðri sýn karla á starfið 

en það var einmitt gert í MACS-verkefninu (Maxwell og Wager 2000:2). 

Viðmælendur hafa hugmyndir um það hvað megi gera til að fjölga körlum á 

vettvangi. Ein af leiðunum sem þeir nefna er að opinbera myndin af fullorðnum með 

ungum börnum megi ekki alltaf vera af konu. Hér geta auglýsingar, fréttir og opinber 

umfjöllun leikið sitt hlutverk svo fátt eitt sé nefnt. Umræða um foreldra tengist oftar en 
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ekki mæðrum, hvort sem um er að ræða foreldrahlutverkið almennt eða einstæðum 

foreldrum. Þegar sýndar eru myndir af yngri skólastigum eru kennarar sem sýndir eru 

gjarnan konur. Það þarf að breyta ímyndinni um að kennsla yngri barna sé verk sem 

þarfnast konu og það er alrangt að lítil börn þurfi einungis á umönnun og umhyggju að 

halda en ekki menntun í skólunum. Kennarar yngri barna taka menntun þeirra alvarlega 

og almenningur þarf að fá að sjá karla við störf, sjá að karlar geti sýnt umhyggju þó að 

þeir sýni hana ekki endilega alveg eins og konur. Hitt er þó ekki síður mikilvægt að 

muna að þau gildi sem leikskólinn stendur helst fyrir, það er uppeldi, umönnun, 

samvinna, samkennd og samþætting, eru gjarnan talin kvenlæg gildi. Jafnframt hefur 

samfélagið vissa tilhneigingu til að gera lítið úr þessum gildum. Þessi atriði og mörg 

önnur sambærileg eru styrkasta stoðin í starfi skólastigsins og það sem kennarar af 

báðum kynjum ættu að vera standa vörð um og vera stoltastir af. 

5.3 Samanburður við aðrar rannsóknir 
Í niðurstöðum kemur margt fram sem er áberandi annars staðar en ekki í þessari 

rannsókn. Þannig er ætluð valdafíkn karlkennara ekki staðreynd hér á landi þó 

goðsögnin þekkist. Það er heldur ekki áberandi að körlum sé ætlaður vafasamur 

tilgangur né að þeim sé ætlað að halda aga umfram kvenkennara. 

Það sem á samhljóm með öðrum rannsóknum er til dæmis að félagsleg 

forréttindi karla snúast upp í andhverfu sína þegar karlar sækja í kvenlæg störf sem 

tengd eru við kvenkynið. Hér finnast viðhorf um karlmennsku eða skort á henni eftir því 

hve karlar eru fljótir að koma sér í annað meira viðeigandi starf. Körlum er ætlað að 

vera kynfyrirmynd og hafa jákvæð áhrif á starfsaðstæður svo sem aukna virðingu og 

hærri laun. Þeim er ætlað að vera karl í fagi en ekki fagmenn, karlar á leið hjá fremur en 

kennarar, karlar sem hver og einn er frumkvöðull og þarf að ryðja sér sína eigin braut, 

skapa sína eigin fagmennsku við aðstæður þar sem öll viðbrögð geta reynst röng. 

Þegar tíunda bekkjar nemendur voru beðnir að raða völdum störfum í mikilvægisröð 

settu stúlkur grunnskólakennslu mun ofar í virðingarstigann en drengir (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir 2005:60). Slagorð eins og börn eru framtíðin eru ekki beinlínis 

áhrifaríkur hvati einn og sér til að fá stráka til að sækja í kennslu, ekki þegar til greina 

kemur að velja frekar að stefna á að verða raungreinakennari eða eitthvað enn háleitara 

og betur launað. Karlar þurfa að klífa brattann og þó mörgum finnist það ekki svara 

kostnaði eða snúa sér að öðru sem kostar minni átök þá er varla hægt að lá þeim það. 
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Hinir sem halda út eiga aðdáun skilda. Karlarnir eru ánægðir með starfið sitt og vilja 

veg þess sem mestan. Þeir hafa mörg orð yfir kosti þess og segja það hentugt að mörgu 

leyti. Þetta má hafa í huga í allri umræðunni um þröskulda. Leikskólakennsla er starf 

sem hentar körlum jafnt sem konum, sem í raun öllum sem geta orðið góðir kennarar. 

