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Ágrip 
Í eftirfarandi rannsókn er leitast við að svara því hver séu grunnviðhorf 
leikskólakennara og grunnskólakennara á yngsta stigi til kennarastarfsins og hvað þessir 
tveir hópar kennara eigi sameiginlegt og hvað ekki.  
 Í fræðilegum kafla er fjallað um það helsta sem fræðimenn og rannsóknir hafa að 
segja um kennarastarfið og varpað getur ljósi á niðurstöður þessarar rannsóknar.  
 Aðferðarfræði rannsóknarinnar er eigindleg og byggir á viðtölum en einnig er 
textagreining á opinberum gögnum um skólastigin og má þar nefna reglugerðir og 
námskrá. Sagt er frá helstu atriðum í undirbúningi, framkvæmd og úrvinnslu en einnig 
þeim fyrirvörum sem þarf svo og siðferðilegum atriðum. 
 Helstu niðurstöður eru þær að grunnþættir kennarastarfsins hjá báðum 
kennarahópum eru þeir sömu, starfið og kennslan með börnum/nemendum. 
Starfsánægja kennara er sérstaklega fólgin í því að börnin séu ánægð og sýni framfarir í 
þroska. Kennararnir bera virðingu fyrir börnum/nemendum og sýna væntumþykju í garð 
þeirra og þeir leggja áherslu á að einstaklingnum líði vel og hann fái að njóta sín. 
Kennarahóparnir telja að uppeldi og menntun verði aldrei sundurslitið. Námsgreinar og 
uppeldi fléttast einatt saman og áhersla er lögð á að þessir þættir blandist vel. 
Sameiginlegir þættir koma fram í því að miða kennslu við einstaklinginn og 
barnahópinn og leggja áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Kennarahóparnir ræða um fagmennsku og virðingu sem mikilvægan þátt í starfinu. 
Kennarar verði ávallt að fylgjast vel með og sofna aldrei á verðinum. Þeir ræða um að 
þeir fái einkum faglegan stuðning á fundum með samstarfskennurum. Kennsla yngstu 
barna, segja báðir hóparnir, að sé allt í senn erfið, flókin, fjölbreytt, gefandi og 
skemmtileg. Þeim ber saman um þessa áhersluþætti en greina má ólíka orðanotkun milli 
hópanna um sama efni, þannig ræða leikskólakennararnir til dæmis einatt um barnið 
sem einstakling en grunnskólakennararnir tala um einstaklingsmiðað nám.  
 Jákvæð umfjöllun um aðalnámskrá er hjá báðum kennarahópunum en nokkra 
hnökra finna þeir í umgjörð löggjafans og þeirra sem fara með pólitískt vald. Þar ber 
hæst umræðan um fjölda barna á hvern kennara og þeir vilja sjá breytingar þar á. Þröngt 
sé búið að börnum húsnæðislega og í skólanefnd veljist stundum fólk sem hefur enga 
þekkingu á skólamálum. 
 Niðurstöður sýna að vinnuumhverfi kennarahópanna er mjög ólíkt. Þar má til dæmis 
nefna meðaltímann sem þeir verja með börnunum. Algengt er að leikskólakennarar séu í 
viðveru með börnum í um sjö tíma á dag en grunnskólakennarar fimm. Sá tími sem 
kennarahópunum er ætlaður til að undirbúa starfið er einnig ólíkur, bæði lengd tímans 
og þær bjargir sem kennurum er ætlað til að undirbúa sig.  
 Þar sem niðurstöðurnar sýna einnig forvitnileg viðhorf kennarahópanna, sem ekki 
snúa beint að grunnþáttum en koma þó kennarastarfinu við, er einnig greint frá þeim í 
sér kafla. Þar má helst nefna viðhorf kennarahópanna hvors til annars, samstarf þeirra, 
viðhorf til kennslukarla og framtíðarsýn kennarahópanna um hvert starfið kunni að 
stefna. Fram kemur í niðurstöðum að nokkurrar tortryggni gæti hjá báðum hópum í garð 
hins, slíkt má þó greina í ríkari mæli hjá grunnskólakennurum gagnvart 
leikskólakennurum. 
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Abstract 
 

The following study discusses the attitudes of primary and preschool teachers towards 
the teaching profession, and similarities between these two groups. 
The theoretical chapter discusses the main points specialists and studies have made 
about the teaching profession, and the light these points can shed on the results of this 
investigation.  

The study’s methodology is qualitative and interview-based, but also includes an 
analysis of official documents on the educational system, including its regulations and 
the national curriculum. It describes the main issues of preparation, execution and 
processing, as well as ethical issues in education and the precautions that must be taken. 

The main results show that both groups have the same basic job elements, the job 
and the teaching of students/children. Teachers’ job satisfaction is largely related to the 
children’s satisfaction, and how much the children mature due to the teaching. The 
teachers respect the students/children, care for them, and believe the individual’s well-
being and the students’ right be themselves to be very important. Teachers believe that 
teaching and upbringing are two inseperable factors; the curriculum is always strongly 
involved in upbringing, and teachers stress the importance of these factors being 
properly intertwined. Orientating teaching methods around both the individual student 
and the group of students is greatly connected to emphasizing diverse teaching methods. 

The teachers feel professionalism and respect are important aspects of their job. 
Teachers must be always on the lookout and well-informed. The teachers say they 
receive professional support especially from meetings with their fellow teachers. Both 
groups feel teaching at the primary stages to be a difficult, complex and diverse job, but 
very rewarding and interesting. The groups of teachers agree on these points of 
emphasis, but there is a distinct difference in vocabulary used about these points 
between groups; the preschool teachers, for instance, always talk about the child as an 
individual, while primary school teachers talk about individual-orientated education.  

Both groups discuss the main curriculum positively, although they do feel there are 
some flaws in the areas of legislation and political matters, particularly regarding the 
student-teacher ratio, in which they want to see changes. The schools often have to 
work with cramped facilities, and people with no knowledge of educational matters are 
sometimes picked for school committees.  

Results show the teachers’ work environments to be very variable, for instance 
regarding the average amount of time the teachers spend with their students every day. 
For preschool teachers, this can be up to seven hours, while primary school teachers 
spend around five hours a day with their students. The time the teachers spend preparing 
their work also varies between the groups, both regarding the amount of time and the 
facilities they are given.  

As the results also show some interesting attitudes the teacher groups have 
towards aspects of the teaching profession not directly related to the subjects of this 
study, they are discussed in a seperate chapter. These include the feelings of each 
teacher group respectively towards the other group, views on cooperation between the 
groups, attitudes towards men in the teaching profession, and views on the possibilites 
the future holds for the profession. Results show there is a certain amount of suspicion 
in each group regarding the other, more so among primary school teachers regarding 
preschool teachers. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er tuttugu eininga meistaraprófsverkefni við Háskólann á Akureyri til 

fullnaðar M.Ed.-gráðu í menntunarfræðum með áherslu á stjórnun skólastofnana. 

Leiðbeinandi var Guðrún Alda Harðardóttir, dósent og ráðunautur var Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, prófessor.  

 Að skipuleggja, framkvæma og vinna úr gögnum þessarar rannsóknar var langt og 

strangt ferli. Sérstakar þakkir fá viðmælendur höfundar sem lögðu sig fram og gáfu sér 

tíma til að ræða við höfund um kennarastarfið, án þeirra hefði þessi ritgerð ekki orðið að 

veruleika. Ennfremur vill höfundur þakka fyrir yfirlestur og góðar ábendingar, hvort 

sem um var að ræða lestur á einstökum köflum eða öllu verkinu. Til gamans má geta 

þess að þrjár kynslóðir kom að yfirlestri. Þakkir fá einnig allir þeir sem hvöttu hann og 

studdu með velvilja og aðstoðuðu meðan á allri vinnunni stóð. Rétt er að nefna ,,Bláu 

grúppuna” sem öðrum fremur hélt höfundi að verki, sérstaklega þegar unnið var að 

verkinu með fullri vinnu. Einnig er ómetanlegt þriggja mánaða námsleyfi sem 

Akureyrarbær veitti höfundi og gerði honum kleift að ljúka verkinu.  

 Skólastarf ungra barna er dýrmæt auðlind og þjóðfélagið þarf að vakna til vitundar 

um hvílíkan fjársjóð þessir kennarahópar eru með í höndunum og veita þeim virðingu í 

samræmi við það. Einnig er brýnt að hafa enn meira samráð við þennan hóp en gert 

hefur verið, því þar liggur fagþekkingin og kennarar vita einna best hvað er börnum 

fyrir bestu. Ef allir taka höndum saman, kennarar, foreldrar, ráðamenn og þjóðfélagið, 

má leiða að því líkum, að þá takist enn betra og farsælla samstarf allra aðila sem er 

börnum/nemendum þessa lands til heilla. 

Það er von höfundar að þessi rannsókn stuðli að frekari umræðu um kennslu yngstu 

barna, og þá ekki síður jákvæðu þættina en þá neikvæðu, enda er kennarastarfið í eðli 

sínu göfugt og mannbætandi og því má ekki gleyma. 

 

„Uppeldi og menntun verða ekki aðskilin:“
Kennarinn er haldreipi skólastarfsins. Hann er ekki fyrst og fremst 
fræðari og heyrari, heldur verkstjóri, ráðgjafi og leiðsögumaður ... 
tengsl nemenda og kennara eru líftaug uppeldisstarfsins – af þeim 
tekur daglegt skólastarf svip og einkenni.1

1 Jónas Pálsson 1978:51–52  
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1. Bakgrunnur rannsóknar 

Skólasamfélagið er einn af burðarstólpum menningarinnar í vestrænu samfélagi. 

Samfélagið innan skólans hefur þróast og breyst í gegnum tíðina en þær breytingar 

gerast hægt og er hvergi um að ræða stökkbreytingar í þeim efnum.

Leikskólakennarar á Íslandi eiga aðeins um sextíu ára sögu en þó hefur mikið vatn 

runnið til sjávar eftir að stéttin varð til. Þróun á leikskólastarfi hefur verið afskaplega 

hröð, svo mjög að höfundur leyfir sér að segja að á stundum hefur vart gefist tími til að 

staldra við og virkilega velta fyrir sér á hvaða leið leikskólastarfið er og hvort hún er sú 

vænlegasta.  

Höfundur starfaði í Félagi leikskólakennara í nokkur ár. Í gegnum starfið með 

félaginu hefur hann átt þátt í áframhaldandi mótun og uppbyggingu félagsins. Nú eiga 

ýmsar vangaveltur sér stað innan vébanda leikskólakennara og eru ólík sjónarmið í 

gangi um áframhaldandi uppbyggingu og þróun leikskólastarfsins. 

Eftir að hafa fylgst með kjarabaráttu grunnskólakennara og átta vikna verkfalli 

þeirra haustið 2004 varð höfundur var við að viðhorf almennings til grunnskólakennara 

var oftast fremur neikvætt. Auk þess virtist viðhorf annarra kennara á öðrum 

skólastigum litlu betra, þó auðvitað hafi einnig heyrst jákvæð viðhorf bæði frá öðrum 

kennurum og almenningi. 

Allt þetta og meira til varð þess valdandi að höfundur fór að velta fyrir sér á hvaða 

leið leikskólakennarar væru um þessar mundir og hvert viðhorf annarra væri til þeirra, 

þá ekki síst annarra kennara. Skýrsla sem menntamálaráðuneytið gaf út 20042 um breytt 

skipulag til náms varð til þess að hugleiðingar höfundar urðu víðari. Á hvaða leið eru 

skólastigin og á hvern hátt eru þau í stakk búin til að gera að veruleika aukið samstarf 

og samfellu milli skólastiga? Í því samhengi komu fram vangaveltur um hvort hætta geti 

verið á að eitthvert skólastig verði meira ríkjandi en annað? Með þessum vangaveltum 

má segja að hugmynd að þessu rannsóknarverkefni hafi fæðst og þróast í þá átt að skoða 

hugmyndir kennara í leikskólum og á fyrsta stigi grunnskólans um starf þeirra.  

Í nýlegri skýrslu3 sem menntamálaráðuneytið gaf út 2007 er gengið lengra í þá átt að 

opna skilin milli skólastiganna. Meðal annars er lagt til að nemendur geti valið nám við 

hæfi og stundað það á þeim hraða sem þeim hentar, allt frá leikskóla upp í háskóla. 

 
2 Breytt námsskipan til stúdentsprófs 2004 
3 Skýrsla starfshóps um fjölbreytileika og sveigjanleika 2007 
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Viðhorf grunnskólakennara og leikskólakennara til grunnþátta kennarastarfsins hafa 

ekki verið rannsökuð með þessum hætti hér á landi svo vitað sé. Vert er að skoða með 

hvaða hætti kennarar líta á kennarastarfið, til dæmis samspil uppeldisþátta og 

kennsluþátta. Samanburðarrannsóknir á grunnskólum og leikskólum hafa hins vegar 

verið gerðar hér á landi, með það að markmiði að skoða samstarf skólastiganna og 

starfsaðferðir í sambandi við elstu börnin í leikskólanum sem og fyrsta bekk í 

grunnskólanum. Sem dæmi um slíka rannsókn má benda á rannsókn Jóhönnu 

Einarsdóttur.4 Höfundur telur að rannsóknin geti orðið fróðleg og áhugaverð viðbót við 

það sem fyrir er. Hún geti gefið mikilvægar vísbendingar og vitneskju um kennarastarf 

hjá yngstu börnum og endurspeglað áherslur kennara í starfinu, sem kenna og starfa 

með yngstu borgurum landsins. Til þess að komast að því hver væru viðhorf kennara til 

grunnþátta kennarastarfsins, voru eftirfarandi rannsóknarspurningar hafðar að 

leiðarljósi: 

Hvernig skilgreina leikskólakennarar og grunnskólakennarar á yngsta stigi 

grunnskólans grunnþætti kennarastarfsins? Hvað eiga þessir tveir hópar kennara 

sameiginlegt og hvað ekki? 

1.2 Hugmyndir rannsakanda 
Fyrirfram gefnar hugmyndir höfundar um umfjöllunarefnið eru á þá leið að grunnþættir 

kennarastarfs á yngsta stigi grunnskólans og leikskólans geti í senn verið líkir og ólíkir; 

eðli kennarastarfsins sé að mennta og koma öllum til nokkurs þroska en leiðir og 

áherslur geti verið mismunandi. Ytri rammi, lög og reglugerðir skólastiganna sé 

væntanlega það sem einna helst tengir þau saman. Námskrá fyrir skólastigin hefur 

tilhneigingu til að vera misstýrandi eftir þessum tveimur skólastigum; minna í 

leikskólanum en í grunnskólanum.  

Athyglisvert er að velta fyrir sér með hvaða augum kennarar líta á kennarastarfið, 

svo sem varðandi samspil uppeldisþátta og kennsluþátta. Álíta má að leikskólakennarar 

leggi megináherslu á uppeldisfræðina frekar en að kennslan sé námsgreinamiðuð. 

Höfundur álítur að í tveimur fyrstu bekkjum grunnskóla megi finna samsömun með 

leikskólakennurum en eftir því sem ofar sé fetað í grunnskólanum megi greina tvö 

sjónarhorn; kennslan sé eingöngu námsgreinamiðuð og hvort tveggja í senn miðuð við 

námsgreinarnar og uppeldisfræðina. 

 
4 Jóhanna Einarsdóttir 2004b:57 
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Fróðlegt verður að skoða hvers vegna kennarar hafa valið sér þetta að ævistarfi; 

hvort goðsögnin um að þetta sé fyrst og fremst hugsjónastarf eigi við rök að styðjast og 

hvort og þá hvaða áhrif kennarar telji að það hafi að kennarastéttin sé fyrst og fremst 

kvennastétt. Með þessa þætti í huga telur höfundur mjög persónubundið hver svörin 

verða hjá kennurum; með öðrum orðum að það verði ekki hægt að flokka svör eftir því 

hvort um grunnskólakennara eða leikskólakennara sé að ræða. 

Höfundur leggur upp með þá skoðun að kennsluaðferðir séu æði misjafnar, kennarar 

hafi þó nokkurt frelsi til að velja sér aðferðir við kennslu. Ætla má að leikskólakennarar 

noti leikinn sem kennsluaðferð í nokkuð ríkum mæli. Á grunnskólastiginu sé meiri 

blöndun, þó má ætla að einstaka skólar noti í einhverjum mæli ákveðnar aðferðir eins og 

til dæmis söguaðferðina í kennslu.  

Höfundur telur að faglegur metnaður kennara á báðum skólastigum sé mikill en 

ólíkar leiðir séu gjarnan farnar til að ná árangri. Leiðirnar fari nokkuð eftir því hvernig 

kennarar telja sig ná mestum árangri með nemendur sína og um leið árangri í starfi. 

Leikskólakennarar og kennarar í fyrsta og öðrum bekk grunnskólans horfi meira til 

félagslegrar stöðu nemenda en því ofar sem í skólastigin er klifið er tilhneigingin sú að 

árangur á prófum sé í mestum metum. Í því samhengi má ætla að samræmdu prófin í 

fjórða bekk skipi stóran sess þegar árangur kennara er metinn. 

Faglegur stuðningur sem kennarar fá frá öðrum kennurum er mjög misjafn en   

höfundur áætlar að það sé eitt af því sem flestir kennarar sækjast eftir. Tilhneigingin 

gæti þó verið sú að stuðningurinn eigi til að vera óformlegur á báðum skólastigum. 

Formlegur faglegur stuðningur, sem til dæmis felur í sér að tveir kennarar taki 

skráningar hvor hjá öðrum í því skyni að leiðbeina hvor öðrum, er væntanlega ákaflega 

fátíður. 

Áhugavert er að skoða með hvaða hætti grunnskólakennarar og leikskólakennarar 

líta á starfið hvorir hjá öðrum, þarna telur höfundur að búast megi við einhverju 

þekkingarleysi á báða bóga sem getur valdið mjög hægfara breytingum á samstarfi 

þessara tveggja skólastiga þrátt fyrir að skólarnir hafi verið að þreifa fyrir sér um 

samstarf í mörg ár.  

Höfundur hefur einhverja hugmynd um að vinnuumhverfi kennarahópanna sé ólíkt. 

Sem dæmi má nefna fjölda barna á hvern kennara, viðveru kennara með 

börnum/nemendum á dag, þeim tíma sem ætlaður sé til undirbúnings fyrir starfið og 
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skólahúsnæðið sem þessum kennarahópum er boðið upp á. Fróðlegt getur því verið að 

skoða niðurstöður rannsóknarinnar hvað þessi atriði varða.  

Titillinn á forsíðu ritgerðarinnar, að uppeldi og menntun verða ekki aðskilin, vísar í 

þá skoðun höfundar að hugtökin hafi sambærilega merkingu, menntun feli ávallt í sér 

uppeldi og öfugt. Í þessum hugtökum sé megin hlutverk kennarastarfsins fólgið.  

Höfundur telur að kennarastarfið sé einstaklega mikilvægt starf og álítur að 

kennarinn skipti miklu máli í lífi barna, hann hafi lykilhlutverki að gegna við að mennta 

æskuna.  

Þá telur höfundur að fagmennska kennara tengist sýn þeirra á starf sitt, þeim 

markmiðum sem þeir setja sér og á hvern hátt þeir ná þeim. Einnig skiptir miklu  

hvernig þeir vinna með börnum/nemendum og koma fram við þá. Sjálfsvirðing kennara 

tengist virðingu sem þeir bera fyrir starfi sínu, sem birtist í hugsjónum þeirra og þeim 

metnaði og alúð sem þeir leggja í starf sitt. Ígrundun kennara og sjálfsskoðun þeirra er 

mikilvægur þáttur í þróun fagmennsku kennara og árangurs í starfi. Samvinna kennara 

er ákaflega þýðingarmikil. Mikilvægt er að þeir hafi vettvang til að ræða hugsjónir sínar 

og sýn sína á kennslu, markmið og leiðir, sterkar hliðar sínar og veikar. Samvinna og 

samábyrgð styrkir kennarahópinn og eflir fagmennsku hans. Ígrundunin, hvort sem hún 

fer fram í einrúmi eða með öðrum, fær kennara því til að hugsa um starf sitt og orða 

hugmyndir sínar. Um leið öðlast þeir meiri styrk og öryggi sem fagmenn.  

1.3 Skýringar á hugtakanotkun 
Áður en lengra er haldið er rétt að gera grein fyrir því hvernig höfundur notar orðalag 

þar sem efni ritgerðarinnar er um kennara í leikskóla og yngsta stigi grunnskólans. 

Þegar rætt er um leikskólakennara og leikskólann kemur það skýrt fram og sömuleiðis 

þegar rætt er um grunnskólakennara og grunnskólann, en í sömu málsgrein getur orðið 

kennari komið fyrir, enda fer ekki á milli mála um hvaða hóp er rætt. Þegar rætt er um 

leikskólakennara og grunnskólakennara saman er gjarnan rætt um kennarahópana. Þá 

eru ólík hugtök látin standa eins og orðræðan segir til um, svo sem að í leikskóla eru 

einingar nefndar deildir en í grunnskóla er iðulega rætt um bekki. Algengara er að ræða 

um börn í leikskólum en nemendur í grunnskólum og oftar ræða leikskólakennarar um 

starf sitt meðan grunnskólakennarar ræða um kennslu. Höfundur reynir að láta orðræðu 

ráða för eftir því sem hægt verður að koma því við og nota hugtök eins og umönnun eða 

kennsla en þegar rætt er um báða kennarahópana saman verður einkum talað um 

kennslu yngri barna. 
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Einnig getur verið vandasamt að bera saman á milli landa sambærilega þjónustu og 

menntun fyrir börn á aldrinum 0–7 ára. Málaflokkurinn fyrir þennan aldur tilheyrir sums 

staðar félagsmálaráðuneyti, eins og í Danmörku, en heyrir undir menntamálaráðuneyti 

hér á landi. Sums staðar er forskóli sem er einhvers konar bil á milli leikskóla og 

grunnskóla og í sumum löndum er margskonar þjónusta bæði hvað varðar skóla og 

vistunarúrræði. Dæmi um slíkt er dagvistun, forskóli og leikskóli þar sem hver um sig 

þýðir eitthvað ákveðið en innihaldið er alls ekki það sama. Sem dæmi um hugtök 

erlendis frá sem endurspegla ýmsa þjónustu fyrir þennan aldur eru börnehave, 

barnehage, day care center, earlychildhood education, educare, kindergarten, 

playschool og preschool.5 Við þennan mismun varð höfundur vel var þegar hann var í 

náms- og kynnisferð í Danmörku árið 2006. Algengt var að Íslendingarnir notuðu orðin 

preschool og teacher en Danirnir notuðu gjarnan börnehave og pædagog yfir leikskóla 

og leikskólakennara.  