5.4 Svör við rannsóknarspurningum 
Í lokin er rétt að rifja upp rannsóknarspurningar og draga saman svör við þeim áður en 

niðurstöðum verða gerð skil í samantekt. Þær eru eftirfarandi: Eru þröskuldar í 

leikskólakennaranámi og starfi sem karlar hnjóta fremur um en konur? Hvaða áhrif hafa 

viðhorf og gildi samfélagsins? Finnast jákvæðir þættir sem nota má til úrbóta, lækka 

einhverja þröskulda eða fækka þeim? Hér á eftir verður rannsóknarspurningum svarað í 

samantekt. 

5.4.1 Eru þröskuldar í leikskólakennaranámi og starfi sem karlar hnjóta fremur 
um en konur? 
Niðurstaða er sú að karlar eru fáir í leikskólum landsins og aðeins lítill hluti þeirra er 

kennarar61. Þröskuldar eru fyrir hendi þó megi meta þá misháa og misvel til þess fallna 

að verða að fótakefli. Námstíminn skiptir minna máli en starfið og samfélagið skiptir 

miklu máli. Hér er ekki rannsakað til hlítar hve mikið brottfall karla af vettvangi er né 

hvers vegna þeir hætti í starfi en viðmælendur meta þröskulda sem geti valdið 

brotthvarfi. Á samanburði við niðurstöður Kinos og Laakkonen (2005:7–8) má sjá að 

margt fer saman. Hjá báðum eru kjaramál efst á baugi og vinnuumhverfið með 

kvennaheiminum fylgir fast á hælana. Að auki segja Kinos og Laakkonen að karlar sæki 

sér framhaldsmenntun eða fari í sambærileg störf. Hið fyrra kom fram í framtíðarsýn 

sumra karlanna en hið síðara sást þegar leitað var að þátttakendum í rannsóknina. Karlar 

upplifa kvennamenninguna á námstímanum og þurfa að aðlagast, venjast og læra að 

takast á við það sem henni fylgir. Sterk sjálfsmynd og góðir samskiptahæfileikar eru 

forsenda þess að karli gangi vel. Það eru bæði kostir og gallar því samfara að vera 

fulltrúi minnihlutahóps, þeir fá athygli og eftir þeim er tekið. Það fer svo eftir því hver 

athyglin er og hvernig og hvenær eftir þeim sé tekið hvort þetta teljist kostur eða galli. 
 
61 Til upprifjunar: Árið 2004 voru karlar í leikskólum landsins 163 talsins, af 4703 starfsmönnum. 
(Hagstofa Íslands 2006c) en þá höfðu tuttugu karlar brautskráðst sem leikskólakennarar. Vorið 2005 
bættust tveir við og á þessu ári (2006) er áætlað að þrír karlar brautskráist. Í námi eru fjórir karlar á öðru 
ári og einn á fyrsta ári. (Leikskólakennaratal 2000, Margrét J. Þorvaldsdóttir 2006, Nemendafjöldi brauta 
2006, Sandra Berg Cepero 2006). 
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Viðmælendur eru í heildina ánægðir með námstímann og gæði náms og hafa 

ekki afgerandi hugmyndir til úrbóta eða viðbóta en telja launin helsta þröskuldinn, í 

öðru lagi skipti viðhorfin máli og að lokum geti haft áhrif hve karlar eru fáir. Helstu 

þröskuldar í starfi eru nokkrir. Lág laun og álag, viðhorf, það geti verið erfitt að vera 

karl í reynsluheimi kvenna. Karlar þurfa að læra inn á kvennaheim, gildi og áherslur og 

hafa fáa aðra karla til að bera sig saman við eða læra af. Karlar velja sér skýra 

skólastefnu eða mótunarstarf í nýjum skóla til að hafa áhrif og skapa sér svigrúm. Þeim 

er vel tekið á vinnustað en kynlægum verkefnum er ýtt að þeim. Þeir eru ánægðir í starfi 

og tengja það góðu samsamstarfsfólki og góðri stjórnun. Helstu galla við starfið telja 

þeir vera lág laun og mikið álag sem hefur aukist undanfarin ár, það sé einnig galli að 

aðrir karlar eru fáséðir á vettvangi. Þeir greina mun á körlum og konum og eiga auðvelt 

með að segja frá kostum starfsins sem eru faglegir, persónulegir og leyndir. Að síðustu 

er nefnt að það vantar kynningu á starfinu sem mögulegum starfsvettvangi fyrir karla og 

aðstæður hafi breyst til hins betra með árunum. 

5.4.2 Hvaða áhrif hafa viðhorf og gildi samfélagsins? 
Helstu þröskuldar eru lág laun og krefjandi starf. Fordómar, staðalímyndir og viðhorf 

hafa áhrif sem vinna þarf gegn með því að kynna starfið. Af máli viðmælenda má sjá að 

skoðanir þeirra eru einnig litaðar ákveðnum staðalímyndum og fordómum í garð 

kvenleikskólakennara eða starfsins. Þessa má sjá merki í hvernig þeir tala um dútl og 

dúlleri, pilsaþyt og fleira. Þessi atriði eru líkleg til hafa áhrif á upplifun þeirra af eigin 

starfi. 

Samfélagið lætur karla finna fyrir því að fagið þeirra sé lítils metið. Þeir fá 

tvíbent skilaboð um veru sína á vettvangi, annars vegar að það sé gott að hafa karla og 

kynfyrirmyndir í skólunum en hins vegar er gefið í skyn að þeir ættu vera í starfi sem 

hentaði kyni þeirra betur og svo væri hætta á að grunur um misnotkun skjóti upp 

kollinum. Þeir segja viðbrögð í skólunum góð en verri utan þeirra og karlarnir trúa að 

þetta sé að breytast til batnaðar. 

5.4.3 Finnast jákvæðir þættir sem nota má til úrbóta, lækka einhverja þröskulda 
eða fækka þeim? 
Að lokum þarf að svara síðustu rannsóknarspurningunni og svarið er já. Karlar eru 

ánægðir í námi og starfi, telja sig sinna mikilvægu starfi. Að mati viðmælenda eru kostir 

starfsins þríþættir: Faglegir, þar sem það sé mikilvægt og krefjandi, fjölbreytt og gefi 
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svigrúm fyrir margs konar áherslur. Persónulegir, því að vinnutími er reglulegur og 

margt í starfinu hentugt fyrir fjölskyldufólk. Leyndir, svo sem frítt fæði. 

Þröskuldar eru fyrir hendi og þó hæð þeirra geti verið misjöfn er það sem mestu 

máli skiptir að karlar geti, ef þá langar, valið að verða leikskólakennarar. Þeir geti 

stundað nám og starf án þess að steinar séu lagðir í götu þeirra kynferðis þeirra vegna 

og þeir fái að vera fagmenn í friði fyrir kröfum sem ekki eru lagðar á kvenkennara. 
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6. kafli Lokaorð 

 

Það hefur margt farið um hugann við vinnuna við rannsóknina. Skoðanir hafa breyst og 

teygst í allar áttir enda var farið af stað með hugmyndir sem ekki var fyrirséð hvert 

myndu leiða. Helsta þróunin í ferlinu var sú að í upphafi var þótti nám og starf skipta 

mestu hvað varðar þröskuldana en setið uppi með þá niðurstöðu að þriðji þátturinn, 

samfélagið skipti fullt eins miklu máli og jafnvel meiru en hinir tveir. 

Margt kom á óvart, til dæmis hvað karlleikskólakennarar eru fáir og reyndar 

færri en margir telja að þeir séu. Það er líklega þess vegna sem málefninu hefur lítill 

gaumur verið gefinn. Þessi staðreynd þýðir líka að karlar hafa ekki haft mikil tækifæri 

til að setja mark sitt á leikskólann né skapa sér sess þar. Ófaglærðum körlum hefur að 

vísu farið fjölgandi og það hefur eflaust jákvæð áhrif í þá átt að sýna að starfið getur 

hentað körlum en um leið felur það hvað karlkennararnir eru fáir. 

Víða hefur verið unnið að sérstökum úrræðum til að laða karla í 

leikskólakennslu. Slík verkefni hafa verið unnin á misjöfnum forsendum þó tilgangurinn 

hafi alls staðar verið sá að fjölga körlum í leikskólum. Það er alls ekki augljóst hvaða 

forsendur eru líklegar til að laða karla að og ekki hægt að fá aðferðafræði úr 

jafnréttisbaráttu kvenna lánaða. Það er mun auðveldara að sýna ávinning af því fyrir 

stúlkur að sækja í karlastörf þar sem þær fá hærri laun og meiri virðingu. Það er líklega 

auðveldara að setja á verkefni í skólum til að laða stelpur að stærðfræði og eðlisfræði, 

en að finna leiðir til að opna hug stráka fyrir umönnunarstörfum. 