Einnig er rétt að segja frá því að þegar höfundur ræðir um heiti stofnana eins og 

Háskólann á Akureyri, Kennaraháskóla Íslands, Kennarasamband Íslands, treystir hann 

sér ekki til að stytta nafn Háskólans á Akureyri en Kennaraháskóli Íslands verður hér 

eftir nefndur sem Kennaraháskólinn og Kennarasamband Íslands stytt í 

Kennarasambandið. 

 
5 Broström og Wagner 2003:180–84 
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2. Menntastofnanir 
 

Í þessum kafla er fjallað um skólann sem menntastofnun, ytri ramma leikskóla- og 

grunnskólastigs, lög, reglugerðir og námskrár þar um. Þá er stutt kynning á 

skólastigunum tveimur og sögu kennarastarfsins. Rætt er um rannsóknir og fræðimenn  

sem skrifað hafa um kennarastarfið en sjónum einkum beint að kennarastarfinu sjálfu 

auk kennsluaðferða. Fjallað verður um fagmennsku kennara, lýst er á hvern hátt hún 

tengist stuðningi við kennara, málvenjum og hugtakanotkun kennarastétta. Einnig eru 

skoðaðar helstu breytingar á starfsumhverfi kennara og framtíð þessara kennarahópa hér 

á landi.  

2.1. Skólar sem menntastofnanir 
Fullan, Sergiovann og Hamilton6 eru sammála um að menntastofnun sé flókið fyrirbæri 

og fullyrða jafnframt að kennsla og nám verði aldrei einföld eða auðveld viðfangsefni. 

Mikilvægt hlutverk menntastofnunar er að byggja upp skóla sem dafnar og lærir líkt og 

bestu kennararnir og nemendurnir. 

Hamilton7 skilgreinir orðin kennsla og nám sem sérstök boðskipti kennara og 

nemenda eftir óskum þeirra, áformum og gildismati. Menningarlegar forsendur, venjur, 

og reglur skapa þær aðstæður sem bæði umlykja og aðgreina kennara og nemendur. 

Þannig má segja að kennsla og nám eigi sér stað í gegnum menningarmiðlun.  

Sjá má líkingu við skilgreiningu sem hér að ofan greinir við hugtakið menntastofnun 

þegar grennslast er fyrir um merkingu orðanna í Íslenskri orðabók.8 Menntastofnun er 

skilgreind sem stofnun til náms eða rannsóknar. Í ljósi skilgreiningarinnar má vekja 

athygli á hvernig og hvaða dæmi eru tekin um þá sem kenna í Íslenskri orðabók, sem 

vel að merkja kom út 2002. En þar segir að orðið kennari sé karlkynsorð og þýði maður 

sem kennir, starfar að uppfræðingu og kennslu. Til frekari útskýringar eru nefnd störfin 

barna- og menntaskólakennari.9

Undrun má sæta að orðið barnaskólakennari sé tilgreint í orðabók sem gefin er út 

2002, þar sem stöðuheiti kennara í grunnskóla hefur verið grunnskólakennari frá 1986. 

Leikskólakennari er ekki einu sinni nefndur en það stöðuheiti var lögfest 1994. 

 
6 Fullan 1993:1–3; Sergiovanni 1995:32–36; Hamilton 2002:42 
7 Hamilton 2002:42 
8 Íslensk orðabók 2002:987 
9 Íslensk orðabók 2002:764 
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Hugtakið leikskólakennari getur fallið undir þessa greiningu en segja má að þar hefði 

hugtakið uppeldi einnig átt heima og reyndar ætti það einnig við hin skólastigin. Hins 

vegar má finna stöðuheitið leikskólakennari í sömu orðabók undir orðinu leikskóli og 

stöðuheitið grunnskólakennari undir því hugtaki.10 Einnig má í þessari skilgreiningu 

gagnrýna á hvern hátt kennarastarfið er gert karllægt í ljósi þess að í dag er meirihluti 

kennara konur. 

Á Íslandi heyra bæði leikskóla- og grunnskólastigið undir menntamálaráðuneytið. 

Lítum nánar á hlutverk þess og umgjörð skólastiganna. Þar sem leikskólinn er fyrsta 

skólastigið er fyrst umfjöllun um hann og því næst grunnskólann, loks eru dregin saman 

helstu atriði um bæði skólastigin.   

2.1.2 Umgjörð leik- og grunnskólastarfs á Íslandi 
Rammalöggjöf um leikskóla og starfsemi hans samanstendur af lögum um leikskóla 

1994, reglugerð um starfsemi leikskóla 1995 og aðalnámskrá leikskóla frá 1999. 

Samkvæmt lögum er leikskólinn fyrsta skólastigið í skólakerfinu, ætlaður börnum undir 

skólaskyldualdri.11 Með lögum 1973 urðu fyrstu almennu lögin til um starfrækslu 

dagvistunarheimila sem eru undanfari laga um leikskóla. Lögin tóku breytingum en frá 

árinu 1989 hefur allur kostnaður verið færður til sveitarfélaganna.12 Greiða þarf 

skólagjöld fyrir leikskóladvöl sem eru mismunandi há eftir sveitarfélögunum sem sjá 

um rekstur leikskólanna. Sum sveitarfélög bjóða þó elsta árgangi í leikskólum upp á 

umtalsverðan afslátt.  

Samkvæmt lögum 1995 um grunnskóla er skólinn tíu ára skóli sem börnum og 

unglingum á aldrinum 6–16 ára er skylt að sækja. Nemendum í skyldunámi í opinberum 

skólum er veitt kennsla þeim að kostnaðarlausu. Frá árinu 1996 hafa sveitarfélög borið 

meginábyrgð á skólahaldi og framkvæmd grunnskólalaga.13 Megin tilgangurinn með 

flutningi reksturs grunnskólanna var í samræmi við þróun í nágrannalöndunum, að auka 

valddreifingu í skólakerfinu. Með því þótti gefið að ákvarðanataka yrði sem næst 

vettvangi og ábyrgðarskylda skóla og sveitarfélaga aukin.14 

Á báðum skólastigum má segja að um nokkuð svipaðan formlegan grunn sé að ræða 

í kringum skólastarfið hvað varðar lög og reglugerðir og aðalnámskrár. Eðli málsins 

 
10 Íslensk orðabók 2006:886,496 
11 Menntamálaráðuneytið 2007b 
12 Jón Torfi Jónasson 2006:8 
13 Menntamálaráðuneytið 2007a 
14 Nefnd um mótun menntastefnu 1994:9 
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samkvæmt er um stigbreytingu að ræða eftir því hvaða aldur málaflokkurinn fjallar um. 

Skólastigin vinna eftir námskrám sem menntamálaráðuneytið hefur umsjón með, þær  

eru stefnumótandi leiðarvísar um starfið og byggja á markmiðslýsingum um lög og 

reglugerðir skólanna. Samtímis var gefin út í fyrsta sinn 1999 gildandi námskrá fyrir 

bæði skólastigin og reyndar einnig framhaldskólastigið.  

Misjafnt er hvenær skólaskylda hefst í öðrum löndum, til dæmis byrja börn í Noregi, 

Frakklandi og Bandaríkjunum sex ára í grunnskóla. Athyglisvert er þó að Ísland sker sig 

þó nokkuð úr meðal Norðurlandanna en í Danmörku og Finnlandi byrja þau sjö ára í 

Svíþjóð byrja þau ýmist sex eða sjö ára og þá má geta þess að í Skotlandi eru fimm ára 

börn skólaskyld.15 

Fyrsti leiðarvísir að námskrá leikskóla kom út 1985 og bar heitið Uppeldisáætlun 

fyrir leikskóla16 og var hún 91 blaðsíða að lengd. Hún var endurútgefin 1993 en lagðist 

niður með útkomu aðalnámskrár leikskóla 1999.17 Þar með var fyrsta námskrá 

leikskólastigsins að veruleika, hún er í styttri útgáfu en fyrri leiðarvísir eða 47 síður að 

lengd. Í aðalnámskrá leikskóla kemur fram að henni er ætlað að vera stefnumótandi 

leiðarvísir um uppeldisstörf í leikskólum og byggist á markmiðslýsingu laga um 

leikskóla og reglugerð um starfsemi leikskóla og uppeldisáætlun frá 1993.18 

Námskrá grunnskólans á sér lengri sögu og er aðalnámskrá hans mun meiri að 

umfangi en námskrá leikskólans. Börkur Vígþórsson19 segir að aðalnámskráin sem gefin 

var út 1999 skiptist í almennan hluta og að auki ellefu rit sem fjalla hvert um sína 

námsgrein, samtals eru þetta 900 síður. Eldri aðalnámskráin sem gefin var út í einu hefti 

hafi verið um 190 blaðsíður.  

Í grunnskólanámskránni er rætt um að meginviðmið í öllu skólastarfi sé 

áfangamarkmið sem gefa heildarmynd af því sem ætlast er til að nemendur hafi almennt 

tileinkað sér við lok hvers áfanga. Þrepamarkmið er safn markmiða/viðfangsefna til að 

ná áfangamarkmiðunum. Aðalnámskráin setur fram þrepamarkmið í þeim tilgangi að 

veita kennurum, nemendum og foreldrum leiðsögn.20 Í nýrri aðalnámskrá grunnskóla 

sem byrja á að vinna eftir skólaárið 2007–2008 hefur sú breyting orðið að 

þrepamarkmið eru eingöngu sett fram sem dæmi um útfærslu. Þau eru ekki bindandi 

 
15 Jóhanna Einarsdóttir 2002; Broström og Wagner 2003:180–185 
16 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1985 
17 Aðalnámskrá leikskóla 1999 
18 Aðalnámskrá leikskóla 1999:5 
19 Börkur Vígþórsson 2003 
20 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:24 
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fyrir skólann og eiga skólar að útfæra þau og kynna í skólanámskrá.21 Í aðalnámskrá 

leikskóla er ekki rætt um áfanga- eða þrepamarkmið. 

Börkur Vígþórsson22 bendir á að það eitt og sér að skipta námskránni í hefti, í stað 

þess að setja hana fram í einni bók, lýsi ákveðnum viðhorfum og leggi áherslu á sýn 

stjórnvalda á mikilvægi námsgreinanna sem slíkra. Þetta kemur síðan enn frekar fram í 

heftunum sjálfum sem sérfræðingar og kennarar í viðkomandi greinum hafa unnið. Sýn 

þeirra er vitaskuld sú að greinin sé afar mikilvæg og eigi að hafa mikið vægi. Að mati 

Barkar virðist þetta stundum hafa leitt af sér óraunhæfar forsendur og órökrétt 

vinnubrögð. 

Bæði í aðalnámskrá fyrir leikskóla og grunnskóla kemur fram að hver skóli skuli 

vinna sína eigin skólanámskrá23 samkvæmt lögum. Skólanámskrá skal vera í senn 

stefnuskrá skólans og starfsáætlun. Hún er unnin af starfsmönnum skólans undir stjórn 

skólastjóra og er bindandi fyrir starfsmenn skólans.  

Ef litið er til markmiðsgreina laga um leik- og grunnskóla kemur að einhverju leyti 

fram ákveðinn samhljómur um hvert skólastarf skuli stefna eins og sjá má um hlutverk 

skólanna þegar nokkur atriði eru dregin fram.  

Í annarri grein leikskólalaganna24 stendur meðal annars að meginmarkmið með 

uppeldi í leikskóla skuli vera að veita börnum umönnun, búa þeim hollt 

uppeldisumhverfi og örugg leikskilyrði. Sömuleiðis að efla kristilegt siðgæði barna og 

leggja grundvöll að því að þau verði sjálfstæðir, hugsandi, virkir og ábyrgir þátttakendur 

í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun. 

Samkvæmt annarri grein grunnskólalaga25 er hlutverk grunnskólans, í samvinnu við 

heimilin, að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. 

Starfshættir skólans skulu því mótast af umburðarlyndi, kristilegu siðgæði og 

lýðræðislegu samstarfi. 

Það sem má einkum sjá líkt með markmiðsgreinum þessara tveggja skólastiga er að 

að fram kemur að það þurfi að undirbúa börnin/nemendurna til að lifa og starfa í 

lýðræðisþjóðfélagi. Sjá má nokkur hugtök sem eru áþekk eins og kristilegt siðgæði, 

 
21 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 2006:12 
22 Börkur Vígþórsson 2003 
23 Aðalnámskrá leikskóla 1999:5; Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:25 
24 Lög um leikskóla nr. 78/1994:2. gr. 
25 Lög um grunnskóla nr. 66/ 1995:2. gr. 
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umburðarlyndi, sjálfstæði, hugsandi nemendur, gagnrýnin hugsun, víðsýni, frumkvæði 

og áhersla á íslenska menningu og menningarheim.26 

Þessa gætir einnig í aðalnámskrám27 beggja skólastiganna. Eflaust kannast allir 

leikskóla- og grunnskólakennarar við eitthvað þessu líkt úr aðalnámskrám. En þar er 

meðal annars rætt um mikilvægi þess að búa nemendur/börn undir að lifa og starfa í 

síbreytilegu lýðræðisþjóðfélagi. Þjálfa nemendur markvisst í að takast á við daglegt líf, 

vinna með öðrum og taka tillit til annarra. Lífsleikni er nefnd til sögunnar sem ný af 

nálinni hér á landi, henni er meðal annars ætlað að ná þeim lýðræðislegu markmiðum 

sem hér er kveðið á um að ofan.  

Kristján Kristjánsson28 bendir á að þrátt fyrir að áhersla sé á lífsleikni (character 

education) í aðalnámskrám leikskóla og grunnskóla sé þar að finna ólíkar leiðir og 

umfjöllun. Í leikskólanum sé henni gert mjög hátt undir höfði. Hún er tilgreind sem einn 

af þremur undirstöðuþáttum alls leikskólastarfs er liggi námssviðunum til grundvallar, 

hinir tveir eru leikur og dagleg umönnun. Í 1.–3. bekk grunnskólans er rætt um að 

lífsleiknin eigi að einkenna nám barnanna í heild og að lágmarki skal kenna eina stund á 

viku frá fjórða bekk og til loka. 

Jón Torfi Jónasson og Börkur Vígþórsson29 benda á að orðalag í markmiðslögum og 

námskrám sé almennt og háfleygt og því oft erfitt að átta sig á hvers er krafist af 

skólamönnum. Einkum hefur Jón Torfi Jónasson30 skoðað hvar ábyrgð liggur með tilliti 

til laga og námskráa skólanna. Niðurstaða hans er að margvíslegs ósamræmis gæti í 

sambandi við þessa ábyrgð, sérstaklega í gögnum grunnskólans.  

Börkur Vígþórsson31 segir að kennarar séu ekki í öfundsverðri stöðu hvað varðar 

núverandi aðalnámskrá grunnskólans. Námskráin taki allt of mikið ómak af kennurum 

og sníði þeim of þröngan stakk við markmiðssetningu og val á viðfangsefnum. Þar sem 

óvinnandi vegur er að gera öllum markmiðum aðalnámskrárinnar skil verða kennarar að 

velja viðfangsefnin úr bunkanum. Hætt er við að þessi þrönga staða leiði til þess að 

margir kennarar kjósi að halda sig við kennslubækurnar og láta þær ráða ferðinni. 

Börkur og Jón Torfi ræða ekki um leikskólann í þessu samhengi en þegar rýnt er í 

markmiðsgreinar þess skólastigs má eflaust segja að svipað sé á ferðinni þar. Námskrá 

 
26 Lög um leikskóla nr. 78/1994:2. gr.; Lög um grunnskóla nr. 66/ 1995:2. gr. 
27 Aðalnámskrá leikskóla 1999:8,16; Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:6, 7,15–16 
28 Kristján Kristjánsson 2001:81–82 
29 Jón Torfi Jónasson 2001:33–34; Börkur Vígþórsson 2003 
30 Jón Torfi Jónasson 2001:37–38 
31 Börkur Vígþórsson 2003 
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leikskóla er hins vegar mun almennari og víðari en námskrá grunnskólans og því má 

ætla að leikskólafólk hafi mun meira frjálsræði hvað varðar skólanámskrá en 

grunnskólakennarar. 

Í samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir skólahúsnæðið32 kemur fram að í 

leikskólum skuli leikrými fyrir hvert barn vera 3 fermetrar en í skólum skuli gólfflötur 

fyrir hvern nemanda vera að lágmarki 1,4 fermetrar í kennslustofu. Útreikningur á 

fjölda barna miðað við fermetra kemur fram í reglugerð um starfsemi leikskóla.33 

Samkvæmt nýútkominni greinargerð34 frá nefnd sem falið var að fjalla um 

leikskólabyggingar kemur fram vandi vegna þess að of þröngt sé búið að börnum og 

byggingar oft ekki heppilegar ungum börnum.  

Öðru hverju er lögum, reglugerðum, erindisbréfum, námskrám eða öðrum skjölum 

breytt og þá skiptir mestu að heilsteypt hugsun ráði ferðinni. Sambandið milli  

markmiða, ábyrgðar, stjórnar og starfsins þarf að vera mjög skýrt segir Jón Torfi 

Jónasson.35 Um þessar mundir eru nefndir að störfum einmitt með það fyrir augum að 

endurskoða lög, reglugerðir og námskrá leikskóla og grunnskóla. Fróðlegt er að sjá hver 

uppskeran verður hjá þeim nefndum en ekki síður hvað skilar sér alla leið inn í 

lagaumhverfið. Hér á eftir er leitast við að gera sögu kennarastarfsins og menntunar 

leikskóla- og grunnskólakennara nokkur skil. 

2.2 Kennarahóparnir 
Athyglisvert er að þegar saga kennarastarfsins er skoðuð, kemur í ljós að öll skólastigin 

eiga það sameiginlegt að hafa þurft að berjast fyrir tilverurétti sínum, burtséð frá því á 

hvaða tíma þau hafa komið til. Í dag sækja öll skólastigin kennaramenntun sína á 

háskólastig. Lengd menntunar kennara sem útskrifast sem leikskóla- og 

grunnskólakennarar á yngsta stigi er nokkuð áþekk. Segja má að þeir háskólar sem sjá 

um að brautskrá kennara yngstu barna hafi talvert frelsi um að skipuleggja og útfæra 

námið eins og þeir telja farsælast. Í ljósi þess má benda á mismunandi kennslunámskrá 

þessara skóla36 en auðvitað má heldur ekki gleyma að fjárhagsrammi hvers skóla er 

einnig mikill áhrifavaldur. Nú er í undirbúningi að kennaramenntun verði fimm ára nám 

 
32 Samræmd starfsleyfisskilyrði vegna hollustuhátta 2006 
33 Reglugerð um starfsemi leikskóla nr.225 /1995 
34 Reglugerð um starfsemi leikskóla nr.225 /1995 
35 Jón Torfi Jónasson 2001:38 
36 Háskólinn á Akureyri 2006–2007; Háskóli Íslands 2006–2007; Kennaraháskóli Íslands 2006–2007  
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í framtíðinni. Telja má að ólíkar áherslur skólanna geti komið í veg fyrir að 

kennarahóparnir verði mjög einsleitir.  

Leikskólinn á langstystu söguna meðal skólastiganna og segja má að fyrsti vísir að 

leikskólastarfsemi hér á landi hafi verið árið 1906.37 Saga leikskólakennara er að miklu 

leyti saga þróunar dagvistarmála frá félagslegu úrræði til fyrsta skólastigsins en lög um 

það voru samþykkt frá Alþingi 1994.38 Lengi vel hafði leikskólinn ekki formlega 

umgjörð til að byggja starfið á, þar sem löggjöfin hafði eingöngu snúist um reksturinn í 

fyrstu en ekki inntakið. Það hafi haft þau áhrif að litið var meira til leikskólans sem 

gæslu. Eftir því sem umgjörðin hefur orðið viðameiri og sjálfsagðri hefur opinber 

umræða meira farið að snúast bæði um umgjörðina og inntak leikskólans. Þá er það ekki 

síst að þakka sjálfu starfsfólkinu, sem hefur ávallt haft fagmennsku að leiðarljósi, að 

faglegi þátturinn er sífellt að koma sterkari inn. Með þessari þróun hefur umgjörð 

starfsins breyst og þróast frá því að vera í orðræðunni gæsla yfir í að vera faglegt 

uppeldisstarf.39 

Sú menntastofnun sem séð hefur um að útskrifa leikskólakennara hér á landi á sér þó 

eingöngu um sextíu ára sögu og hefur þróast mjög hratt á þessari rúmu hálfu öld sem 

hún hefur verið til.40 Í dag eru tveir skólar á Íslandi sem útskrifa leikskólakennara, 

Háskólinn á Akureyri og Kennaraháskólinn. Námið tekur þrjú ár hjá báðum skólunum 

og nemendur útskrifast með B.Ed.-gráðu.  

Vísir að grunnskóla á sér hins vegar langa sögu eða eins og heimildir herma allt 

aftur að 11. og 12. öld.41 Á fyrri hluta 19. aldar fór nánast allt nám íslenskra barna og 

annað uppeldi fram á heimilum.42 Mikil andstaða var við fræðslulögin þegar þau komu 

fram um 1907.43 

Fyrsti kennaraskólinn í Reykjavík tók til starfa 1908 en áður hafði kennaranám farið 

fram við Flensborgarskóla í 17 ár, í námskeiðsformi sem tók mislangan tíma.44 Námið 

og námstíminn hefur þróast og breyst í takt við tímann. Í dag er námið þrjú ár líkt og hjá 

leikskólakennurum og nemendur útskrifast með B.Ed.- gráðu. Það eru fyrrgreindu 

skólarnir sem útskrifa grunnskólakennara; Háskólinn á Akureyri og Kennaraháskólinn 

 
37 Jón Torfi Jónasson 2006:7 
38 Leikskólakennartal 2000:12 
39 Jón Torfi Jónasson 2006:10,14-15,40–41; Valborg Sigurðardóttir 1998:21–22 
40 Valborg Sigurðardóttir 1998:30,27,19 
41 Lýður Björnsson 1981:7–9 
42 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1984:5 
43 Freysteinn Gunnarsson 1958:11; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1984:17–21 
44 Freysteinn Gunnarsson 1958:11; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1984:17-21 
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en einnig er hægt að sækja sér kennsluréttindi í Háskóla Íslands, Háskólanum í 

Reykjavík og Listaháskóla Íslands. 

Breytingar á skólaskyldu hafa verið að þróast í áranna rás45 Árið 1990 var hún orðin 

eins og við þekkjum í dag, tíu ár frá 6–16 ára. Grunnskólinn greinist í 3 stig eftir aldri 

nemenda; yngsta stig er fyrir 6–9 ára börn, miðstig 9–12 ára og unglingastigið fyrir 12– 

16 ára. 

Árið 2005 eru 4.155 starfsmenn starfandi í leikskólum landsins sem snýr að uppeldi 

barna, þar af eru 1.370 með leikskólakennaramenntun.46 Þá getur hlutfall 

leikskólakennara verið mjög mismunandi eftir landshlutum. Þannig var í október 2006 á 

Akureyri 67% hlutfall starfsmanna leikskólakennarar í leikskólum meðan þeir voru ekki 

nema 38% í Kópavogi.47 Karlmenn sem starfa að uppeldi og menntun barna í 

leikskólum eru ákaflega fáir eða aðeins 3,1%.48 

Í grunnskólum landsins árið 2005 eru 4.841 sem starfa við kennslu, þar af eru 4.197 

með kennsluréttindi.49 Karlmenn eru í miklum minnihluta eða aðeins 21,8 %.50 

Í námskrám leikskóla og grunnskóla er rætt um mikilvægi þess að skólarnir hafi 

með sér samstarf og að stefnt sé að samfellu og stíganda á námsleiðinni.51 Vert er að 

velta fyrir sér á hvern hátt skólarnir hafa fetað sig í þá átt og næst er skoðað lítillega 

hvað miðar í þeim efnum. 

 

2.2.1 Samstarf kennarahópanna  
Samstarf kennarahópanna er mjög misjafnlega útfært eftir löndum og alls konar 

þreifingar í gangi á hvern hátt sé best að hafa þetta samstarf. Ýmsar alþjóðlegar 

rannsóknir hafa verið gerðar sem vekja menn til umhugsunar um hvert skuli stefna í 

menntun og virðist ekki vera á vísan að róa. 

 Johansen52 veltir fyrir sér á hvaða aldri sé heppilegast fyrir þroska barna að fara úr 

leikskóla í grunnskóla. Hann segir að það sé þó ekki höfuðatriði á hvaða aldri börnin 

eru, heldur skiptir megin máli að takist að brúa það gap sem sé á milli þessara 

skólastiga. Með það að leiðarljósi þurfi rannsakendur, skólasamfélagið og yfirvöld að 
 
45 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1984:102; Jón Torfi Jónasson 2001:83 
46 Hagstofa Íslands 2005a 
47 Hrafnhildur Sigurðardóttir 2006; Sesselja Hauksdóttir 2006 
48 Hagtíðindi 2006:4 
49 Hagstofa Íslands 2005b 
50 Hagtíðindi 2006:4 
51 Aðalnámskrá leikskóla 1999:5; Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:5 
52 Johansen 2003:168–169 
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kryfja nokkrar megin spurningar sem felast í hvað sé heppilegasta leiðin í þessu 

samhengi börnunum til heilla. 

Hér á landi er kveðið á um mikilvægi samstarfs leik- og grunnskóla í aðalnámskrám 

skólastiganna. Um það segir í námskrá fyrir leikskóla:53 ,,Mikilvægt er að samstarf sé á 

milli leikskóla og grunnskóla til að stuðla að samfellu í uppeldi og menntun barnsins og 

að það upplifi grunnskólann sem eðlilegt framhald af leikskólanum.“ Í námskrá fyrir 

grunnskóla segir:54 ,,Það er augljóslega hagur barnanna að kennarar á báðum þessum 

skólastigum séu kunnugir viðfangsefnum, starfsháttum og vinnuskipulagi hvers annars.“ 

Hér er ástæða til að staldra við og velta fyrir sér ólíku orðalagi námskránna. Í námskrá 

leikskóla er rætt um mikilvægi og nauðsyn að stuðla að samfellu og samstarfi við 

grunnskólann en í námskrá grunnskólans er þetta mjög opið og tilgangurinn mjög óljós. 

Í nýju aðalnámskrá grunnskólans55 er lítil sem engin breyting í áherslum á samstarf 

skólastiganna. 

Ljóst er að samstarf skólastiganna er mjög misjafnlega útfært og ólíkt og ræðst 

gjarnan af áhuga þeirra kennara sem vinna í skólunum hverju sinni. 

Menntamálaráðuneytið56 hefur sett á laggirnar vinnuhóp til að skoða tengsl milli leik- 

og grunnskóla. Meðal annars er vinnuhópnum ætlað að fara yfir aðalnámskrá leikskóla 

og aðalnámskrá fyrstu ára grunnskóla. Einnig að setja fram tillögur um aðgerðir til að 

tengja betur skólastarf, nám og kennslu á þessum skólastigum og fjalla um aðferðir og 

markmið í uppeldi og námi. Þá er hópnum ennfremur ætlað að leitast við að draga fram 

áhersluatriði sem skipta máli fyrir farsælt starf á skilum þessara skólastiga. 

Eftir að hafa rætt stuttlega um samstarf kennarahópanna er við hæfi að skoða 

nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið um samanburð á leikskólum og grunnskólum. 

Einnig í þessu samhengi að skyggnast örlítið í hugmyndafræðina sem skólarnir sækja 

rætur sínar til. 

2.2.2 Samanburður á kennarahópunum  
Áhugavert er að skoða starfshætti grunn- og leikskólakennara, hvort það hafi og þá á 

hvern hátt það hafi áhrif á starf þeirra, hvernig ytri rammi sem starfinu er búinn með 

lögum og aðalnámskrám. Einnig í ljósi þess hvernig kennarahópunum gengur að hafa 

 
53 Aðalnámskrá leikskóla 1999:33 
54 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:9 
55 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 2006:5–6  
56 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 2006 
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samstarf sín á milli eins og þeim er ætlað. Til þess að öðlast betri skilning á hefðum og 

hneigðum í kennslu yngri barna er vert að skoða nokkrar rannsóknir í þessu samhengi. 

Niðurstöður rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur57 sýna, að verulegur mismunur er á 

starfsháttum þessara tveggja hópa en hún bar kennsluaðferðir leikskólakennara sem 

vinna með elsta árganginn í leikskólanum og grunnskólakennara í fyrsta bekk 

grunnskóla saman. Starfið í grunnskólunum var mun meira skipulagt fyrirfram og minni 

sveigjanleiki í starfinu en í leikskólunum. Skipulagið var gjörólíkt og sömuleiðis sá ytri 

rammi sem starfinu er búinn með lögum og aðalnámskrám. Námskrár og 

kennsluaðferðir voru einnig ólíkar á þessum skólastigum.58 Í rannsókn Dahlberg og 

Taguchi59 kemur fram svipaður munur þegar starfshættir þessara tveggja skólastiga er 

skoðaður. Leikur hefur einkennt leikskólann en í grunnskólanum er áhersla lögð á 

kennsluaðferðir og námsgreinar.  

Einnig má sjá þessa mismunar gæta í þeirri hugmyndafræði sem skólarnir hafa 

einkum sótt hlutverk sitt. Dahlberg og Taguchi60 segja að sýn grunnskólans til barnsins 

sé að barnið sé fyrst og fremst móttakandi þekkingar og menningar. Það gætir hins 

vegar rómantískrar sýnar í leikskólanum og litið er svo á að barnið vaxi og dafni sem 

hluti af náttúrunni.  

Broström61 segir að brúa þurfi bilið sem er á milli grunn- og leikskólans þannig að 

börnin upplifi það sem jákvætt skref að fara úr leikskóla í grunnskólann. Samkvæmt 

Jóhönnu Einarsdóttur62 segja bæði grunn- og leikskólakennarar að börn ættu almennt 

ekki í erfiðleikum með nám og aðlögun við upphaf grunnskólagöngunnar, oftar bar þó á 

að grunnskólakennarar sæju meiri erfiðleika. Þrátt fyrir að báðir kennarahóparnir teldu 

æskilegt að leggja áherslu á samfellu í skólagöngu barnanna með því að vinna að 

sameiginlegri hugmyndafræði, kennslufræði og skipulagi skólanna, var það ákaflega 

fátítt en margir viðmælenda töldu þó slíkt ákjósanlegt. Skortur á tíma og fjármagni voru 

helstu þröskuldarnir. 

Þá er fróðlegt að skoða á hvern hátt kennarahóparnir sjá fyrir sér að opinber stefna 

sem löggjafinn boðar hafi áhrif á starf þeirra. Jóhanna Einarsdóttir63 hefur skoðað þetta. 

 
57 Jóhanna Einarsdóttir 2004b:57–58 
58 Jóhanna Einarsdóttir 2004b:72–73 
59 Dahlberg og Taguchi 1994:2–3,12–13,34–36 
60 Dahlberg og Taguchi 1994:2–3,12–13 
61 Broström 2001:9,34–35  
62 Jóhanna Einarsdóttir 2004a:209, 221–222 
63 Jóhanna Einarsdóttir 2004b:72–73 
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Samkvæmt niðurstöðum hennar segja leikskólakennarar að þeim finnist ný aðalnámskrá 

í engu breyta frjálsræði þeirra og ákvörðunarrétti í störfum sínum. 

Grunnskólakennararnir kvörtuðu hins vegar undan þrýstingi frá aðalnámskránni, nýju 

námsefni og þeim skorðum sem samræmd próf settu þeim.  

Velta má fyrir sér hvort kennurum finnist þáttur stjórnvalda og hins ytri ramma sem 

löggjafinn setur þeim vera misstýrandi. Ætla má að algengara sé að eftir því sem 

kennarar kenni eldri börnum þeim mun erfiðara finnist þeim að hafa  frjálsræði um störf 

sín. Niðurstöður rannsókna styðja þetta og segja Barlett, Arthur Morthens, Rúnar 

Sigþórsson og Ingvar Sigurgeirsson64 að algengt sé að námsbók, námsyfirferð og próf 

séu mjög stýrandi þættir innan grunnskólans. Kohn65 kemur einnig fram með þá 

gagnrýni að einkunnir gefi ekki nákvæmar og áreiðanlegar upplýsingar um það hvernig 

nemendum gangi í námi. Hann bendir auk þess á að með því að leggja ofuráherslu á 

frammistöðu sé vanmetinn áhugi á námi, gæði náms og löngun til náms. Þetta leiði til 

þess að kennarar fara að einblína og reyna að fara yfir allt námsefni í námskrám í stað 

þess að hjálpa nemendum að læra gegnum uppgötvun, uppfinningu, endurgjöf og lausn 

vandamála.   

Í skipulagningu grunnskólastarfs má finna ákveðna samsömun með öðrum 

skólastigum. Í leikskóla er því talsvert öðru vísi farið, til dæmis hefur leikskólaárið 

hvorki ákveðið upphaf né endi líkt og í öðrum skólum. Leyfi eru einnig ólík öðrum 

skólastigum, eins og jóla-, páska- og sumarleyfi. Viðvera barna er einnig mun lengri í 

leikskóla eða getur verið allt upp í tíu klukkustundir á dag. Börn á yngsta stigi geta verið 

í skólavistun og oftast er miðað við að viðverutími barns í skóla og skólavistun sé ekki 

lengri en átta og hálf klukkustundir á dag. Hvað veldur þessum ójöfnuði er erfitt að 

segja til um en ein ástæðan gæti verið að leikskólastigið er ekki skólaskylt og einnig er 

viðurkennt að leikskólinn er þjónustustofnun við foreldra. 

Þá er fróðlegt að bera saman hve stóran hluta vinnutíma síns grunnskólakennarar og 

leikskólakennarar eru með nemendum en mikill munur er þar á miðað við ársgrundvöll. 

Þá eru öll leyfi kennarahópanna reiknuð með. Ef skoðaðar eru tölur á ársgrundvelli til 

dæmis á Akureyri66 þá má reikna með að grunnskólakennari í fullu starfi verji um 35% 

af vinnutíma sínum með nemendum, en leikskólakennarinn tæpum 80% af sínum 

 
64 Barlett 2000:31-33; Arthur Morthens 1986:22; Rúnar Sigþórsson 2005:100–101,110; Ingvar 
Sigurgeirsson 1994:18–27,118; Ingvar Sigurgeirsson 1999:147–148  
65 Kohn 1999:36–38,49  
66 Gunnar Gíslason 2007a 
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vinnutíma. Þetta hlutfall lækkar lítillega með nýlegum breytingum í leikskólum 

Akureyrar en nú er heimilt að taka hluta af samráðsfundum á dagvinnutíma, sem áður 

voru teknir eftir að dagvinnutíma lauk. Þar sem starfsumhverfi og vinnuumhverfi 

kennarahópanna er svo ólíkt sem raun ber vitni er ef til vill varhugavert að draga miklar 

ályktanir af fyrrgreindum upplýsingum en þær geta þó gefið ákveðnar vísbendingar um 

heildarstöðuna. 

Það sama má segja þegar skoðuð eru meðaltöl kennarahópanna með fjölda 

barna/nemenda á hvern kennara á Akureyri.67 Eingöngu er hægt að horfa á slík meðaltöl 

sem ákveðnar vísbendingar. Í október 2006 voru að meðaltali 6,66 börn á 

leikskólakennara/starfsmann á deild. Ef miðað er við kennslu sem er sambærileg og 

starf inni á deild í leikskólum eru að meðaltali 11,75 nemendur á hvern 

grunnskólakennara í mars 2007 og meðaltalið lækkar niður í 10,6 nemendur á hvert 

stöðugildi kennara ef öll stöðugildi í kennslu, sérdeildir og sérskóli eru talin með. 

Vandamálið í þessum samanburði er að full vinna grunnskólakennara er ekki í 

samræmi við fulla vinnu nemenda í skóla. Svipað vandamál er uppi á teningnum hjá 

leikskólakennurum, full vinna hjá leikskólakennara er ekki í samræmi við viðveru barna 

í leikskóla. Í þessu samhengi er einnig rétt að geta þess að leikskólakennarar leysa hvor 

annan af í kaffitímum og enginn leysir þá af á meðan. Á meðan eru í umsjón 

leikskólakennara á ákveðnum tíma dagsins, mun fleiri börn en segir til um í 

reglugerðum, sem einnig hefði haft áhrif á meðaltalið ef það væri reiknað inn í 

fyrrgreindar tölur.  

Eins og sjá má á ofan greindri umfjöllun sýna niðurstöður rannsókna að starfshættir 

kennarahópanna eru um margt ólíkir. Þörf er á að kennarahóparnir hafi meira samstarf 

sín á milli til að brúa bilið sem best á milli grunn- og leikskóla. Einnig er ytri ramminn 

sem löggjafinn setur ólíkur og finnst kennarahópunum hann vera misstýrandi, meiri 

stýring eftir því sem ofar er klifið í skólastiganum. Þá sýnir samanburður á 

starfsumhverfi og vinnuumhverfi kennarahópanna að margt er mjög ólíkt hjá þessum 

tveimur hópum. Næst verður fjallað um kennarastarfið, sem vissulega er flókið og 

margbrotið fyrirbæri og sjálfsagt er ekki auðvelt að leiða nemendur til aukins þroska.

67 Gunnar Gíslason 2007b 



21 
 

2.3 Kennarastarfið  
Umfjöllun um kennslu í grunnskólum er þekkt í orðræðunni en í leikskólum er mun 

algengara að ræða um uppeldi og umönnun. Það er þó margt sem heimfæra má upp á 

leikskólann þegar rætt er um hugtök eins og kennslu, kennara og nemendur. Í 

eftirfarandi umfjöllun er gott að hafa þetta atriði í huga. Í byrjun kaflans er fjallað um að 

kennsla sé flókið starf, rætt er um þátt ígrundunar og umhyggju í kennslu og hvaða 

eiginleika góður kennari þarf að hafa til að framúrskarandi kennsla geti átt sér stað. 

Einnig er viðhorfum nemenda og foreldra gerð nokkur skil. 

2.3.1 Kennsla er flókið starf 
Sergiovanni og Hamilton68 eru sammála um að skólastarf sé flókið fyrirbæri og fullyrða 

að kennsla og nám verði aldrei einföld eða auðveld viðfangsefni. Kennari þarf að 

tileinka sér innsæi sem annars vegar byggir á fræðilegri þekkingu og hins vegar leikni í 

að útfæra þekkinguna við margbreytilegar aðstæður sem eru veruleiki skólastarfsins.  

Þegar haft er í huga hvað breytingar á kennsluháttum virðast gerast hægt er engin 

furða að mennta- og kennslustefna Deweys69 hafi vakið mikla athygli og gagnrýni þegar 

hún kom fram fyrir rúmlega hundrað árum. Samfélag skólans átti að grundvallast á 

lýðræðislegum samskiptum, sem eru svipaðar áherslur og má finna enn í dag. 

Einkunnarorð skólans urðu þessi frægu orð; nám í verki – að læra með því að 

framkvæma (learning by doing). Hamilton70 er á svipuðum nótum og Dewey þegar 

hann fjallar um menntunarstefnu og segir að hún þurfi að stuðla að skapandi starfi. 

Fróðlegt er að skoða menntastefnuna sem leikskólastarf byggist á hér á landi. Segja 

má að hugmyndafræði leikskóla eigi sér langan feril og djúpar rætur í hugmyndasögu 

vestrænnar menningar. Þessa hugmyndafræði má rekja til ýmissa heimspekinga og 

uppeldisfrömuða og má þar nefna Comeníus, Dewey, Fröbel, Montessori, Rousseau og 

Pestalozzi. Ýmsar sömu grundvallarhugmyndir eru í hugmyndafræði þeirra en kjarninn í 

henni er barnhverf og gert er ráð fyrir sérstökum starfsháttum.71 Þessi hugmyndafræði 

var yfirleitt í beinni andstöðu við hugmyndafræði hins hefðbundna barnaskóla, þar sem 

aðaláherslan er lögð á undirbúning undir skólanám.72 

68 Sergiovanni 1995:32–36; Hamilton 2002:42 
69 Dewey 2000:15–16 
70 Hamilton 2002:101–102 
71 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:11–12 
72 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:17 
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Hugmyndir Fröbels73, sem fæddist 1782, um leikskólauppeldi byggðust á 

rómantískum manngildum og mannskilningi. Fröbel er talinn hafa haft mikil áhrif á 

leikskólastarf og hlutverk leikskólans hér á landi. Megin inntak í hans hugmyndarfæði 

er  að það sem kemur innan frá barninu er mikilvægasti þáttur þroskans og sjálfstjáning 

barnsins því mikilvæg. Hann líkti barninu við blóm sem vex og dafnar ef það fær þá 

næringu sem það þarfnast. Hlutverki leikskólakennarans líkir hann við færan 

garðyrkjumann sem ljær blóminu alla þá alúð og næringu sem það þarfnast til að 

dafna.74 Í takt við áherslur Fröbels má segja að til leikskólakennarastarfa þurfi góða 

fagþekkingu, persónuleika, færni og ríka ábyrgðarkennd.75 

Nokkrar stefnur hafa síðan komið fram sem hafa haft mikil áhrif á kennslu og 

hlutverk leikskólakennarans í leikskólum. Þær kenningar sem einkum hafa haft áhrif á 

að leikskólakennarar fóru að leggja aukna áherslu á mál- og vitsmunaþroska barna eru 

án efa kenningar Piaget og Eriksons. Með þeim fóru leikskólakennarar að leggja 

ákveðin verkefni fyrir börnin sem hafði þær afleiðingar að leikurinn minnkaði í 

einhverjum mæli í leikskólum.76 Síðan hefur áhersla á leikinn aukist aftur, en þó verður 

að álíta að misjafnt sé á hvern hátt leikskólakennarar líta á kennsluhlutverk sitt, útfærsla 

og áherslur eru misjafnar eftir sýn og gildismati þeirra og hvaða kenningar viðkomandi 

líta til. Guðrún Alda Harðardóttir77 er á þessum nótum þegar hún segir að það sé sama 

hvaða hugmyndafræði eða kenning verði fyrir valinu hjá leikskólakennara, hann þurfi 

ávallt að nota eigið kort, líf, land, sveitarfélagið sem leikskólinn er í, leikskólann sem 

hann starfar í og barna-, starfsmanna- og foreldrahópinn hverju sinni, við mótun 

leikskólastarfsins. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur78 byggjast starfshættir 

tveggja leikskólakennara að mörgu leyti á svipuðum merg. Þar ber helst að nefna óbeina 

kennslu, valfrelsi og leik. Starfsaðferðir sem endurspegla ólíka sýn og sannfæringu 

þeirra er það sem leikskólakennararnir eiga minnst sameiginlegt. Menning leikskólanna 

hefur einnig mótandi áhrif á vinnu þeirra og skýrir að hluta til muninn á starfsháttum 

þeirra og sannfæringu.  