Það verður að viðurkennast að sumt dró úr kjarkinum á meðan annað upphóf 

andann. Umræðan um kynlæg verk í skólum kom til dæmis á óvart og þversagnirnar 

breyttu skoðunum fram og til baka. Á hinn bóginn var hvetjandi að heyra karlana lýsa 

starfinu sínu á jákvæðan hátt og gaman að heyra hve ánægðir þeir eru í starfi. Eftir situr 

hinn eðlilegi efi um hvort réttu spurninganna hafi verið spurt og hvort svörin hafi náð 

nógu djúpt. 
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Það er skoðun höfundar að karl í leikskólakennslu megi ekki gefa höggstað á sér 

ætli hann að skapa sér tilveru í leikskóla, hann þurfi að standa sig umfram konurnar, 

bæði vegna þess að hann er fulltrúi sjaldgæfrar tegundar og um leið ólíkur konunum. Sé 

þetta rétt má draga þá ályktun að það hafi áhrif á svör viðmælenda. Þeir gefi ekki 

höggstað á sér þar heldur. 

Hitt er þó sönnu nær að ef umhverfið segir nógu oft við mann að hann ætti að 

leita sér að annarri vinnu þá er líklegt að hann geri það á endanum. Ef starf verður of 

mikil barátta er líklegt að menn hugsi sér til hreyfings. Ef myndin sem gefin er af fagi er 

neikvæð er næsta víst að menn velji annað. Ef laun vega ekki upp á móti kostnaði við 

nám er eftir litlu að slægjast og þannig mætti lengi telja. Það er að mörgu að hyggja 

þegar metið er hve aðlaðandi viðkomandi starfsvettvangur er. 

Þegar litið er til baka kemur margt upp í hugann. Það hefði verið forvitnilegt að 

bera niðurstöður saman við niðurstöður úr rannsóknum um konur í karlastörfum. Það 

vantar líka rannsóknir á kvenleikskólakennurum, viðhorfum þeirra og upplifunum og þó 

rýnihópurinn hafi gefið ákveðnar vísbendingar hefði verið gaman að skoða betur hvort 

fram kæmi sjáanlegur munur á viðhorfum kynjanna. Viðhorf unglinga, og þá hvað helst 

unglingspilta, til leikskólakennarastarfsins væri einnig gott rannsóknarefni og fleiri 

spurninga mætti spyrja. Til dæmis hvort það geti verið að sömu þættir og fæli karla frá 

því að velja leikskólann sem starfsvettvang geti valdið því að feður taki síður virkan þátt 

í foreldrasamstarfi í leikskóla en mæður? Eða hvort sömu ástæður og fæli karla frá virki 

einnig á sumar konur? Ef svarið er jákvætt þá má nota niðurstöður rannsóknarinnar til 

að vekja umræðu. 

Goðsagnir og viðhorf hljóta að hafa mikil áhrif á hvort karlar sækist eftir að 

starfa í kennslu yngri barna, karlar sem gætu orðið góðir kennarar hvort sem þeir eru 

samkynhneigðir eða ekki, skrítnir eða ekki, karlmannlegir eða ekki. Ekkert af þessu 

skiptir í raun máli þegar leitað er að góða kennaranum og það er hann sem skólinn þarf. 

Þó skólarnir, bæði kennaramenntastofnanir og leikskólar, taki körlum opnum örmun, 

dugar það skammt ef viðhorf og gildismat samfélagsins segja annað. Tækifærin verða 

ekki jöfn fyrr en þetta hefur lagast, að karlar megi vera á lágum launum, þurfi ekki að 

vera stjórnendur, geti fengið að vera kennarar án þess að það að þeir séu karlar skammti 

þeim aukaverkefni og ójafna stöðu. 
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Viðaukar 
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Viðauki 1  Spurningalisti fyrir viðtöl 
Nám 
1 Hvers vegna ákvaðstu að gerast leikskólakennari? 

Var það erfið ákvörðun? 
Kom eitthvað annað framtíðarstarf til greina? 
Hvaða menntun hafðir þú og hvaða störf hafðir þú unnið áður?  
(þar með talið í leikskóla og þá með hvaða aldur barna?) 
Hefur þú tekið þér hlé og unnið aðra vinnu eftir brautskráningu? 