 
73 Fröbel 1980:11,26–27  
74 Fröbel 1980:118–119  
75 Valborg Sigurðardóttir 1998:21 
76 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:19  
77 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:8 
78 Jóhanna Einarsdóttir 2001:149,151–152,158; Jóhanna Einarsdóttir 2003:127–129 
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Þegar skoðað er hvað grunnskólakennarar hafa að segja um starf sitt má sjá svipaða 

sýn hjá reyndum sem óreyndum kennurum. Reyndum grunnskólakennurum finnst 

kennarastarfið flóknara og vandasamara en sambærilegt starf um 1970 en jafnframt ekki 

síður spennandi og áhugavert segir Ingólfur Ásgeir Jóhannesson.79 Því fylgi andlegt, 

líkamlegt og ekki síður tilfinningalegt álag. Kennararnir nefndu þætti eins og aukna 

íhlutun í uppeldi barna, samstarf við aðra um málefni einstakra nemenda, fjölbreytni í 

kennsluaðferðum og meiri skráningar bæði almennt og í tengslum við námsmat. Einnig 

nefndu kennarar að vinna við skólanámskrá og sjálfsmat hefði aukist. Nýútskrifuðum 

grunnskólakennurum segir María Steingrímsdóttir80 verður fljótlega ljóst að starfið er 

mun meira krefjandi þegar út á akurinn er komið en þeir áttu von á. Þrátt fyrir það gerðu 

þeir sér strax ljóst í upphafi starfsins að það væri mjög krefjandi og fæli í sér mikið 

vinnuálag. Í rannsókn Hafdísar Guðjónsdóttur81 kom í ljós að kennarastarfið er 

margbreytilegt og flókið ferli sem spannar allt frá því að skapa námsaðstæður, sem taka 

tillit til allra nemenda, til ígrundunar og þróunar á starfinu. Noddings82 segir að kennarar 

þurfi einnig að hafa umhyggju (care) í huga þegar þeir skipuleggja menntun barna og 

kennslan verði tvímælalaust að bera merki þess. Þannig læri börnin að bera umhyggju 

fyrir sjálfum sér og öðrum, náttúru, umhverfi og svo framvegis. Kennarinn verður að 

sama skapi að bera umhyggju fyrir hverju barni.  

Hare og Sergiovanni83 segja að kennsla eða nám snúist ekki aðeins um upplýsingar 

og þekkingaröflun. Stór hluti kennslu snýst um hvað sé rétt og rangt og að virða gefnar 

siðferðilegar leikreglur. Hlutverk kennarans er að sjá til þess að skapa kjöraðstæður í 

kennslu og námi fyrir nemendur, með því að hjálpa þeim að hafa raunveruleg áhrif. Í 

því hlutverki má kennarinn aldrei verða hlutlaus. Til þess að kennarar geti unnið með að 

virkja gagnrýna hugsun nemenda þurfa þeir að byrja að vinna með sjálfa sig benda 

Bain, Sergiovanni, Noddings og Tomlinson og Allan á.84 Kennarar þurfa að lesa, 

ígrunda og stunda naflaskoðun á því sem þeir eru að gera, spyrja sig margra krefjandi 

spurninga eins og rannsakandi, hvers vegna velja þeir að gera hlutina svona en ekki 

hinsegin um allt sem snýr að kennarastarfinu. Þeir þurfa einnig að gera sér grein fyrir 

 
79 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1999:71,77,83–84 
80 María Steingrímsdóttir 2005:54 
81 Hafdís Guðjónsdóttir 2004:32–35 
82 Noddings 2002:176–177,179 
83 Hare 1993:6,11; Sergiovanni 1996:129–131 
84 Bain 2004:21,19; Sergiovanni 1996:83–84,144–147; Noddings 2002:177,179; Tomlinson og Allan 
2000:16–17 
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takmörkum sínum, þeir geta gert mistök, átt slæma daga og eru jafnvel ekki alltaf trúir 

því sem þeir segjast standa fyrir. 

Kristján Kristjánsson85 segir að spurningin sé ekki hvort uppeldi og félagsmótun fari 

fram í skólum heldur með hvaða hætti og þá hversu vel skólinn stendur að málum á 

þessu sviði. Kristján telur að þegar rætt er um uppeldi og félagsmótun í skólum séu 

flestir sammála um að í leikskólum leiki enginn vafi á að hún fari þar fram en í 

grunnskólum geti verið skiptar skoðanir. Hann segir að kennarar verði að minnast þess 

að öll kennsla hafi, beint eða óbeint, siðferðileg gildi og ef til vill beri kennarastéttin 

þyngstu siðferðisbyrði allra starfstétta.86 Þetta eru svipuð atriði og Dewey og Prichard87 

ræða um og þeir segja að kennarar verði að koma sér saman um þessi atriði. Í því ljósi 

sé rétt að hvetja nemendur til virkrar hlustunar, skoðanaskipta og um leið geti það 

einnig stuðlað að því að nemendum þyki gaman að læra. Kristín Dýrfjörð88 ræðir á 

svipaðan hátt út frá niðurstöðum rannsóknar sinnar um atriði sem tengjast 

lýðræðiskenningum Deweys. Leikskólakennarar leggja mikla áherslu á að börn séu 

þátttakendur í starfinu, leitast er við að ala á virðingu, samkennd og umburðarlyndi og 

að leysa úr ágreiningi á friðsælan hátt.  

Í niðurstöðum þessara fyrrgreindu rannsókna má greina nokkra sameiginlega þætti. 

Kennarar jafnt sem fræðimenn ræða einatt um að starfið sé ekki auðvelt eða einfalt. 

Mikilvægt sé að kennarar beri ábyrgð á og viðurkenni þá siðferðislegu byrði sem þeir 

hafa í garð barna/nemenda. Ef til vill má segja að þeir þættir sem einkum hafa verið 

nefndir hér að ofan, sem kennarar þurfa hafa til að bera til að vera afbragðs kennarar, 

séu nokkuð persónubundnir. Hér á eftir er fjallað nánar um eiginleika góða kennarans. 

2.3.4 Eiginleikar góða kennarans  
Sú tugga heyrist einatt að kennarar séu skapaðir í starfið eða séu að öðrum kosti 

ómögulegir kennarar. Með öðrum orðum að ekki sé hægt að læra fagið, kennarinn hafi 

áskapaða hæfileika í þetta starf. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson89 veltir fyrir sér 

orðatiltækinu að vera „fæddur kennari”. Hann segir að þessi ímynd um kennara, að þeir 

fæðist inn í starfið eða nái aldrei almennilegum tökum á því að öðrum kosti, valdi 

 
85 Kristján Kristjánsson 2001:84–85; Kristján Kristjánsson 2005:24 
86 Kristján Kristjánsson 2005:24; Kristján Kristjánsson 2006:9 
87 Dewey 2000:309; Prichard 2000:10,14 
88 Kristín Dýrfjörð 2006 
89 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1997 
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margvíslegum vanda þegar menntun kennara er skipulögð. Ayers90 gengur svo langt að 

segja að eiginleikar góða kennarans séu meðfæddir en þó einnig mótaðir af erfðum, 

umhverfi og reynslu. Kennarastarfið sé einskonar köllun og oft fylgi ákvörðuninni um 

að helga sig kennslu, sérstaklega leikskólakennslu, lág laun og barátta fyrir tilverurétti. 

Ef til vill hafa báðir nokkuð til síns máls. Heilbrigð skynsemi segir að eiginleikar 

kennarans sé ákveðið samspil sem mótað er af erfðum, umhverfi og reynslu kennara. 

Arna Hólmfríður Jónsdóttir91 segir að persónuleg hæfni skori hátt meðal starfsmanna í 

leikskólum. Þeim finnst þeir vaxa og verða hæfari í starfi ef þeir ná persónulegum 

árangri með börnunum.  

Segja má að ef hægt væri að gera sér í hugarlund að það megi lesa sér til, líkt og í 

uppskriftabókum og þannig læra og tileinka sér góða kennslu, þá væru kennarar fyrir 

löngu búnir að tileinka sér og læra þá uppskrift utan að. Hins vegar geta sennilega 

margir tekið undir að hægt sé að hugsa sér ákveðinn ramma til viðmiðunar. Eiginleikar 

sem snúast um gildi og dygðir eða ágæti segja Hare og Kristján Kristjánsson92 séu afar 

mikilvægir þegar horft er á eiginleika sem færir kennarar þurfa að hafa. 

Þennan ramma má sjá fyrir sér sem ákveðna listsköpun og Bain og Dewey93 eru á 

þeirri könnu að líkja kennslu við list og orðið feli í sér afgerandi prófstein á hvernig 

kennaranum tekst til í kennslunni. Í listsköpun þarf að sýna frumlegan hugsunarhátt þar 

sem hugmyndum, tilgátum og tilraunum er skipað í öndvegi auk ímyndunarafls og 

viðhorfa listamannsins. Ætla má að ef kennari ætlar að sinna þessari listsköpun í 

kennslu þá leggur hann sig fram um að hlusta á börnin og sýna þeim traust og 

umhyggju. Þetta eru atriði sem Noddings94 leggur áherslu á í kennslu en þá er einnig 

mun líklegra að nemendur nemi það sem kennarinn er að reyna að kenna.  

Þær rannsóknarniðurstöður sem koma fram í rannsókn Maríu Steingrímsdóttur95 

styðja enn fremur þennan ramma. Kennaranum er umhugsað að koma til móts við alla 

nemendur með því að skipuleggja kennsluna vel, með góðum viðfangsefnum og með 

því að láta nemendum líða sem best. Megin áhersla er lögð á að prófa kennsluaðferðir 

og skipulag kennslunnar frekar en að leggja áherslu á einstakar námsgreinar. Kennarar 

 
90 Ayers 1989:140–141 
91 Arna Hólmfríður Jónsdóttir 1998:2,85 
92 Hare 1993:9; Kristján Kristjánsson 2005:22–23 
93 Bain 2004:174; Dewey 2000:7,307 
94 Noddings 1999/2005 
95 María Steingrímsdóttir 2005:55,76 
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sem sýna afburðahæfni í kennslu segir Kristín Aðalsteinsdóttir96 eru rólegir, 

eftirtektarsamir, tala lágt, sýna hlýlegt viðmót, eru óragir við að sýna tilfinningar og 

virðast taka tillit til námsþarfa hvers nemenda. Góð bekkjarstjórn og agastjórnun fer 

gjarnan fram með samræðum við nemendur. 

Sjá má á ofantaldri umfjöllun að kennarar þurfa að hafa ýmsa eiginleika til að vera 

færir kennarar og hafa góða þekkingu á starfi sínu. Fróðlegt er að heyra hverjar eru 

væntingar og viðhorf barna í leikskólum sem eru á leið í grunnskólann og hvernig 

nemendur sjá fyrir sér hlutverk kennarans í grunnskólum sem og viðhorf foreldra til 

helstu þátta kennarastarfsins. Næst verður þetta skoðað. 

2.3.5 Viðhorf nemenda og foreldra  
Jóhanna Einarsdóttir97 varpar ljósi á viðhorf barna til leikskólagöngunnar og flutnings í 

grunnskólann í tveimur sambærilegum rannsóknum og benda niðurstöður til að 

mikilvægt sé að hlusta á raddir barnanna þegar skólastarf er metið. Auðvelt er að taka 

undir með höfundi sem gerir því skóna að viðhorf barnanna endurspegli viðhorf og 

orðræðu fullorðinna í umhverfi þeirra. Í þessu samhengi er vert að skoða áhugavert 

sjónarhorn sem Woodhead98 dregur upp, hann segir að stefnumörkun og rannsóknir hafi 

hingað til dregið upp fjögur ólík sjónarhorn. Woodhead segir enn fremur að 

rannsakendur séu að einhverju leyti að endurspegla sína eigin barnæsku og þá sýn sem 

þeir aðhyllast, en það endurspegli ekki sýn og viðhorf barna. Hann telur að í ljósi þess 

sé brýnt að beina kastljósinu að því sem börnin sjálf hafa að segja, til áframhaldandi 

stefnumörkunar um uppeldi og menntun ungra barna, það gerum við með því að spyrja 

börnin sjálf. 

Eftir að Jóhanna Einarsdóttir99 hafði rætt við leikskólabörnin segir hún að mörg börn 

hafi séð leikskóladvölina sem eðlilegt skref í lífsgöngu sinni og hluta af samfelldu 

námsferli, önnur litu á leikskólann sem stað til að vera á meðan foreldrar þeirra voru í 

vinnu. Einnig kom fram að góð samskipti við önnur börn voru þeim mikilvæg, val um 

viðfangsefni og leikur skiptir einnig megin máli fyrir börnin. Verkefni sem gerðu kröfur 

um að börnin sætu kyrr og færu eftir fyrirmælum fundust börnunum ekki áhugaverð. 

Athyglisvert er að sumum börnum þótti þau ekki læra neitt í leikskólanum. Þeim 

virtist eingöngu þykja nám vera lestur, skrift og reikningur. Börnin nefndu samt 
 
96 Kristín Aðalsteinsdóttir 2002:115 
97 Jóhanna Einarsdóttir 2003; Jóhanna Einarsdóttir 2006:69–71,76 
98 Woodhead 2006:4–6,33–34 
99 Jóhanna Einarsdóttir 2006:69,89–91 
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fjölbreytt viðfangsefni og atriði sem þau lærðu í leikskólanum. Önnur svör barnanna við 

því hvað þau læra í leikskóla má flokka í samskipti, leik, færni, færniþætti, námssvið 

leikskólans og vinnubrögð.100 

Sýn barna á leikskólaaldri til grunnskólans virðist á margan hátt vera svipuð og  

hefðin segir til um eins og rætt var um í kaflanum um samanburð á kennarahópunum og 

kemur hér fram í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur. Það sýna ýmsar erlendar rannsóknir 

eins og til dæmis Broströms101 en samkvæmt þeim hafa leikskólabörn þær væntingar að 

þau muni læra hefðbundnar námsgreinar eins og lestur, skrift og stærðfræði. Þá koma 

fram í rannsókn Pramling o.fl.102 svipaðar áherslur og börn lýsi muninnum á

leikskólanum og grunnskólanum, hann felist í því að í leikskólanum væri meiri tími til 

leiks og þar hefðu þau meira val en í grunnskólanum þyrftu þau að gera ákveðna hluti. Í 

rannsók Yeo og Clark103 kemur svipað fram, börnin áttu von á fastara skipulagi í 

grunnskólanum en leikskólanum og fannst þessi munur sjálfsagður. Undir þessi 

sjónarmið taka Dahlberg og Taguchi104 og segja að börnin séu mjög meðvituð um 

þennan mun sem er í grunnskólum og leikskólum og telja hann einnig sjálfsagðan.  

Broström105 bendir á að það sé ekki heppileg sýn að börn fái það sjónarhorn frá 

umhverfinu, að þegar þau komi í grunnskólann, séu þau látin sitja hljóð við borð og 

hlusta meðan kennarinn talar. Einnig fleiri atriði þessu tengd sem gefa börnunum alls 

ekki raunhæfa hugmynd um grunnskólann. Allir þurfi að koma að því að vinna með 

breytta ímynd skólans, kennarar, foreldrar og þjóðfélagið. Það muni skila sér beint til 

barnanna.  

Í viðtölum við rýnihópa nemenda í fjórða og sjöunda bekk í ársbyrjun 1997 segir 

Rúnar Sigþórsson106 að einkum komi fram fjögur meginþemu nemanda um hvað sé góð 

kennsla og hvaða eiginleika góður kennari þurfi að hafa til að geta fengið þá nafnbót. 

Kennarinn þarf að vera þolinmóður og glaðlegur. Hann þarf að geta haldið uppi 

hæfilegum aga áreynslulaust, án þess að skammast eða vera reiður. Megin forsenda fyrir 

því að nemendur geti lært eitthvað í tímum er að þeir beri virðingu fyrir kennaranum, 

það gera þeir ef kennarinn sýnir nemendum virðingu. Kennarinn þarf að geta vakið 

 
100 Jóhanna Einarsdóttir 2006:79 
101 Broström 2001:19–20,22 
102 Pramling o.fl. 1995 
103 Yeo og Clarke 2007 
104 Dahlberg og Taguchi 1994:2–3,12–13,34–36 
105 Broström 2001:9,34–35 
106 Rúnar Sigþórsson 2004 
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áhuga nemenda með fjölbreyttum, skapandi og skemmtilegum verkefnum. Hann á ekki 

að hætta fyrr en allir hafa skilið námsefnið og nemendur verða að fá á tilfinninguna að 

þeir séu að læra fyrir sjálfa sig en ekki einhverja aðra. Þetta eru sambærileg viðhorf 

nemenda og hafa komið fram víða í öðrum löndum. 

Ekki má gleyma þætti og áherslum foreldra þegar skólastarf er skoðað. Þó 

meginábyrgð uppeldisins sé á ábyrgð foreldra getur skólinn ekki skorast undan því að 

axla sína ábyrgð. Samkvæmt Goleman og Trausta Þorsteinssyni107 þarf skólinn að gæta 

þess að foreldrar séu með til að árangur verði sem bestur.  

Niðurstöður könnunar sem Guðrún Alda Harðardóttir108 lagði fyrir foreldra barna í 

leikskóla á Akureyri sýna fram á, svo ekki verður um villst, að það er vilji forelda að 

kennarar leggi áherslu á þætti sem svo sannarlega geta flokkast undir sammannlega 

þætti. Þeir þættir sem ber að leggja höfuðáherslu á eru: Taka tillit til annarra, fara eftir 

reglum, nota samræður til að leysa deilur, hlusta á aðra, taka ábyrgð á sjálfu sér, sjá 

hæfileika sína, auk þess vitaskuld að leika sér.  

Fróðlegt væri að sjá samskonar rannsókn gerða í grunnskólanum til að kynnast 

raunverulegu viðhorfi foreldra grunnskólabarna. Forvitnilegt væri að vita hvort einhver 

áherslumunur væri á þessum tveimur skólastigum.  

Hins vegar virðast viðhorf foreldra einnig vísa til þeirra mismunandi hefðar á 

námsleiðum grunn- og leikskóla sem hafa verið í gegnum tíðina. Samkvæmt Jóhönnu 

Einarsdóttur109 virðast grunnskólakennarar finna fyrir þrýstingi frá umhverfi og 

foreldrum á akademískt nám, það er að kenna börnum að lesa, reikna og skrifa sem 

fyrst. Leikskólakennarar finna hins vegar samhljóm með foreldrum og umhverfi um 

áherslur á leik og samskipti. Í rannsókn Bryndísar Gunnarsdóttur110 kemur fram að 

foreldrar undruðust að grunnskólakennarar hafa verið að bjóða upp á leiki í vali sex ára 

barna í grunnskólanum og gerðu kröfur á námið.  

Eins og sjá má á ofangreindri umfjöllun um kennarastarfið er sannarlega hægt að 

taka undir að starf kennara sé ekki hægt að útskýra með einföldum hætti. Hamilton111 

líkir kennslu og námi við ferðalag sem farið er í til aukins innsæis og skilnings. Farið er 

frá upphafspunkti gegnum tímabil sem einkennist af umbyltingu í innsæi og þekkingu 

 
107 Goleman 2000:279; Trausti Þorsteinsson 2003:163 
108 Guðrún Alda Harðardóttir 2003:3 
109 Jóhanna Einarsdóttir 2004b:73 
110 Bryndís Gunnarsdóttir 2001:84 
111 Hamilton 2002:93 
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til áfangastaðar. Velta má fyrir sér hvaða aðferðir gefast best til að komast á áfangastað 

og í næstu umfjöllun verða þeim gerð nokkur skil. 

 

2.4 Kennsluaðferðir 
Að sjálfsögðu flokkast kennsluaðferðir undir kennarastarfið en þar sem þetta er mjög 

stór þáttur í starfi kennarans var ákveðið að þær fengju dálítið veglegt rými. Fyrst 

verður litið til nokkurra fræðimanna sem hafa gagnrýnt skólakerfið. Þá verður rætt um 

nokkrar heppilegar kennsluaðferðir og að lokum verður kastljósinu sérstaklega beint að 

einstaklingsmiðuðu námi. 

2.4.1 Skólastarfið og kennsluaðferðir 
Eins og margir aðrir hafa Gardner og Goleman gagnrýnt skólakerfið harðlega.112 

Rannsóknir segja okkur að skólakerfið hafi ekki komið nægjanlega til móts við þarfir 

nemenda. Þar sem greind er margþætt fyrirbæri læra nemendur ekki á sama hátt. Margir 

greindir nemendur hafa fallið úr skóla vegna einstrengingslegra kennsluaðferða. 

 Goleman113 vill að mun betur verði hlúð að þáttum sem hann flokkar undir 

tilfinningagreind í skólakerfinu. Hann heldur því fram að þeir hafi mun meira að segja 

um velgengni í lífinu en hefðbundin greindarvísitala. Draga má þá ályktun að kennari 

sem vill styðjast við kenningu Golemans ætti þá að leggja megin áherslu á að miða 

kennslu við hugmyndafræði sem kennd er við lífsleikni, dygðir og heimspeki og nota 

kennsluaðferðir sem  heppilegar eru til þeirrar iðkunar. Kristján Kristjánsson114 mælir 

með að kennarar rækti dygðir með börnum í skólum.115 

Kenning Gardners116 um fjölgreind getur gefið kennurum hugmyndir um að 

einsleitar kennsluaðferðir séu ekki heppilegar, þar sem hæfileikar barna liggja mjög 

misjafnlega til að tileinka sér þekkingu.  

Burchfield117 nefnir fjórar leiðir sem kennarar geta notað til að höfða til yngri barna 

í kennslu. Þær eru: Beita mismunandi kennsluaðferðum sem byggðar eru á því sem 

börnin geta og kunna, vinna með börnunum að afmörkuðum þemaverkefnum, styðjast 

við fjölgreindakenningu Gardners en með því er tekið tillit til hæfileika og eiginleika 

 
112 Goleman 2000:11; Gardner 1991:11–12 
113 Goleman 2000:45 
114 Kristján Kristjánsson 2001:100 
115 Kristján Kristjánsson 2001:100 
116 Gardner 1991:12 
117 Burchfield 1996:10 
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barna og búa þeim umhverfi sem örvi þau til ritunar vegna þess að í ljós hefur komið að 

börn kjósa fremur að rita frá eigin brjósti en lesa við upphaf skólagöngunnar. 