2 Hvernig minnist þú námstímans? 
Var allt eins og þú áttir von á? (Kom eitthvað á óvart?) 
Hvað var skemmtilegast? (T.d. hvaða fög?) 
Hvað fannst þér erfiðast? (T.d í samskipum?) 
Hvað fannst þér leiðinlegast? (T.d. hvaða fög?) 
Hvað fannst þér auðveldast? (T.d í samskiptum) 

3 Heldur þú að eitthvað hafi verið þér erfiðara/auðveldara af því að þú ert karl? 
 Voru fleiri karlar í námi á sama tíma og þú? 
4 Getur þú útskýrt af hverju karl hættir í námi eða starfi? (Lykilspurning) 
5 Hefur þú hugmyndir um eitthvað sem mætti breyta í leikskólakennaranámi? 
Starf 
6 Hvernig valdir þú þér vinnustað eftir nám? (Voru karlar þar, hverju skipti það?) 
7 Var allt eins og þú áttir von á þegar vinnan hófst? (Börn, starfsmenn, foreldrar) 
 Var eitthvað erfiðara/auðveldara af því að þú ert karl? 

Hefur þú fundið fyrir því að hafa fengið sér meðhöndlun af því að þú ert 
karl? 
Hefur þú fundið fyrir sér kröfum tengdum því að þú ert karl? 

8 Er eitthvert verksvið sem er þitt umfram aðra starfsmenn? 
Eru einhverjir þættir í leikskólastarfinu sem þú forðast? 
Finnst þér skipta máli með hvaða aldur barna þú vinnur? 

9 Getur þú lýst vinnustaðunum þínum? 
Hefur þú orð yfir skólastjórnunina? 
Hve ánægður ertu í starfi? 
Heldur þú að þér myndi ganga eins í öðrum leikskóla? 

10 Að hvaða leiti er karl öðruvísi en kona í leikskólanum? (Starfa þau ólíkt?) 
Samfélag 
11 Hvað heldur þú að öðrum finnist um að þú sért leikskólakennari? 

(Viðhorf almennings, fjölskyldu, barna) 
Hefur þú orðið fyrir fordómum? 

12 Ertu dæmigerður karlleikskólakennari? 
Hvernig er hinn dæmigerði karlleikskólakennari? 

13  Hver er helsti kosturinn við leikskólakennslu fyrir karl? 
14 Hver er helsti gallinn við leikskólakennslu fyrir karl? (Lykilspurning) 
15 Hvert finnst þér íslenski leikskólinn stefna? 
16 Hvar sérðu sjálfan þig eftir fimm ár? 
17 Hvers vegna eru karlar í leikskólum fáir? (Lykilspurning) 



122 

Viðauki 2  Umræðuefni fyrir rýnihóp 

Almennar spurningar til að hita upp með: 
1 Hver er starfsreynsla ykkar sem skólastjórar? 
2 Hve marga karla hafið þið haft í vinnu og hve lengi hafa þeir unnið hjá ykkur? 
 
Aðal umræðuefni 
1 Eiga karlar erindi inn í leikskólana? Hvers vegna? 
2 Er munur á konum og körlum við störf í leikskólanum? 
3 Krefjast karlar annars konar stjórnunar af ykkar hendi? 
4 Er munur á karlleikskólakennara og karlleiðbeinanda við störf? 
5 Gerið þið aðrar kröfur á karla en konur? 

Hvað með sérstök verkefni eða verksvið? 
6 Hverjir eru helstu kostir fyrir karl að vinna í leikskóla? 
7 Hverjir eru helstu gallar fyrir karl að vinna í leikskóla? 
8 Hafa komið upp vandamál varðandi það að hafa karl í vinnu? 

Tengd karlinum? 
 Tengd samstarfsfólkinu? 
 Tengd foreldrunum? 
 Tengd börnunum? 
 Tengd skólastjórnun? 
 Tengd öðru? 
9 Hvað telduð þið hentugt að hafa marga karla á sama leikskóla? 
10 Hvernig er hinn dæmigerði karlleikskólakennari? 
11 Hví eru karlar fáir í leikskólum? 
12 Hvað þarf til að fjölga körlum í leikskólum? 
 