Rannsóknir segir Valborg Sigurðardóttir118 hafa sýnt að hlutverk kennara í leik 

barna getur verið mjög ólíkt, sumir aðhyllast þá skoðun að skipta sér sem allra minnst af 

leik barnanna og aðrir líta á hlutverk sitt sem stjórnanda veigamikið, meðan aðrir reyna 

að finna hinn gullna meðalveg þarna á milli. Margt hefur áhrif á hvernig 

kennsluaðferðir kennarar nota í leik barna, ýmsar kenningar, ríkjandi hugmyndafræði, 

samfélagssýn kennarans og almennt lífsviðhorf hans. 

Að læra í gegnum leik hefur oft verið talin ein heppilegusta námsleið barna á 

leikskólaaldri og barna almennt.119 Leik má skilgreina sem alþjóðlegt tungumál barna 

og um leið sem mikilvægustu námsleiðina til að börn skilji hvert annað og veröldina í 

kringum sig. Hamilton120 ræðir um þátt leiksins í skrifum sínum. Hann tekur undir það 

sjónarmið að læra í gegnum leik sé skoðað sem æfing eða undirbúningur fyrir lífið eða 

framtíðina. Nemendur, börn sem fullorðnir, geta þannig öðlast öryggi og færni í 

umgengni við annað fólk og á öðrum sviðum.  

Forvitnilegt er í þessu samhengi að skoða aðalnámskrá leikskóla og grunnskóla og 

sjá hvort og á hvern hátt er rætt um hlutverk leiksins. Í aðalnámskrá leikskóla er þætti 

leiksins gerð góð skil ásamt því að leggja áherslu á alhliða þroska barna. Leikur er 

hornsteinn leikskólastarfsins og lífstjáning og gleðigjafi barns.121 Ekki verður betur séð 

en að í aðalnámskrá grunnskóla sé þáttur leiksins ekki nefndur sem leið í 

grunnskólastarfinu. Eingöngu er rætt um leikinn þegar fjallað er um samstarf grunn- og 

leikskólans og þá í  samhengi við hlutverk leikskólans.122 

Í aðalnámskrá grunnskóla er meðal annars rætt um að skólinn þurfi að búa 

nemendur undir ævilangt nám og síbreytilegar kröfur með því að leggja áherslu á 

vinnubrögð sem þroska félaglega færni og skipulags- og samskiptahæfni. Þá er þess 

getið að mikilvægt sé að nemendur læri að þekkja og tjá eigin tilfinningar og kunni 

jafnframt að virða tilfinningar annarra og tjáningu þeirra, óháð uppruna, kyni, búsetu, 

trú eða fötlun.123 

118 Valborg Sigurðardóttir 1991:115,118–123 
119 Starting small 1997:135 
120 Hamilton 2002:43–44 
121 Aðalnámskrá leikskóla 1999:8,11 
122 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 2006:6 
123 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:17 
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Dewey124 segir þær kennsluaðferðir heppilegar þar sem börnin vinna sem mest 

sameiginlega að lausn verkefna undir leiðsögn kennarans. Hlutverk kennarans sem 

leiðbeinanda og stjórnanda er einkum að sjá um að börnin hugsi um það sem þau eru að 

gera og spyrji spurninga sem leiða til menntandi umræðu en ekki aðeins til að fá svar 

eins og tíðkast í hefðbundinni kennslustund. Hamilton125 er á þessari línu þegar hann 

segir að mikilvægt sé að grunnskólinn komist út úr fílabeinsturni utanbókarlærdóms 

sem sagan hefur sett hann í. Noddings126, sem hefur mikið fjallað um þátt umhyggju í 

skólastarfi, mælir með kennsluaðferðum sem hún segir að tíðkist í leikskólum. 

Verkefnin sem börnin fengu voru einstaklingsmiðuð og kennararnir lögðu sig fram við 

að skapa örvandi, krefjandi og umhyggjusamt námsumhverfi sem stuðlaði að auknum 

þroska barnanna. Ayers127 hrósar einnig aðferðum leikskólakennara, eins og þeirri 

aðferð að nýta þekkingu barnanna og reynslu í kennslunni. Hann segir athuganir hafa 

leitt í ljós að aðferðir leikskólans geti haft áhrif til góðs á félagsleg vandkvæði nútímans. 

Í því samhengi mælir Ayers ekki með hefðbundnum grunnskólaaðferðum í kennslu 

yngstu barna.  

Þessar áherslur má segja að séu í megin dráttum byggðar á hugmyndafræði og 

áherslum leikskólans. Þegar umfjöllun um kennsluaðferðir ber á góma, má fljótt sjá að 

orðræðu um einstaklingsmiðað nám er gert hátt undir höfði í allri umræðu um kennslu 

og kennslufræði um þessar mundir. Lítum nánar á umfjöllun um einstaklingsmiðað 

nám. 

2.4.2 Einstaklingsmiðað nám 
Sjá má boðskap sem hlúir að einstaklingsmiðuðu námi í lögum fyrir leik- og grunnskóla 

og einnig í aðalnámskrám beggja skólastiga frá 1999.128 Fastar er þó kveðið í 

aðalnámskrám skólastiganna. Þar stendur meðal annars að skóla sé skylt að haga 

störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir barna. Nemendur eiga rétt á 

viðfangsefnum sem henta námsgetu þeirra og hæfni og tillit þarf að taka til álits og óska 

barnsins.129 

124 Dewey 2000:100,15–16 
125 Hamilton 2002:43–44 
126 Noddings 2002:175–176 
127 Ayers 1989:1–3 
128 Lög um leikskóla nr. 78/1994:2. kafli, 2. gr.; Lög um grunnskóla nr, 66/1995:I. kafli, 2. gr.  
129 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:21; Aðalnámskrá leikskóla 1999:16 
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Tomlinson130 segir að kennarar eigi að bjóða upp á einstaklingsmiðaða kennslu með 

því að bjóða nemendum upp á mismunandi leiðir til að tileinka sér inntak námsins. Út 

frá þessu þarf kennarinn einkum að taka tillit til fjögurra eiginleika nemandans. Það er 

námshæfni hans, áhuga, hvernig honum hentar best að læra og viðhorfa. Við 

einstaklingsmiðun þarf einnig að taka tillit til inntaksins, aðferðarinnar, afrakstursins og 

námsumhverfisins. Þetta eru allt þættir sem kennari verður að huga vel vilji hann leggja 

áherslu á einstaklingsmiðað nám. 

Á Íslandi telur Ingvar Sigurgeirsson131 að Fræðslumiðstöð Reykjavíkur hafi verið í 

fararbroddi í að innleiða aðferð um einstaklingsmiðað nám. Ingvar segir að 

kennsluhættir sem kenndir eru við einstaklingsmiðað nám hafi lengi verið í umræðu 

meðal skólamanna, jafnvel í margar aldir. Nokkur hugtök í skólamálaumræðunni 

undanfarna áratugi virðast eiga mikla samleið með einstaklingsmiðuðu námi, orð eins 

og opinn skóli og kennslufræði sem kennd eru við námsaðlögun eða námsaðgreiningu. 

Mikilvægt er í einstaklingsmiðuðu námi, segir Tomlinson og Allan,132 að nemendur 

fái að eiga hlutdeild í skipulagningu á námi sínu með einhverjum hætti. Nemendur eiga 

geta valið sér leiðir til náms sem höfði til áhugasviðs þeirra og farið yfir námsefnið á 

eigin hraða. Til þess að útbúa þannig námsumhverfi sé lykilatriði að kennarar bjóði upp 

á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, þar sem byggt er á fyrri þekkingu nemenda.  

Kennsluhættir um einstaklingsmiðað nám geta þó hvílt á gjörólíkri hugmyndafræði, 

segir Ingvar Sigurgeirsson,133 annars vegar í anda atferlisstefnunnar (behaviourism) en 

þar lærir nemandinn á eigin hraða í stuttum námslotum og hins vegar í anda 

mannúðarsálfræðinnar (humanistic psychology) en í þá smiðju sækir opni skólinn. 

Einnig virðist algengt að sækja rök fyrir einstaklingsmiðun til hugsmíðahyggjunnar 

(constructivism) sem byggjast einkum á kenningum Dewey, Piaget og Bruner en kjarni 

hennar er að nemandinn byggi í raun upp eigin skilning á heiminum og sé sívirkur í 

þekkingarleit sinni.134 

Ef fræðilegur bakgrunnur, segir Ingvar,135 er skoðaður hér á landi og borinn saman 

við hugmyndastrauma um einstaklingsmiðað nám má greina ýmsa sameiginlega þætti 

en einnig nokkurn áherslumun. Opnir skólar sækja hugmyndir sínar einkum til 

 
130 Tomlinson 2001:2–3; Tomlinson 2003:3–6 
131 Ingvar Sigurgeirsson 2005:9–10 
132 Tomlinson og Allan 2000:1,10 
133 Ingvar Sigurgeirsson 2005:14–15 
134 Ingvar Sigurgeirsson 2005:15 
135 Ingvar Sigurgeirsson 2005:23–24 
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mannúðarsálfræðinnar sem birtist meðal annars í áherslu á þýðingu leiks sem 

kennsluaðferðar og á óþvinguð og frjálsleg samskipti nemenda og kennara. Áhersla er á 

fjölgreindakenningar og stefnumörkun eins og löggjöf og hugmyndafræði sem kennd er 

við fjölmenningarkennslu. Einnig er mikið sótt í hugsmíðahyggjuna. Hér á landi gætir 

einnig áherslu á gæðastjórnun sem virðist ekki vera annars staðar.  

Að hafa nám við hæfi hvers og eins er vandaverk og ljóst er að nemendur eru mjög 

misjafnlega staddir á þroskabrautinni. Eitt af því sem Winebrenner136 nefnir er að 

skólakerfið standi sig ekki í að sinna bráðgerum börnum. Börn þroskist andlega, 

líkamlega og félagslega á ólíkum aldri og því þyrfti skólakerfið að vera sveigjanlegra til 

að koma á móts við alla nemendur. Bráðgerir nemendur segir Galbraith137 lenda oft í 

þeim vítahring að leiðast í skólanum því þeir fá ekki verkefni við hæfi og það geti haft 

slæmar afleiðingar. 

Ein af mikilvægustu forsendum einstaklingsmiðaðrar kennslu eru sveigjanlegir 

kennsluhættir. Í rannsókn Kristínar Lindar Baldursdóttur138 kemur fram að mun betur er 

komið til móts við einstaklinginn, á yngri skólastigum og mun fjölbreyttari 

kennsluaðferðum er beitt á yngsta stigi, en þegar ofar er klifið í skólastiganum. Í 

rannsóknarniðurstöðum Ragnheiðar Gunnbjörnsdóttur,139 kemur fram að kennarar í 7. 

bekk hafa tilhneigingu til að styðjast við hefðbundnar kennsluaðferðir og það gefur 

tilefni til að ætla að kennsluaðferðir séu fjölbreyttari á yngsta stigi.  

Einstaklingsmiðað nám kallar á námsmat segja Fitzpatrick o.fl.140 sem metur nám 

viðkomandi nemenda í stað hefðbundins námsmats sem mælir á grundvelli hópviðmiða. 

Í hefðbundnu námsmati er um lokamat að ræða þar sem tilgangurinn er að leggja mat á 

hvernig námið gekk en betra væri að hafa þetta leiðsagnarmat þannig að vinna mætti 

útfrá heildar niðurstöðunum. Svo virðist sem þetta sé einnig í betri farvegi hjá yngsta 

stigi. Kennarar á yngsta stigi leggja mun meiri áherslu á fjölbreyttari námsmatsaðferðir 

segir Ingibjörg Erna Pálsdóttir.141 Ólafur J. Proppé142 telur að það mat sem fari fram í 

grunnskólum sé að langmestu megindlegt. Niðurstöður slíkra mælinga séu oft notaðar 

 
136 Winebrenner 2001:9–15 
137 Galbraith 1999:46 
138 Kristrún Lind Baldursdóttir 2004:2,71,102–103 
139 Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir 2006:iii,83–86  
140 Fitzpatrick o.fl. 2004:16–17 
141 Erna Ingibjörg Pálsdóttir 2006:iii,119,106 
142 Ólafur J. Proppé 1983:224 
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til að draga ályktanir af skólastarfi eins og gæði skóla, kennara, námsefnis, 

kennsluaðferða og nýjunga. 

Oft er rætt um að samræmd próf geti á engan hátt fallið undir skilgreininguna 

einstaklingsmiðun segir Gretar L. Marinósson143, þar sem þeim er að ætlað að mæla 

árangur nemenda á sama hátt og skiptir þá engu hvar viðkomandi nemandi er staddur. 

Því er engin furða að próf séu almennt talin ógnvænleg og valdi flestum kvíða án þess 

að bæta árangur. Draga má þá ályktun af skrifum Rúnars Sigþórssonar144 að máttur ytri 

stýringar eins og samræmds prófs sé engan veginn til þess fallinn að hafa áhrif á 

námsáhuga, námsárangur nemenda og þá sérstaklega þeirra sem standa höllum fæti í 

náminu. 

Skrif Darling-Hammond145 eru á þessum nótum og hún bendir á að margar 

umbótastefnur er áttu að stuðla að breytingum á síðustu öld, svo sem framfarastefnan 

(progressivism) er byggðist á þörfum einstaklinga og samfélagsins, hafi aldrei náð að 

festa rætur í skólum. Darling-Hammond telur að stefnumótun þurfi til sem styðji faglegt 

nám kennara sem skipti sköpun fyrir árangur nemenda. 

Rétt er að benda á í þessu samhengi að hugtakið námsmat er nánast óþekkt í 

leikskólanum, oftar er rætt um aðferðir og þroskalýsingar til að meta þroska barna í 

leikskólum.  

Ekki er hægt að láta hjá líða þegar fjallað er um kennarastarfið að ræða um kennara 

sem fagmenn og sérfræðinga. Flestir kennarar gera sér ákveðna hugmynd um hvað felist 

í fagmennsku kennara, en þegar dýpra er grafið, er ljóst að þar kennir margra grasa. Í 

næstu köflum verður fjallað um fagmennsku kennara, virðingu þeirra sjálfra og annarra 

fyrir starfinu og hvað stuðningur skiptir miklu máli í starfi kennara. 

 
2.5 Fagmennska 
Í umfjöllun hér á eftir um kennara sem fagmenn og sérfræðinga er fjallað um þessi 

hugtök með svipuðum skilningi enda er orðið fagmaður skilgreint í Íslenskri orðabók146 

sem sérfræðilegur, eitthvað sem unnið er af sérþekkingu. Í fyrstu er rætt um hvað  

einkum einkennir fagstétt, á hvern hátt sé hægt að stuðla að fagmennsku kennara og litið 

á vandamál og erfiðleika sem kennarar geta glímt við í því sambandi. Rætt er um 

 
143 Gretar L. Marinósson 2005:129,132 
144 Rúnar Sigþórsson 2005:100–101,110 
145 Darling-Hammond 1997:10–11,33 
146 Íslensk orðabók 2002:294 
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nauðsyn þess fyrir kennara að hafa faglegan stuðning og að lokum er rætt um virðingu 

kennarastarfsins. 

2.5.1 Kennarar sem fagmenn 
Ingólfur Ásgeir Jóhannesson og Sigurður Kristinsson147 benda á að starfshópur þurfi að 

hafa ákveðna þætti til að bera eins og réttindi, völd og stöðu í samfélaginu til þess að 

getað flokkast sem fagstétt (professionalism). Fagleg atriði skipta máli eins og 

fagtímarit og að hópurinn hafi komið sér saman um siðareglur. Fag hefur einnig stjórn á 

því hverjir hljóta leyfi í nafni samfélagsins alls til að stunda viðkomandi starfsgrein. 

Collins148 heldur því fram að fagstéttir sæki tilverurétt sinn til menntunar. 

Fagþekking skipar þeim sem hana hafa til að bera í ákveðna stétt. Stéttin er mikilsmetin 

og fær virðingu og laun í samræmi við það en getur einnig haft völd og áhrif. Collins 

telur að fagmenn séu ekki síður menntaðir á vettvangi en í tæknilegum skilningi.  

Wolfang Edelstein149 ræðir um mikilvægi þess að kennarar styrki sig sem fagmenn. 

Mikilvægt sé fyrir kennara að finna leiðir í starfi sínu. Í þáttum eins og skipan 

vinnudags, starfshátta, bekkja og námshópa þurfi kennarar að eiga faglegt frumkvæði, 

slíkt eigi ekki að koma frá yfirstjórninni. Kröfur um framþróun í kennslu hafa orðið 

aðgangsharðari undanfarin ár segir Rósa Eggertsdóttir.150 Með framþróun í kennslu er 

átt við bætt námsefni, nýjar kennsluaðferðir og ný eða breytt viðhorf. Að auka gæði 

náms er þá markmiðið og til að ná því markmiði er nemandinn í brennidepli og er það 

fyrst og fremst á ábyrgð kennara að koma því á koppinn.  

Oft hefur hugtakið fagmennska og málvenjur sem tengjast slíkum hugtökum verið 

túlkuð á ýmsan hátt og jafnvel dálítið persónubundið, þannig að ekki er alltaf sami 

skilningur í þessu sambandi. Áhugavert er að skoða hvaða skilning fræðimenn leggja í 

þessi hugtök. Schön151 telur að fagmennsku megi skipta í tvo flokka. Annarsvegar að 

fagmaður flokkist undir að vera tæknilegur sérfræðingur og hinsvegar að fagmennska 

byggi á hugsjón. Hann telur að einhversstaðar á milli þessara öfga liggi veruleikinn um 

hinn íhugandi fagmann og sú nálgun geti varpað ljósi á hinar. 

 
147 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1999:71; Sigurður Kristinsson 2000:151 
148 Collins 1990:37 
149 Wolfgang Edelstein 1988:161,168 
150 Rósa Eggertsdóttir 1999:271 
151 Schön 1996:288 



36 
 

Ribbins152 greinir fagmennsku í þrjú hlutverk, ósjálfstæða fagmennsku, sjálfstæða 

fagmennsku og samvirka fagmennsku. Einkenni allra sniðanna þriggja segir Trausti 

Þorsteinsson153 að komi fram að einhverju marki í faglegu starfi kennara en rannsóknir 

benda til að ósjálfstæð fagmennska sé á undanhaldi. Greina má átök milli sjálfstæðrar 

fagmennsku og samvirkrar. Samstarf kennara, nemenda og foreldra er grunnurinn fyrir 

hinni nýju fagmennsku sem er rætt um sem samvirka fagmennsku eða samvinnunám.  

Í skilgreiningum á fagstéttum segja Schön og Sigrún Aðalbjarnadóttir154 þurfa þær 

einnig að standa undir þeim siðferðislegu skyldum sem starfinu fylgja. Trausti 

Þorsteinsson og Hare155 telja að kennari þurfi ávallt að hafa það í huga að bæta sig sem 

kennari og hann líti aldrei á sig sem fullnuma í þessu sambandi. Með uppbyggingu 

samvinnunáms í farteskinu telur Noddings156 að kennarinn læri að þekkja hvern 

nemanda, þarfir hans og þroska. Þannig getur kennarinn skipulagt námið og kennsluna 

með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Þrátt fyrir að þekking og fagkunnátta sé mikil og 

samræmd eftir megni í ákveðnum skólum telur Mintzberg157 að tveir kennarar vinni 

aldrei nákvæmlega eins jafnvel þótt þeir noti sömu kennsluaðferðir. Þekkingu og 

fagkunnáttu fá kennarar í námi en þar á eftir tekur við langt tímabil úti á akrinum og þar 

þarf að vera tækifæri til ígrundunar og þjálfunar. 

Ayers og Hargreaves158 ræða um að fagmennska kennara hafi flest til að bera sem 

rannsóknir, til dæmis félagsfræðilegar, hafa sýnt að góðir kennarar þarfnist. Helstu 

atriði eru að kennari þarf að þekkja sjálfan sig vel. Hann virðir nemendur sína og hafi 

góð tilfinningaleg samskipti við þá. Hann hafi til að bera næmleika og láti sig hlutina 

einhverju varða. Í svipaðan streng tekur Sigrún Aðalbjarnardóttir.159 Kennari ígrundar 

starf sitt og honum er umhugað um að stuðla að lýðræði og að efla sjálfstæði nemenda, 

auk þess sem virðing á milli nemenda og kennara er honum ofarlega í huga. 

Starfsþroski er einn af hornsteinum skólaþróunar. Holly og Southwort160 nefna 

nokkrar leiðir til aukins þroska kennara. Eins og að stofnanir ákveði þarfir kennaranna 

fyrir starfsþroska en kennarar geti einnig ákveðið sjálfir leiðirnar. Þeir hvetja kennara til 

 
152 Ribbins 1990:77 
153 Trausti Þorsteinsson 2003:199 
154 Schön 1996:290; Sigrún Aðalbjarnardóttir 1999:267 
155 Trausti Þorsteinsson 2003:187; Hare 1993:2,32 
156 Noddings 1999/2005 
157 Mintzberg 1979:350–351 
158 Ayers 1989:140–141; Hargreaves 1998:837 
159 Sigrún Aðalbjarnardóttir 1999:259,263–266 
160 Holly og Southworth 1993:7–14   
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sjálfsmats sem leiði til ígrundunar á starfinu annað hvort með sjálfum sér eða með 

öðrum fagmönnum. Hvað gerir kennara að sérfræðingi sem stuðlar jafnframt að 

starfsþroska og starfsþróun? Ekki er nóg, telja Sternberg og Horvath og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson,161 að hann búi yfir mikilli reynslu eða horfi á góðan kennara að störfum. 

Kennari sem sérfræðingur þarf einnig að hafa þekkingu, skilvirkni og innsæi til að bera. 

Kennaranemar sem sjá hann að störfum sjá að hann er mjög góður kennari segja Ethell 

og Marilyn.162 Þeir vita hins vegar ekkert hvernig hann fer að því, fyrr en hann segir 

hvað hann er að hugsa, hvað hann gerir og hvers vegna. Rúnar Sigþórsson o.fl.163 benda 

á að líklegra sé að sérfræðingar í kennslu hafi fleiri kennsluaðferðir á valdi sínu og geti 

því sniðið þær eftir þörfum nemenda. 

Fagmenn geta lent í miklum vandræðum í leit sinni að því hvað sé best fyrir 

nemendur. Jón Torfi Jónasson164 segir það geta verið sérstaklega erfitt fyrir 

uppeldisstéttir og þá ekki síst leikskólakennara að finna þessa hárfínu leið sem felst í því 

hversu mikið kennari eigi að leiða nemendur sína áfram. Þessum vanda lýsir hann sem 

klemmu Rousseau. Vandinn felst einkum í því að leikskólakennarinn þarf að skapa 

þroskavænlegt umhverfi fyrir barnið með því stjórna án þess að gefa fyrirmæli og án 

þess að barnið taki eftir því. En vandinn felst einmitt í þessu að finna þennan vandrataða 

gullna meðalveg þannig að allra bestu uppeldisskilyrðin skapist.  

Eitt af því sem flestir skólamenn ræða um að nauðsynlegt sé til að kennari þrífist í 

góðu skólastarfi eru samstarfsfélagar og stuðningur þeirra. Í næsta kafla verður rætt um 

faglegan stuðning.  

2.5.2 Faglegur stuðningur 
Eins og komið hefur fram í kaflanum hér á undan er samvirk fagmennska eða 

samvinnunám það sem einkum er rætt um sem ákjósanlega leið í skólastarfi. 

Noddings og Mintzberg165 telja að efla megi fagmennsku kennara með því að 

kennarar tali hver við annan um eigin fagvitund og þróun starfsins og það þurfi að veita 

þeim tækifæri til þess. Þeir þurfa að veita hver öðrum handleiðslu, trausta vináttu og 

siðferðilegan stuðning. Það megi jafnvel líkja kennarahlutverkinu við hlutverk foreldra 

sem ala upp stóra og misleita fjölskyldu.  

 
161 Sternberg og Horvath 1995:14,16; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1999:73 
162 Ethell og Marilyn 2000:93 
163 Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:21 
164 Jón Torfi Jónasson 2006:25–27 
165 Nodding 1992:177,180; Mintzberg 1979:357–358 
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Fróðlegt er að skoða rannsóknir hér á landi með það í huga hvernig íslensku 

skólastarfi er háttað hvað varðar samvinnunám eða samvirka fagmennsku. Trausti 

Þorsteinsson166 segir að svo virðist sem einkenni samvirkrar fagmennsku séu á uppleið, 

það er að því marki að kennarar virðast vilja eiga samstarf sín í milli. Þó vantar mikið 

upp á að kennarar séu tilbúnir til að eiga virkt samstarf við foreldra í skólastarfinu.  

Í ýmsum grunn- og leikskólarannsóknum koma fram ákveðin atriði sem gefa sterkar 

vísbendingar um að faglegan stuðning fái kennarar einkum hjá samstarfskennurum og 

skólastjórnendum. Anna Þóra Baldursdóttir167 ræðir um að stuðningur skólastjórnenda, 

en einnig samkennara, skipti kennara miklu máli. Einnig var stuðningur og samstarf við 

foreldra mikið atriði. Svipaðar niðurstöður má sjá í rannsókn Þóru Bjarkar Jónsdóttur.168 

Samstarf við samkennara innan grunnskólans og síðan aðra kennara stendur upp úr. 

Fram kemur hjá karlleikskólakennurum segir Anna Elísa Hreiðarsdóttir169 að ánægja í 

starfi skipti miklu máli og fylgi góðum samskiptum á vinnustað þeirra. Fagleg 

áhersluatriði og skólastjórnunin ráði þó líklega meira um ánægju í starfi en margt annað. 

Þá virðist athyglisvert að kennarar telja að stuðningsþörf vakni helst við að takast á 

við að kenna nemendum með sérþarfir eins og Þóra Björk Jónsdóttir170 er með 

ábendingar um. Þá virðist engu máli skipta hvort kennarar voru með mikla reynslu hvað 

þetta varðar en hins vegar virðist þörf á ráðgjöf vegna samkennslu minnka með reynslu. 

Rósa Eggertsdóttir171 segir ýmislegt benda til þess að sumir kennarar þola ekki vel 

það álag sem fylgir breytingastarfi og vilja helst ekki leggja óvissu og kvíða á sig og 

nemendur sína. Mest um vert er í því sambandi að fá félagastuðning; stuðning frá öðrum 

kennurum sem byggist á því að formlegar umræður eigi sér stað, sameiginleg lausnaleit, 

athuganir og heimsóknir í kennslustundir. Sérfræðingastuðningur er einnig 

nauðsynlegur og mestur er árangurinn ef þetta tvennt fer saman.172 

Draga má þá ályktun að um leið og kennarar hlúa að starfsþroska og starfsþróun 

sinni séu þeir einnig að stuðla að framþróun nemenda. Lítum þá á hvaða leiðir eru færar 

til að ná auknum starfsþroska og starfsþróun í starfi. Það fyrsta sem kemur upp í hugann 

eru námskeið sem kennarar hafa sótt. Þóra Björk Jónsdóttir173 telur að kennurum finnist 

 
166 Trausti Þorsteinsson 2003:196 
167 Anna Þóra Baldursdóttir 2002:183 
168 Þóra Björk Jónsdóttir 2001:6 
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170 Þóra Björk Jónsdóttir 2001:9 
171 Rósa Eggertsdóttir 1999:274–275,289–290 
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það góður faglegur stuðningur að fara á námskeið og þeir vilja gjarnan hafa þau á 

skólatíma. Ekki er þó nóg að fara á námskeið segir Rósa Eggertsdóttir174 til að tryggja 

árangur af endurmenntun kennara og að þeir breyti vinnubrögðum í kennslustofunni. 

Þegar árangur endurmenntunar er skoðaður er ljóst að hún er langt ferli sem lýtur eigin 

lögmálum en ekki atburður sem á sér stað á stuttu námskeiði. 

Rósa Eggertsdóttir o.fl.175 benda á að starfsþróun kennara geti farið fram með 

formlegum sem og óformlegum hætti eins og sjálfsnámi, námskeiðum, í 

menntasmiðjum eða tengst þróunarverkefnum. 

Haukur Viggósson176 segir að ýmislegt bendi til að skólastjórar séu að fjarlægjast 

faglega starfið og um leið kennarana en þrátt fyrir það telja þeir að leiða faglega starfið 

eitt það mikilvægasta í starfi sínu. Haukur bendir einnig á að skólastjórar sáu enga 

ástæðu til að skipta sér af starfi kennara ef kennslan gekk vel og ef ekki var um 

klögumál að ræða. Börkur Hansen og fleiri177 segja að hlutverk skólastjóra hafi breyst 

mikið. Þeir hafi komið á valddreifingu sem mælist yfirleitt vel fyrir en um leið vara 

margir kennarar við því að bilið milli skólastjóra og kennara sé að breikka. Þeir álíta að 

vinna skólastjóra og millistjórnenda beinist í of ríkum mæli að rekstrarlegum þáttum á 

kostnað náms og kennslu. 

Svipaðra niðurstaðna virðist gæta í leikskólum. Þar kemur fram stjórnunarleg 

klemma meðal stjórnenda í leikskólunum. Skortur á skýrri stjórnunarstefnu er helsta 

ástæða þessa og Arna Hólmfríður Jónsdóttir178 bendir á mikilvægi þess að skilgreina 

þurfi skýra stjórnunarstefnu þar sem ljóst er hvaða stjórnskipulag á að ríkja innan 

leikskólanna. Leiða má að því líkur að eitt af því sem næri fagmanninn sé virðing hans 

sjálfs fyrir starfinu, næst verður þessi þáttur skoðaður. 

2.5.3 Fagmaðurinn og virðingin 
Collins179 telur að ákveðin virðing fylgi fagmennsku. Með það að leiðarljósi er 

athyglisvert að skoða þennan þátt hjá kennurum og einnig hvaða áhrif virðing annarra 

hefur á sjálfsmynd kennara. 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson180 telur skýrt að kennarar finni fyrir minnimáttarkennd 

í sambandi við starf sitt. Hann telur þó að ekki sé um persónulega hógværð að ræða 
 
174 Rósa Eggertsdóttir 1999:272 
175 Rósa Eggertsdóttir o.fl. 2002:30 
176 Haukur Viggósson 1998:134 
177 Börkur Hansen o.fl. 2004 
178 Arna H. Jónsdóttir 1999:2,94–95 
179 Collins 1990:37 
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heldur þýðingarmikla og rótgróna hugmyndafræði, sem þarna ráði för. Hugmyndafræði 

kennara, segir Ingólfur, sé að halda sig til hlés en þessi hugmyndafræði rennur saman 

við sjálfsmynd kennara. Anna Þóra Baldurdóttir181 bendir einnig á að ímynd og 

sjálfstrausti kennarstéttarinnar sé ábótavant og það sé mikið áhyggjuefni. 

 Í þessu samhengi má velta fyrir sér hverjar séu ástæðurnar fyrir því að kennarar sjá 

sig í þessari mynd. Kristín Marja Baldursdóttir182 segist hafa orðið vör við þreytu og 

þverrandi sjálfsvirðingu hjá kennurum, eftir að hún sneri aftur til kennslu 1995 eftir átta 

ára hlé. Kennarar hafi verið ráðvilltir og þetta hafi birst í launalegu svelti árum saman. 

Kennarar hafi staðið í erfiðri kjarabaráttu, oft með foreldra á móti sér og fengið alls 

konar skilaboð frá þjóðfélaginu og meðal annars að vaxandi ofbeldi og agaleysi væri 

þeim mikið um að kenna.  

Vangaveltur Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar183 um hvort rannsóknir á 

kennarastarfinu geti leitt til þess að virðing fyrir starfinu aukist í samfélaginu er 

áhugaverð. Hann segir jafnframt að það sé frekar erfitt að sjá það fyrir, en ekki sé 

ólíklegt að umræður og rannsóknir geti verið mikilvægt hópefli fyrir kennara og miðast 

í þá átt að gera margvíslega þætti í starfi þeirra sýnilega.  

Þá má velta fyrir sér hvort kynlægir þættir hafi hér eitthvað að segja. Guðný 

Guðbjörnsdóttir184 íhugar og spyr hvort samband geti verið á milli þeirrar virðingar sem 

umönnunarstörf eða kvennastörf almennt í samfélaginu hafi og þess virðingarleysis sem 

þeim er sýnd í menntakerfinu. Einnig er fróðlegt að heyra viðhorf mjög reynds kennara 

sem man tímana tvenna. Helga Sigurjónsdóttir185 fékk sín réttindi sem kennari 1949. 

Hún segir að á þeim árum hafi kennarastarfið verið mikils metið karlastarf og notið 

virðingar í samfélaginu. Helga segir kveða við allt annan tón í dag og nú sé af sem áður 

var. Kennarar séu ekki lengur virt stétt og vel launuð. Ástæðuna segir Helga vera þá að 

kennarastarfið er ekki lengur fyrst og fremst fræðslustarf heldur uppeldisstarf og þannig 

hafi kennarar glatað forræði yfir sínu eigin starfi. Helga segir að með þessum kjörum 

hafi karlmenn hreinlega flúið úr grunnskólanum, aðeins skólastjórar héldu velli en 

einnig þeir séu að hverfa.186 

180 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1997 
181 Anna Þóra Baldursdóttir 2002:185 
182 Kristín Marja Baldursdóttir 2002:5–6 
183 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1999:87–88 
184 Guðný Guðbjörnsdóttir 1990:38–39 
185 Helga Sigurjónsdóttir 1999:11 
186 Helga Sigurjónsdóttir 1999:11–12 
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Viðhorf karlkennara er einnig forvitnilegt að skoða. Greina má að 

karlleikskólakennarar hafa nokkra fordóma gagnvart kvenkennurum og starfinu þegar 

þeir tala um dútl, dúllerí, pilsaþyt og fleira segir Anna Elísa Hreiðarsdóttir.187 Einnig 

ræða þeir að þarft sé að hafa áhrif á kvennamenninguna svo hún hindri ekki karla í að 

þrífast í leikskólanum. En þeir ræða um að mikilvægast sé að laun leikskólakennara séu 

samkeppnishæf og starfið virðingarvert starfsval bæði fyrir konur og karla.188 Þá sýna 

niðurstöðurnar að sterk sjálfsmynd og góðir samskiptahæfileikar eru forsenda þess að 

karli gangi vel. Leikskólakennsla sé ekki fyrir alla sama hvort kynið eigi í hlut.189 

Einnig er áhugavert að velta fyrir sér hvaða viðhorf kennarahópar hafa hvorir til 

annarra. Ayers190 segir að tilhneigingar gæti til að líta ekki á leikskólakennara eins og 

aðra kennara, stundum má finna viðhorf á borð við að þeir séu frábærar barnapíur. 

Leikskólakennara megi líkja við fátæku frænkuna í fagmennskufjölskyldunni. Þeir eru 

þá ekki kennarar í þeim skilningi orðsins að þeir kenni. Karlkyns leikskólakennarar  

segir Anna Elísa Hreiðarsdóttir191 hafa áhyggjur af því að litið sé á eldri barna kennslu 

sem merkilegri en kennslu yngri barna og kennarar því minna virði eftir því sem börnin 

sem þeir kenna eru yngri. Þá þurfi starfsumhverfi leikskólakennara að vera sambærilegt 

við það sem aðrir kennarar búa við og sýna þarf skólana sem mögulegan vettvang fyrir 

karla. Segja má að þessara viðhorfa gæti einnig að einhverju leiti í skýrslu192 sem gefin 

var út í júní 1994 en þar eru öllum skólastigum gerð nokkur skil nema leikskólanum. Ef 

til vill er hægt að gefa sér það sem ástæðu að leikskólinn varð ekki fyrsta skólastigið 

fyrr en í maí árið 1994 en vinna við gerð skýrslunnar fór fram tveimur árum áður. Það 

má þó benda á með réttu að sama ráðuneyti gefur út þessa skýrslu sama ár og lög um 

leikskólann koma út, því stingur þetta óneitanlega í augun.  

 Í umræðu grunnskólakennara koma fram  hugleiðingar í þá átt segir Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson193 hvort afleiðing leikskóladvalar hafi þau áhrif að börn séu orðin 

óþarflega kröfuhörð í grunnskólanum. Flestir viðmælendur lýsa þó yfir ánægju með þá 

menntun sem börnin fá í leikskólanum.194 

187 Anna Elísa Hreiðarsdóttir 2006:108 
188 Anna Elísa Hreiðarsdóttir 2006:105 
189 Anna Elísa Hreiðarsdóttir 2006:107,71 
190 Ayers 1989:3 
191 Anna Elísa Hreiðarsdóttir 2006:105,99 
192 Nefnd um mótun menntastefnu 1994:3–7 
193 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1999:77 
194 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1999:77 
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Velta má fyrir sér hvort kennarar hafi næga þekkingu á starfi hvers annars. Ætla má 

að þekkingarleysi geti alið á ákveðinni tortryggni á báðum skólastigum til starfs hins 

aðilans. Þóra Rósa Geirsdóttir195 álítur að við grunnskólann sé ríkjandi sjónarmið að 

leikskólakennarinn vinni ekki eins merkilegt starf, þurfi ekki eins að standa skil á 

framförum og árangri barna, annist litla hópa og búi við auðveldara vinnuumhverfi. Þar 

er líka talið að í leikskóla sé verið að leika sér og að leikskólakennarar eigi ekkert að 

koma nærri neinu sem hægt er að flokka undir ,,nám“, þeir hafi hvorki þekkingu né 

færni til að takast á við það enda sé ,,nám“ verkefni grunnskóla. Einnig var því haldið 

fram fyrir fáum árum að það væri sök leikskólanna að börnin væru ekki lengur stillt og 

hlýðin. Við leikskólann eru staðlaðar hugmyndir um skólastarf sem birtast til dæmis í 

vinnu með ,,skólahópa“, sem segja má að lengi hafa verið kallaðar hefðbundnar 

námsleiðir grunnskólans, sem fela í sér að börnin sitja kyrr og gera það sem kennari 

segir og hafa þögn á meðan. Þarna eru á ferðinni tortryggni og þekkingarleysi á báða 

bóga.196 

Svo virðist sem fleiri kennarahópar finni fyrir álíka viðhorfum þar sem fáfræði og 

vanþekking á starfi þeirra kemur fram. Í frásögnum handmenntakennara mátti greina 

sterka upplifun þeirra á því að þeim fannst starf þeirra vera lágt metið í skólakerfinu. 

Verklega námið virðist hafa tilhneigingu til að vera minna metið en bóklegt.197 

Guðný Guðbjörnsdóttir198 bendir á hve mikið sjálfsmyndin mótist af orðræðu 

tungumálsins og vísindakenningar móti sjálfsmyndina eða hugmyndir um hana á 

hverjum tíma. Guðný veltir einnig fyrir sér hver sé leiðin til að frelsa konur undan 

ráðandi orðræðu, meðal annars með hefðbundnum fræðikenningum, eða þurfa störf og 

valdahlutföll kynjanna að breytast til að orðræðan, tungumálið, kenningarnar og 

sjálfsvitundin breytist? Meðal annars þarf að minna konur og aðra valdalitla aðila á 

þessa mikilvægu vídd vísindanna og á mikilvægi þess að vera með í að móta orðræðuna 

á hverjum tíma.199 Viðurkennt er að meðal kennarastéttarinnar sé ákveðin málvenja og í 

umfjöllun hér á eftir er hún skoðuð í stuttri samantekt. 

 
195 Þóra Rósa Geirsdóttir 2002 
196 Þóra Rósa Geirsdóttir 2002 
197 Guðrún Helgadóttir 2002:339,ii 
198 Guðný Guðbjörnsdóttir 1994:165,192–193 
199 Guðný Guðbjörnsdóttir 1994:165,192–193 
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2.6 Málvenjur og hugtakanotkun  
Eitt af því sem gjarnan þykir mikilvægt fyrir faghópa er það fagmál sem hópurinn 

stendur fyrir. Fullan og Stigelbauer200 segja að kennarar þrói með sér sameiginlegt 

tungumál, fagmál með því að taka þátt í tíðum, samfelldum og stöðugt nákvæmari 

umræðum um kennsluna. Það gerir þeim mögulegt að ræða kennslufræði og gera áætlun 

með öðrum kennurum og skólastjórnendum og meta saman kennslugögn, kennsluna og 

starfið. 

Fagmenn, bendir Collins201 á, hafa tilhneigingu til að hylja verk sín 

hugmyndafræðilegri þoku til dæmis með sérstökum málvenjum. Stéttin komi sér upp 

siðum og venjum sem enn breikki bilið milli þeirra sem hóps og annarra. 

Sergiovanni202 telur að leitin að grundvelli að skólastarfi felist meðal annars í 

orðræðu sem inniheldur sitt eigið fagmál sem finnist hjá skólakerfinu sjálfu en ekki hjá 

fyrirtækjum viðskiptalífsins eða öðrum stofnunum. Stór munur er á því að fá lánaða 

kenningu til að hjálpa sér að uppgötva betri kenningu fyrir skóla og að innleiða hana illa 

grundaða. Sú leið sem við veljum að vinna eftir ætti að vera eðlileg afleiðing baráttu 

okkar fyrir því að gera skólann betri. 

Á annarri skoðun eru Tofte, Börkur Hansen og Smári Sigurðsson203 í skrifum sínum 

og fjalla báðar bækur þeirra um skólastarf og gæðastjórnun annars vegar í leikskóla og 

hins vegar í grunnskóla. Þau telja að hugmyndafræði bókanna sem snýr einkum að 

gæðastjórnun, sem þau segja að rekja megi til hefðbundinna iðn- og framleiðslugreina, 

sé heppilegur kostur í skólastarfi og hafi sýnt góðan árangur. 

Haukur Viggósson204 hallar sér að línu Sergiovanni, þegar hann segir að honum 

finnist hugtök viðskiptalífsins ekki eiga upp á pallborðið í skólum. Hann skrifar um að 

fagmál uppeldisstéttanna verði sífellt fátækara og jafnframt fylgi í kjölfarið að 

uppeldisfræðileg rök verði veikari. Haukur segir það skyldu kennara að berjast gegn 

þessum áhrifum. Uppeldisstéttirnar ættu að vinna markvisst að því að byggja upp 

fagmál sitt og koma því á framfæri í samfélaginu.  

Hugtök eins og kennari og kennsla eru leikskólakennurum mismikið að skapi. Sumir 

vilja alls ekki nota þessi hugtök í sambandi við leikskólann meðan öðrum þykir það rétt 

 
200 Fullan og Stiegelbauer 1991:40 
201 Collins 1990:37 
202 Sergiovanni 1996:15–17,90 
203 Tofte 1993:67–71; Börkur Hansen og Smári Sigurðsson 1998:5 
204 Haukur Viggósson 1999:10–11 
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og sjálfsagt að gera það. Ayers205 telur að meðal leikskólakennara sé þessi ólíka skoðun 

þar sem sumir sjái fyrir sér hefðbundna kennslustofu þar sem börnin sitji hljóð meðan 

kennari kenni, jafnvel eins og þegar þeir sjálfir voru í grunnskóla. Aðrir sjái þessi 

hugtök sem mun víðari og séu þeim þess vegna að skapi. Jóhanna Einarsdóttir og 

Kristín Karlsdóttir206 eru einnig með vangaveltur í þessa átt og segja að 

leikskólakennurum sé ekki tamt að ræða um kennslu og virðast gjarnan tengja það 

beinni kennslu í grunnskólanum. 

Leikskólakennarastéttin er ung stétt og á því ekki mjög langar hefðir um 

hugtakanotkun, til dæmis eru ekki nema um tólf ár síðan nafngiftin leikskólakennari 

varð að lögum.207 Hjá almenningi og í fjölmiðlum hefur oft í tímans rás heyrst orðið 

fóstra notað um stöðuheitið leikskólakennari, sem var fyrra stöðuheitið. Hugtakið 

leikskólakennari hefur þó smám saman verið að styrkja stöðu sína og sjaldgæft er orðið 

að heyra gamla hugtakið fóstra í fjölmiðlaumræðu nú til dags. Það má því segja að það 

veki furðu, að fræðimaður eins og Jóhanna Einarsdóttir208 noti hugtakið fóstra í 

viðtölum við börn í leikskólum í rannsókn sinni og kemur fram í Uppeldi og menntun 

árið 2006.  

Flestir reyndir kennarar geta tekið undir það að starfið hafi tekið miklum breytingum 

í áranna rás, sumar breytingar til heilla en aðrar teljast óheillaskref. Í næstu umfjöllun 

verður þessum þætti gerð nokkur skil. 

2.7 Breytingar á starfsumhverfi 
Þrátt fyrir að reyndum kennurum þyki mjög mikið hafa breyst í kennarastarfinu síðustu 

áratugina, gerast breytingarnar samt hægt í skólastarfinu. Ýmsar ástæður eru fyrir því að 

breytingar gerast á hraða snigilsins og næst verður skoðað hverjar eru helstu ástæður 

fyrir því. Barth209 segir að ef breytingarnar eigi að festast í sessi er nauðsynlegt að vinna 

að þeim af heilindum, eldmóði og trú. Barth segir að hann, ásamt fleiri hundruð 

masters- og doktorsnemum úr hópi kennara, hafi kafað djúpt í eigin reynslu og hugsun 

um skólann og allir hafi komist að sömu niðurstöðunni; eigi breytingar að verða 

varanlegar og til framdráttar verða þær að koma að innan, frá skólafólkinu sjálfu.210

 
205 Ayers 1989:40 
206 Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir 2005:54 
207 Valborg Sigurðardóttir 1998:19–21 
208 Jóhanna Einarsdóttir 2006:81 
209 Barth 1990:147–152,xv 
210 Barth 1990:147–152,xv 
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Sergiovanni, Fullan, Rúnar Sigþórsson o.fl. og Ingersoll211 ræða einatt um að 

mikilvægasti lykillinn í sambandi við gott skólastarf sé sá að kennarar fái að þróa saman 

eigin kenningar og venjur, sem sé einskonar brú sem þeir geti sammælst um. Þeir telja 

það þurfa að búa til nýja kenningu fyrir skóla sem sé sú rétta fyrir nemendur og það 

starf sem unnið er í skólanum, skólastarfi til heilla.  

 Til þess að það gangi eftir er nýrrar hugsunar þörf um hvernig eigi að breyta og þróa 

skólastarf segja Sergiovanni, Fullan, Börkur Hansen og Smári Sigurðsson,212 sem felur í 

sér trú, von og skuldbindingu um að gefast aldrei upp og leita ávallt leiða nemendum til 

heilla. Þessi nýja hugsun þarf að ná inn í menninguna og festa þar rætur.  

Fullan213 dró saman niðurstöður fjölda rannsókna sem eiga það sameiginlegt að 

undirstrika hið mikilvæga hlutverk tilfinninga og vonar í breytingastarfi. Hann segir að 

breytingastarf hafi ekki gengið upp vegna þess að reynsla kennara af breytingum er 

neikvæð og getur orðið að örvæntingu og leitt til vítahrings. Besta leiðin til þess að 

koma á jákvæðu breytingastarfi er samvinnumenning, sem nær til allra í 

skólasamfélaginu, kennara jafnt sem nemenda. Meiri tími er gefinn til samstarfs 

kennara, faglega íhugun einstaklinga og hópa. Aukið vægi er einnig til samstarfs við 

foreldra og samfélagið utan skólans.  

Þá er vert að skoða hvernig aðstæður eru hér á landi en Anna Þóra Baldursdóttir 214 

bendir á að 90% grunnskólakennara kvarti yfir of miklu álagi í starfi. Sérstakir 

álagstoppar koma fram fram þegar skil verða á skólastarfi, við upphaf og lok anna.  

Vilji samfélagið öflugra þróunarstarf í skólum segir Ingvar Sigurgeirsson215 að það 

þurfi að kosta miklu meiru til. Mikilvæg forsenda fyrir öflugra þróunarstarfi er lækkun á 

kennsluskyldu kennara. Kennarar verða að fá svigrúm til þróunarstarfs, samstarfs og 

stöðugrar endurmenntunar. Þetta þrennt er vitaskuld samofið. Wolfang Edelstein216 er á 

þessum nótum og ræðir  um mikilvægi þess fyrir kennara að eiga faglegt frumkvæði í 

starfi sínu. 

 
211 Sergiovanni 1996:xvii; 2005:97; Fullan 2001:x–xi; Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:30–31; Ingersoll 
1994:168  
212 Sergiovanni 2004:33–35, 2005:78–79; Fullan 1993:19–22; Börkur Hansen og Smári Sigurðsson 
1998:80 
213 Fullan 1997:229; Fullan 2001:1,11,137 
214 Anna Þóra Baldursdóttir 2002:184  
215 Ingvar Sigurgeirsson 2003 
216 Wolfang Edelstein 1988:161,168 
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Rannsóknir sem gerðar hafa verið eftir yfirfærslu ríkisins til sveitarfélaga sýna að 

ekki hafi tekist eins vel að losa um hið miðstýrða vald og efni stóðu til. Börkur o.fl.217 

segja að kennarar gagnrýni einkum það sem snýr að framkvæmd og útfærslu skólastarfs, 

mikilli viðveru og bindingu vinnutíma og áherslur í störfum skólastjóra og 

millistjórnenda. Þá sé mikilvægt að ekki myndist of mikið misræmi á milli þess sem 

skólanefndir telja mikilvægt og þeirra atriða sem kennarar leggja áherslu á til að komast 

hjá ,,miðstýringarvaldinu.” Amalía Björnsdóttir o.fl.218 taka undir að kennurum finnist 

ýmislegt ábótavant sem snýr að starfi þeirra. Það bendi óneitanlega til þess að 

aðkallandi sé að kennarar fái að finna þá ábyrgð að vera raunverulegir gerendur í mótun 

skólastarfsins. Að öðrum kosti geti hættan orðið sú að kennarar samsami sig ekki 

skólanum nægjanlega sem getur dregið úr starfsánægju og skapað neikvæðan 

starfsanda. Haukur Viggósson219 telur að svipað sé uppi á teningnum í Svíþjóð. Sú fagra 

ímynd að starfsmenn skólans skuli hafa meiri áhrif sé marklítil þegar sífellt fjölgar þeim 

verkefnum innan skólans sem áður lágu utan verksviðs þeirra oft á kostnað faglegs 

starfs. 

2.7.1 Ýmis teikn á lofti 
Í ársbyrjun 2007 koma fram atriði sem án efa valda leikskólakennurum  áhyggjum, þar á 

meðal skýrsla220 sem menntamálaráðuneytið lét gera og gefur tilefni til að ætla megi að 

um ýmsan vanda sé að ræða í leikskólum. Vert er að gefa gaum að þáttum sem virðist 

gefa tilefni til að álykta að stefnuleysi ríki í leikskólum. Samkvæmt niðurstöðu 

könnunar, sem 76% stjórnenda í leikskólum landsins svöruðu, er um fimmti hver 

leikskóli ekki með eigin uppeldisstefnu eða hefur ekki mótað eigin skólanámskrá. Í 

svörum skólastjórnenda kemur fram að helsta ástæðan sem valda þessu sé einkum 

tímaleysi, það vanti til dæmis fleiri skipulagsdaga til að geta unnið að skólanámskrá og 

eins skori manneklan hátt, örar mannabreytingar ásamt skorti á fagfólki.221 

Mikið er fjallað um launabaráttu grunnskólakennara við sveitarfélögin á heimasíðu 

Kennarasambandsins í febrúar 2007 og virðist sem ekki séu gróin sárin sem urðu til 

þegar gripið var inn í verkfall grunnskólakennara með lögum árið 2004. Meðal annars 

 
217 Börkur o.fl. 2004 
218 Amalía Björnsdóttir o.fl. 2006:21–22  
219 Haukur Viggósson 1998:216–217;Haukur Viggósson 1999:10 
220 Skýrsla um starfsemi leikskóla 2006 
221 Skýrsla um starfsemi leikskóla 2006 
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er fjallað um þögul mótmæli sem kennarar í Reykjavík stóðu að.222 Hvernig 

leikskólakennurum og grunnskólakennurum tekst að leysa úr þessum vanda, ásamt 

ráðamönnum, er erfitt að álykta en ljóst er að mörgu er að hyggja þegar kennarastarfið 

er annars vegar.  

Í tímans rás hafa margir haft áhyggjur af þróun og gildi leiks barna og finna má þess 

merki bæði hér á landi og á Norðurlöndunum. Valborg Sigurðardóttir223 hefur verið í 

fararbroddi hér á landi. Hún var með hugleiðingar á ráðstefnu 1992 um hvort leikurinn 

sé að hverfa úr lífi lítilla barna. Þar sem í nútímasamfélagi sitja börn fremur fyrir framan 

sjónvarp, myndband eða við tölvuleiki. Vaxandi kröfur um örvun vitsmunaþroska í anda 

kenninga Piaget og vitsmunaleg eða akademísk afköst barna hafa haft mikil áhrif á 

leikskólastarf í hinum vestræna heimi og verið leiðandi hugmyndafræði.224 Svipaðar 

áhyggjur má greina hjá Olofsson225 á sömu ráðstefnu og segist hún hafa séð þess merki 

að leikurinn væri á hröðu undanhaldi þegar hún fór í heimsókn á mörg hundruð 

leikskóla í Svíþjóð þar sem nemendur hennar voru í vettvangsnámi. 

Leikurinn í leikskólum hefur haldið stöðu sinni í orði og á borði um langa hríð telur 

Jón Torfi Jónasson,226 en sú spurning gerist áleitin hvort hann haldi stöðu sinni á 21. 

öldinni. Þá má velta fyrir sér ef leikurinn helst inni þá gerist næsta spurning áleitin, í 

hvaða formi geri hann það? Eða mun bóknám ná yfirhöndinni?  

Þá er einnig áhugavert að skoða hvernig þróunarstarfi um einstaklingsmiðað nám 

miðar hér á landi. Hreinn Þorkelsson227 telur að það miði hægt í átt til 

einstaklingsmiðaðs náms, þó vissulega sé sumstaðar komin hreyfing á hlutina og á stöku 

stað góður skriður. Helsti vandinn er hið klippta og skorna form sem kennitölur, bekkir, 

námsgreinar og stundatöflur hafa meitlað í bergið og fastheldnir kennarar hafa staðið 

sinn óbilandi vörð um alltof lengi. Kennarar þurfa að sýna kjark til að stíga skrefið til 

fulls.  

Good og Brophy228 segja frá rannsókn sem sýnir að 57% nýliða í kennarastétt 

viðurkenndu að hafa sveigt frá nemendamiðaðri að kennaramiðaðri kennslu, sem virðist 

benda til þess að kennarar kenni helst eins og þeim var kennt þegar þeir voru í skóla. 

 
222 Kennarasamband Íslands [án árs] 
223 Valborg Sigurðardóttir 1992:47 
224 Valborg Sigurðardóttir 1992:47 
225 Olofsson 1992:79 
226 Jón Torfi Jónasson 2006:53 
227 Hreinn Þorkelsson 2005 
228 Good og Brophy 2003:48,499 
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Samtök kennara hafa áhyggjur af stöðu og framtíð kennarahópanna og 

kennarastarfsins.229 Stjórnvöld og skólar hafa stundum dregið úr skilyrðum laga fyrir 

því að gegna kennslu, að ráða ómenntaða kennara þegar ekki hefur verið nóg framboð 

af fagmönnum. Meiri kennsla er sett á kennara og nemendum er fjölgað í námshópum 

og bekkjum. Með þessu verður kennaraskorturinn ekki eins áberandi en aðferðirnar 

vekja upp efasemdir um að gæði náms og kennslu fari saman. Góð kennsla byggist á 

menntun, þjálfun og reynslu, enginn fæðist góður kennari.230 Ef þessi mál eru 

sérstaklega skoðuð hér á landi er ekki bjart útlitið hjá leikskólakennarastéttinni. Þannig 

eru eingöngu tæp 40% leikskólakennara í starfi í leikskólum á landsvísu skólaárið 

2005–2006231 og aðsókn að náminu mjög svipuð síðustu árin. Hjá grunnskólakennurum 

er þetta í mun betri farvegi enda eru tæp 87% kennara með réttindi skólaárið 2005–2006 

en færri komast í námið en þess óska.232 

Þá er áhyggjuefni að fjölmennir kennarahópar láta af störfum vegna aldurs í náinni 

framtíð.233 Rétt eins og aðrar kennarastéttir á Íslandi er leikskólakennarastéttin að eldast 

en er þó yngst af öllum kennarahópunum. 42,6% leikskólakennara eru 40 ára og eldri. 

Grunnskólakennarahópurinn er að eldast og er nú 61,6% kennara 40 ára og eldri.234 

Ef skoðaður er aldur kennaranema í Háskólanum á Akureyri og Kennaraháskólans 

samkvæmt nýlegum skýrslum, virðist gæta lítilla breytinga sem miða í þá átt að fá yngri 

nemendur í grunnnám kennara. Nemendur eru að meðaltali um og yfir þrítugt þegar þeir 

fara í námið. Ein skýringin gæti verið sú að boðið er upp á fjarnám í báðum skólum og 

virðist það hækka meðalaldurinn nokkuð.235 

Eitt af því sem gjarnan hefur verið vikið að í þessari ritgerð er mikilvægi þess að 

kennarar og yfirvöld vinni vel saman. Nú hafa Kennarasambandið og 

menntamálaráðherra gert með sér samkomulag sem felur í sér tíu atriði236 um að stefnt 

sé að sveigjanlegra skólakerfi á grundvelli heildarendurskoðunar á námi og breyttri 

námskipun skólastiganna.  

 
229 Skýrsla og tillögur þemanefndar Kennarasambands Íslands 2005:25 
230 Skýrsla og tillögur þemanefndar Kennarasambands Íslands 2005:26–30 
231 Hagtíðindi 2006:7 
232 Hagtíðindi 2006:6; Skýrsla og tillögur þemanefndar Kennarasambands Ísands 2005:25,73,78 
233 Skýrsla og tillögur þemanefndar Kennarasambands Íslands 2005:25 
234 Hagtíðindi 2006:4–5  
235 Háskólinn á Akureyri 2005; Kennaraháskóli Íslands 2006  
236 Skólastarf og skólaumbætur 2006 
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Lítum á nokkur atriði úr samkomulaginu sem sérstaklega snúa að leikskólanum og 

grunnskólanum.237 Endurskoða á lög með það að leiðarljósi að auka samfellu milli 

skólastiganna, sveigjanleika milli og innan skólastiga og að mæta breytilegum þörfum 

ólíkra nemenda. Lokamarkmiðið er betri menntun og námsárangur nemenda. Efla á 

kennaramenntun, vinna á að eflingu endurmenntunar kennara, starfsheiti 

leikskólakennara verði löggilt og námsefnisgerð verður efld. Þá skuldbinda aðilar sig til 

að vinna saman að því að starf kennara verði aðlaðandi og eftirsóknarvert. 

Þessi samkomulagsatriði hljóma mjög vel og virðast í fljótu bragði geta orðið 

skólastarfinu til heilla. En ljóst er að hversu vel tekst til fer alveg eftir þeim leiðum sem 

varðaðar verða. Mestu skiptir að yfirvöld og skólamenn verði samstíga á þeirri göngu.  

Viðvera barna virðist sífellt vera að lengjast í leikskólum og grunnskólum og 

spurning á hvaða leið þjóðfélagið er í þessum efnum. Margir238 hafa af þessu miklar 

áhyggjur og vert er að ígrunda og staldra við, hvað viljum við fyrir börn þessa lands og 

fjölskyldur þeirra? 

2.8 Samantekt 
Eins og sjá má á umfjöllun í þessum kafla endurspeglar hann hversu viðamikið og 

flókið kennarastarfið er og þess vegna var ekki hjá því komist að fræðileg umfjöllun 

yrði dálítið víðfeðm. Höfundi þykir nauðsynlegt að lesandinn fái einnig nokkuð góða 

yfirsýn yfir þann ólíka grunn sem kennarahóparnir eiga rætur sínar að rekja í ljósi 

tilgangs rannsóknarinnar. Fjallað hefur verið um nokkra veigamikla þætti sem hafa áhrif 

á kennarastarfið. Þar má nefna persónulegt líf og bakgrunn kennarans, ytri ramma og 

löggjöf, fagmennsku, faglegan stuðning, starfsumhverfi, starfsþróun og framtíðarsýn.  

 Sýn leikskólans og grunnskólans til nemanda og kennslu virðist vera nokkuð ólík, í 

ljósi sögunnar má sjá að allt annar bakgrunnur einkennir hugmyndafræði skólastarfsins 

hjá hópunum. Mjög margar rannsóknir hafa verið gerðar sem tengjast kennarastarfinu 

og lýsa ýmsum þáttum starfsins, mun fleiri þó tengdar grunnskólanum. Ánægjulegt er 

að sjá hversu mikið rannsóknum sem kennarar hafa gert hefur fjölgað. Í því sambandi 

má eflaust þakka meistaranámi fyrir kennara hér á landi, sérstaklega hefur aukningin 

verið á núverandi áratug. Hér á eftir má sjá enn eina rannsókn, sem eins og áður hefur 

komið fram fjallar um grunnþætti kennara í leikskólum og á yngsta stigi grunnskólans. Í 

næsta kafla verður sagt frá aðferðafræði rannsóknarinnar. 
 
237 Skólastarf og skólaumbætur 2006 
238 Jón Torfi Jónasson 2006:75; Ingibjörg Rafnar 2006; Elín Thorarensen 2006 
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3. Rannsóknaraðferð 
 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir því á hvern hátt rannsóknin fór fram og hvaða 

vinnubrögð voru notuð við framkvæmd hennar. Í fyrstu er gerð grein fyrir markmiði 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum. Sagt er frá rannsóknaraðferðinni, 

viðtölunum og tilgangi þeirra. Því næst er sagt frá hvernig og hvers vegna þátttakendur 

voru valdir í viðtölin og úrvinnslu gagna gerð nokkuð nákvæm skil. Einnig er sagt frá 

takmörkun rannsóknarinnar, tilskildum leyfum og siðferðislegum atriðum.  

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hver viðhorf kennara eru til grunnþátta 

kennarastarfsins í leikskólum og á yngsta stigi grunnskólans. Til þess að komast að því  

hver grunnviðhorf kennara eru til starfsins, voru tvær eftirfarandi rannsóknarspurningar 

hafðar að leiðarljósi: 

 Hvernig skilgreina leikskólakennarar í leikskólum og  grunnskólakennarar á yngsta 

stigi grunnskólans grunnþætti kennarastarfsins?  Hvað eiga þessir tveir hópar kennara 

sameiginlegt og hvað ekki? 

3.2 Rannsóknaraðferð 
Samkvæmt Kvale239 þarf rannsakandi að ígrunda vel tilgang rannsóknarinnar og spyrja 

hvað og hvers vegna eitthvað sé rannsakað áður en lagt er til atlögu. Eftir að hafa farið 

að ráði Kvale varð eigindleg rannsókn fyrir valinu þar sem einkum er verið að leita eftir 

gögnum um viðhorf og huglæg atriði. Silverman, Strauss og Corbin taka undir með 

Kvale um að gott sé að styðjast við eigindlega rannsóknaraðferð þegar þessum atriðum 

eru gerð skil í rannsóknum.240 Samkvæmt Strauss og Corbin241 eru eigindlegar 

rannsóknaraðferðir kjörin leið í rannsóknum til að draga fram gagnrýna og skapandi 

hugsun, bæði á tæknilegan og hugmyndafræðilegan hátt. Hálfopin viðtöl242 (the 

semistructured interview) við einstaklinga voru valin þar sem leitast er við að fá fram 

viðhorf einstaklinga sem hafa mikla þekkingu á  umræðuefninu og þannig má fá skýra 

mynd af viðhorfum og væntingum kennara og dýpt í svör þeirra. Kvale243 segir að 

 
239 Kvale 1996:95 
240 Kvale 1996:213, Silverman 2005:7–9; Strauss og Corbin 1998:10–12 
241 Strauss og Corbin 19998:13 
242 Kvale 1996:217–218,27; Gall o.fl. 1996:310 
243 Kvale 1996:27 
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hálfopið viðtal fari fram með stuðningi spurninga þar sem ákveðnu þema er fylgt eftir 

og er megin leiðarvísirinn.244 Með þessari rannsóknaraðferð er áhersla lögð á að skilja 

rannsóknarviðfangsefnið út frá sjónarhóli þátttakenda en samkvæmt Silverman, Gall 

o.fl.245 felur það jafnframt í sér túlkun rannsakanda á túlkun þátttakenda.  

 Kvale246 líkir rannsakanda við ferðalang sem ferðast á ókunnar slóðir. Hvernig 

ferðalagið tekst fer allt eftir því hvernig undirbúningurinn var, hvað var haft meðferðis  

og hvað ferðalangurinn upplifir á leið sinni. Í undirbúningi rannsóknarinnar hafði 

rannsakandi þetta að leiðarljósi og vandaði til alls undirbúnings. Í rannsókninni og 

meðan á viðtölunum stóð var rannsakandi að ígrunda og vega eigin upplifanir og 

skoðanir gagnvart þeim yrtu og óyrtu skoðunum sem komu fram meðal viðmælenda. Þá 

var og ekki síður þörf á sömu ígrundun á meðan unnið var úr viðtölunum og greiningu 

þeirra.  

 Rannsakandi í eigindlegum rannsóknum þarf einnig að öðlast traust viðmælenda 

sinna leggja Kvale, Gall o.fl.247 áherslu á. Auk þess að vera meðvitaður um að eigin 

viðhorf geti haft áhrif, þarf hann að setja hlutina í samhengi og lýsa vandlega því sem 

fyrir augu og eyru ber og greina og túlka það sem hann upplifir. Í því samhengi þarf að 

gæta þess að rannsakandi forðist að láta í ljós eigin skoðanir og einnig að láta eigin 

viðhorf hafa áhrif á samræður við viðmælendur og túlkun gagna. Þannig þarf 

rannsakandi í þessari rannsókn sérstaklega að vera meðvitaður um að láta ekki menntun 

sína sem leikskólakennari og að hafa eingöngu starfað innan þess skólastigs hafa áhrif á 

rannsóknina. Aðaláherslan er á að safna góðum upplýsingum án þess að oftúlka þær. 

Hafdís Guðjónsdóttir248 telur að í viðtalsrannsóknum sé nauðsynlegt að 

samræðuformið ýti undir að kennarar séu afslappaðir og í þessari rannsókn fannst 

rannsakanda það takast vel. Í viðtölunum töluðu kennararnir um athafnir sínar, skilning 

á námi og kennslu, kennsluaðferðum, faglegum áherslum og faglegum stuðningi og á 

hvern hátt ytri þættir styddu eða styddu ekki við starfið. Þeir ræddu um hvernig 

kenningar tengdust starfinu og kennararnir rökræddu gerðir sínar. Þannig sköpuðust 

aðstæður og tækifæri til að ígrunda kennsluna og öðlast nýja þekkingu.  

Í lok viðtalanna kom gjarnan fram hjá viðmælendum að viðtalið hefði verið 

umfangsmikið en um leið kjörið tækifæri til að ígrunda og rökræða kennarastarfið, sem 
 
244 Kvale 1996:27 
245 Silverman 2005:154,45; Gall o.fl. 2003:445 
246 Kvale 1996:4 
247 Kvale 1996:32–37; Gall o.fl.1996:294; Gall o.fl. 2003:222,445–446 
248 Hafdís Guðjónsdóttir 2004:31   



52 
 

gæfi tilefni til eigin naflaskoðunar og áframhaldandi ígrundunar. Samkvæmt Ayers og 

Wood og Bennett249 eru rannsóknir sem þessar kjörnar til að efla mikilvægi sjálfsmats 

og sjálfsskoðunar hjá þátttakendum í einrúmi eða með hópi. Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson250 bendir einnig á að líklegt sé að umræður og rannsóknir geti verið 

mikilvægt hópefli fyrir kennara og miðast í þá átt að gera margvíslega þætti í starfi 

þeirra sýnilega. 

Til þess að ná fram svörum við rannsóknarspurningunni voru kennarar í leikskóla og 

kennarar á yngsta stigi grunnskólans markhópurinn og viðhorf þeirra og skoðanir fengin 

fram með viðtölum. Niðurstöður viðtalanna voru rökstuddar með öðrum rannsóknum og 

skrifum fræðimanna. Auk þess var textagreining á opinberum gögnum um skólastigin 

eins og lögum og reglugerðum, námskrá og kennsluaðferðum. Einnig var sögu þessara 

skólastiga gerð nokkur skil til að lesandinn geti betur áttað sig á mismunandi umhverfi 

þeirra.  

3.2.1 Einstaklingsviðtöl 
Í þessari rannsókn urðu hálfopin viðtöl við einstaklinga fyrir valinu þar sem stuðst er 

við viðtalsramma með opnum spurningum. Kvale og Gall o.fl.251 segja þessa aðferð 

einkum góða rannsóknaraðferð og henta mjög vel til að fá svör við 

rannsóknarspurningum eins og lagt er upp með í þessari rannsókn. Samkvæmt Sigrúnu 

Guðmundsdóttur252 er þetta einnig góð leið til að ná fram viðhorfum, tilfinningum, 

skoðunum og sjónarmiðum viðmælenda sem hafa mikla þekkingu og reynslu af kennslu 

með yngstu börnunum. 

 Stuðst var við skilgreiningu Gall o.fl.253 í vinnu við viðtölin sem er í átta þrepum. 

Tilgangurinn var fyrst fundinn og hann skilgreindur og í ljósi hans valdir þátttakendur. 

Næsta skref var að hanna viðtalsformið, semja spurningar og reynt var að hafa 

spurningarnar bæði opnar og víðar. Við gerð viðtalsrammans var stuðst við nokkra 

ramma sem notaðir hafa verið í nokkrum eigindlegum viðtölum við kennara. Sem dæmi 

um slíka lista má benda á viðtalsramma Ayers og Örnu Hólmfríðar Jónsdóttur.254 

249 Ayers 1989:131; Wood og Bennett 2000:647 
250 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1999:87–88 
251 Gall o.fl. 1996:310; Kvale 1996:27 
252 Sigrún Guðmundsdóttir 1996:293 
253 Gall o.fl. 1996:306–322 
254 Ayers 1989:8-10; Arna Hólmfríður Jónsdóttir 1999:42–43 
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Rannsakandi forprófaði viðtalsrammann með þremur leikskólakennurum og þremur 

grunnskólakennurum. Samkvæmt Gall o.fl.255 er það góð leið til að finna agnúa á 

viðtalsrammanum. Í ljós kom að orðalag spurninganna hentaði ekki alveg hjá 

leikskólakennurum, þeim fannst viðtalsramminn vera of grunnskólakennaramiðaður. Til 

að bregðast við þessu var farin sú leið að útbúa sinn rammann fyrir hvorn hópinn. 

Viðtalsrammarnir fylgja með sem eitt fylgiskjal og er númer þrjú. Eins og sjá má voru 

rammarnir eins uppbyggðir en munurinn felst í smávægilegum orðalagsbreytingum. Þá 

voru viðtölin tekin og við tók mikil vinna við að greina gögn og vinna úr þeim. 

 Cohen o.fl.256 leggja áherslu á að rannsakandi þurfi að vanda sig mjög í viðtölum. 

Hann þurfi að huga vel að tón raddarinnar, hvaða orð og spurningar hann noti því það 

hafi áhrif á hvernig viðmælendum líður í viðtölunum og þar af leiðandi hvernig tekst til 

með viðtalið. Kvale257 telur að í viðtölum þurfi rannsakandi að leggja sig fram við að 

nota opnar og víðar spurningar eins og ,,hvað heldur þú?” og ,,hvers vegna?” Þetta sé þó 

vandmeðfarið og hætt sé við því að þetta fari að líkjast yfirheyrslu ef ofnotkun er 

viðhöfð í slíkum spurningum. Rannsakandi þarf að vera  meðvitaður um að nota ekki 

leiðandi spurningar og grípa þráðinn og nota orðalag eins og ,,getur þú sagt mér meira 

frá ... ?” Umfram allt þarf rannsakandi að vera heiðarlegur, blátt áfram og leyfa til 

dæmis þögn í samtalinu þegar það á við.258 Þetta veganesti Cohen o.fl. og Kvale hafði 

rannsakandi með sér í viðtölin og var meðvitaður um að nota þessi ráð í viðtölunum og 

reyndi til dæmis að grípa þráðinn þegar tækifæri gafst. 

 Rannsakandi sagði kennurunum að viðtalið tæki um 45–60 mínútur. Í reynd voru 

viðtölin aldrei styttri en fimmtíu mínútur og teygðust þau lengstu upp í sjötíu mínútur. 

Ekki veit rannsakandi hvort það var tilviljun en leikskólakennararnir höfðu vinninginn í 

lengd viðtalanna en kannski hafði menntun og reynsla rannsakanda áhrif í þessu 

samhengi. Þá kom á óvart að lengd viðtalanna hafði ekki allt að segja því kennararnir 

skiptust nokkuð í tvo hópa, sumir töluðu hægt en aðrir hratt. Þannig gat viðtal sem 

unnið var á sama hátt og tók jafn langan tíma verið tólf blaðsíður í tölvutæku formi hjá 

einum viðmælenda, en fjórtán hjá öðrum, en línubil eitt var notað við skráninguna. 

Eftir að hafa skipst á nokkrum tölvupóstum við kennarana, þá var  ákveðinn staður 

og stund, en viðmælendur fengu að ráða hvenær viðtölin fóru fram. Í Kópavogi var þó 

 
255 Gall o.fl. 1996:298 
256 Cohen o.fl. 2000:282 
257 Kvale 1996:130–131 
258 Kvale 1996:133–135  
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eingöngu um eina viku að ræða sökum staðsetningar rannsakanda. Kennararnir völdu 

síðan sjálfir hvort þeir kæmu á stað sem rannsakandi stakk upp á. Það gerðu fimm 

kennarar en þrír völdu að rannsakandi kæmi á þeirra vinnustað. 

Eftir að hafa tekið öll viðtölin fann rannsakandi að eilítið betra var að fá 

þátttakendur á stað sem hann valdi. Sennilega vegna þess að þá var rannsakandi meira í 

hlutverki gestgjafans og fannst hann vera meira við ,,stjórnvölinn”. Þegar viðtölin voru 

tekin á vinnustað viðkomandi fann rannsakandi þó að þegar dálítið var liðið á viðtalið 

varð andrúmsloftið bara afslappað og þægilegt, þannig að ekki var hægt að greina að 

þetta atriði skipti miklu máli. 

Í flestum tilfellum var rannsakandi að tala við kennara sem hann þekkti mjög lítið 

eða ekki neitt og marga hafði hann aldrei séð áður. Þannig kom rannsakanda  þægilega á 

óvart hve andrúmsloftið var afslappað og þægilegt, nánast undantekningarlaust. 

Eingöngu var hægt að greina að eitt viðtal hafi verið ofurlítið stíft í byrjun en það 

slípaðist þegar á leið. Rannsakandi gat heldur ekki fundið á nokkurn hátt að það skipti 

máli að hann kannaðist lítillega við einstaka þátttakendur, þau viðtöl voru á engan hátt 

önnur en hin. Afurðin sem rannsakandi fékk í viðtölunum var slík að með ólíkindum var 

hvað kennararnir gátu farið á flug í frásögnum sínum. 

Kennararnir áttu auðvelt með að tala um starf sitt og oft var óþarfi fyrir rannsakanda 

að spyrja að einhverju því svarið var þegar komið fram hjá viðmælanda. Rannsakandi 

hafði einnig fyrirfram dálitlar áhyggjur af því að grunnskólakennurunum þætti ef til vill 

erfiðara að tala við leikskólakennara heldur en grunnskólakennara en það virtist ekki 

hafa verið því ekki var hægt á nokkurn hátt að lesa slíkt út úr viðtölunum. 

3.2.2 Þátttakendur 
Við val á þátttakendum var leitað eftir upplýsingum til þeirra sem málið varðar og hafa 

þekkingu og reynslu sem til þarf í málaflokknum, sem í þessu tilfelli eru kennarar í 

leikskólum og yngsta stigi grunnskólans. Samkvæmt Cohen o.fl.259 er það mjög góð 

aðferð í rannsókn sem þessari. Þátttakendur í einstaklingsviðtölunum eru kennarar sem 

hafa nokkurra ára reynslu af kennslu (minnst fimm ár), hafa eingöngu kennt á sínu 

skólastigi, hafa gert kennarastarfið að lífsstarfi og eru með nokkuð mótaðar skoðanir á 

skólastarfi. Viðtölin voru áætluð frá lok febrúar til loka mars 2006 en drógust fram að 

maí 2006 vegna veikinda eins þátttakanda.  

 
259 Cohen o.fl. 2000:104–105 
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Við forval á þátttakendum í einstaklingssamtölunum reyndi rannsakandi að fá sem 

mesta breidd frá þátttakendum og að þeir féllu undir þá skilgreiningu sem fjallað er um 

hér að ofan og valdi svonefnt markmiðs- (purposeful sampling) og ásetningsúrtak 

(purposive sampling). Markmiðið var að velja þátttakendur sem gæfu mikilvægar 

upplýsingar í tengslum við tilgang rannsóknarinnar. Rannsakandi valdi úrtakið sjálfur á 

grundvelli þess sem einkennir það í samræmi við skilgreindar rannsóknarþarfir.260 

Einstaklingsviðtöl voru við átta kennara á skólastigunum tveimur á Akureyri og í 

Kópavogi. Þátttakendur voru fjórir kennarar frá leikskólastiginu og fjórir frá yngsta stigi 

grunnskólans. Á leikskólastiginu var rætt við leikskólakennara og miðað var við að ná 

til kennara sem kenna eða hafa kennt öllum aldurshópum í leikskólum. Á yngsta stigi 

grunnskólans var þess gætt að ná til kennarahóps sem spannar allt yngsta stigið. Nánari 

útskýring er á stöðu kennaranna í niðurstöðukafla 4.1. 

Rannsakandi valdi viðmælendur sem starfa á Akureyri og í Kópavogi, fjóra á 

hvorum staðnum. Hætt er við að þátttakendur í rannsókninni hefðu verið of einsleitir ef 

þeir hefðu eingöngu frá einu sveitarfélagi. Akureyri varð fyrir valinu sökum hentugleika 

(convenience sampling) en þá velur rannsakandi þátttakendur sem auðvelt er fyrir hann 

að nálgast261 en einnig þótti rannsakanda áhugavert að fá niðurstöður frá því bæjarfélagi 

sem hann starfar í. Kópavogur varð fyrir valinu þar sem ytri umgjörð utan um skólana 

er svipuð og til að sjá hvort mikill munur væri á aðstæðum og vinnuumhverfi 

kennaranna sem starfa í mismunandi landshluta. Auk þess var reynt að ná bæði til karla 

og kvenna til að leyfa röddum beggja kynja að hljóma. Faggreinakennarar voru ekki 

teknir með inn í val á þátttakendum á yngsta stigi grunnskólans til að hafa þá sem 

líkastan markhóp og flækja ekki málin.  

 Við val á þátttakendum var leitað til nokkurra kennara og embættismanna sem 

þekkja vel til kennara á þessum skólastigum og þeir beðnir að nefna alla þá sem geta 

fallist undir skilgreininguna sem rannsakandi hefur sem skilyrði fyrir þátttöku.262 

Rannsakandi gætti hlutleysis með að strika þá út sem hann hefur of náin tengsl við eða 

þekkir persónulega. Þegar rannsakandi valdi þátttakendur vissi hann ekki aldur þeirra 

fyrr en í viðtalinu sjálfu. Í ljós kom að enginn þátttakandi var yngri en 35 ára. Það ætti 

þó ekki að koma mjög á óvart, að flestir eru komnir á miðjan aldur, miðað við hvað lá 

 
260 Cohen o.fl. 2000:104–105; Gall o.fl. 1996:165; Gall o.fl. 2003:178,181; Silverman 2005:129–130; 
Arna Jónsdóttir 1999:40 
261 Gall o.fl. 1996:235 
262 Gall o.fl. 2003:179 
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að baki við val á þátttakendum. Einnig er gott að hafa í huga að kennarahóparnir eru að 

eldast og rifja upp meðalaldur kennarahópanna.263 Þrír þátttakendur hafa 

háskólamenntun sem grunnmenntun, tveir grunnskólakennarar og einn leikskólakennari 

en rétt er að geta þess að þegar rannsóknin var gerð voru eingöngu fimm ár síðan 

Háskólinn á Akureyri fór að útskrifa leikskólakennara og gott að hafa í huga þau 

skilyrði sem sett voru um að kennarar hefðu að minnsta kosti fimm ára starfsreynslu. 

Nánari upplýsingar um bakgrunn þátttakenda má sjá í kafla 4.1. 

Á Akureyri gekk mun betur að fá upplýsingar um þátttakendur vegna nándarinnar 

eins og gefur að skilja. Rannsakandi sagði frá fyrirhugaðri rannsókn sinni á fundi með 

þremur leikskólakennurum og leikskólafulltrúa, auk þess sem hann spurði einn og einn 

leikskólakennara um ábendingar í sama tilgangi. Svipuð aðferð var notuð til að ná til 

grunnskólakennara. En þar nýtti rannsakandi sér jafnframt netið með því að fara á 

heimasíðu allra grunnskólanna á Akureyri til að sjá hvaða kennarar væru að starfa á 

yngsta stigi grunnskólans. Það kom rannsakanda mjög á óvart að sjá að aðeins einn 

karlkyns grunnskólakennari var umsjónarkennari. 

 Nöfn allra grunnskólakennara sem skráðir voru sem umjónarkennarar á yngsta stigi  

voru afrituð af heimasíðum allra grunnskóla á Akureyri og Kópavogi264 og send til 

kennara og embættismanna og beðið um tilnefningar. Það sem réði úrslitum um val á 

þátttakendum var einkum ef nafn viðkomandi kom fram hjá að minnsta kosti tveimur 

meðmælendum, en það gerðist í flestum tilfellum. Að öðru leyti var treyst á að 

meðmælendur væru að gefa upp nöfn á kennurum, sem þeir hefðu það álit á að væru 

mjög færir í kennarastarfinu og hefðu skoðanir á skólamálum. 

Einnig gekk mjög vel að fá upplýsingar um leikskólakennara í Kópavogi en mun 

erfiðara með grunnskólakennarana. Þar var einnig netið notað til að fá upplýsingar 

hvaða kennarar væru starfandi á yngsta stigi og hvað varðar fjölda karlmanna í stöðu 

umsjónarkennara á yngsta stigi hafði Akureyri vinninginn því í Kópavogi var enginn 

skráður fyrir umsjónarkennslu. En þar aðstoðaði leikskólakennari við að fá upplýsingar 

hjá reyndum skólastjóra sem hafði verið í Kópavogi í mörg ár.  

 Rannsakandi hringdi fyrst í alla þátttakendur og bar upp erindið eftir að hafa verið 

búin að kynna sig og tóku allir kennararnir jákvætt í að vera með nema einn 
 
263 42,6% leikskólakennara eru 40 ára og eldri og  61,6% grunnskólakennara eru 40 ára og eldri.  
264 Heimildirnar voru sóttar á heimasíðu grunnskóla Akureyrar og Kópavogs 2006. Nöfn allra 
grunnskólakennara afrituð sem eru með umsjón á yngsta stigi, í sex skólum í grunnskólum Akureyrar og 
ellefu  skólum í grunnskólum Kópavogs. 
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grunnskólakennari, sem sagðist hvorki hafa mjög mikla starfsreynslu né tíma. Næsti 

kennari tók jákvætt í beiðnina. Þegar betur var að gáð reyndist einn leikskólakennarinn 

hafa unnið á grunnskólastiginu og var hann þá útilokaður úr rannsókninni. Annar 

leikskólakennari var fenginn í staðinn sem uppfyllti þær kröfur sem rannsakandi hafði 

sett sér með forvali á þátttakendum. 

Rannsakandi sendi öllum kennurunum tölvupóst með frekari upplýsingum um 

rannsóknina og rannsóknarspurningarnar. Rannsakandi hafði einnig útbúið 

viðtalsramma, sem hann ákvað að senda ekki með því þá áleit hann að viðtalið gæti 

orðið of stýrt og viðmælendur myndu undirbúa sig nákvæmlega fyrir spurningarnar. Í 

tölvupósti sagði rannsakandi að viðmælendur færu bara á flug að ræða um 

kennarastarfið og hverjir væru grunnþættirnir í starfinu. Einnig sendi rannsakandi 

rannsóknarspurningarnar með og sagði að hann hefði viðtalsramma til hliðsjónar í 

viðtölunum. Viðmælendur voru upplýstir nánar um rannsóknina með bréfi sem fylgir 

með sem fylgiskjal númer tvö og er aftar í ritgerðinni.  

3.2.3 Úrvinnsla gagna 
Úrvinnsla gagna fólst í því að vinna úr og þemagreina texta, sem fjallar um grunnþætti 

kennarastarfsins og hann inntaksgreindur (content analysis).265 Ytri rammi eins og lög, 

reglugerðir og námskrá þessara tveggja skólastiga voru einnig inntaksgreind. Þá var 

sami texti þemagreindur og bornir saman hvaða grunnþættir það eru sem þessir hópar 

eiga einkum sameiginlega. Um leið ættu gögnin að gefa vísbendingar um það sem  

einkum aðgreinir hópana.  

 Viðtölin voru skráð frá orði til orðs og hik og andvörp látin koma fram til að gæta 

þess örugglega að frumgögn viðmælenda væru eins og þeir hefðu tjáð sig. Við þá vinnu 

var heppilegt að hafa upptöku þar sem hægt var að spóla fram og til baka til að heyra 

betur hvað viðmælendur voru að segja. Með þessum vinnubrögðum mælir Kvale266 og 

telur góða leið við skráningu gagna. Þá var vönduð framsetning á samtölunum og þess 

gætt að setja þau öll upp á sama hátt þegar þau voru skráð. Næsta skref var 

inntaksgreining sem var mjög nákvæm en hver setning í hverju og einu viðtali var skráð 

sem frásögn. Til dæmis þegar kennarar sögðu hvað það væri sem skipti mestu máli í 

starfinu. Þá var hvert svar litað ákveðnum lit til að auðvelda flokkun. Í einu svari gátu til 

 
265 Kvale 1996:187 
266 Kvale 1996:160,163–164 
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dæmis falist þrír litir en litirnir voru flokkaðir eftir ákveðinni röð. Til dæmis voru öll 

svör sem snerust um fagmennsku, virðingu og hugtakanotkun lituð gul. 

 Næst var farið í að flokka textann eftir litum og búnar til beinar tilvitnanir um svör 

hvers viðmælanda sem þóttu sérstaklega vel lýsandi. Þegar þessari vinnu lauk voru tekin 

saman aðalatriðin úr hverju viðtali og þau skrifuð niður. Um leið var til hliðar getið um 

hugsanlega fræðimenn og rannsóknir sem komu upp í hugann sem gæti stutt 

rannsóknarniðurstöðurnar til að auðvelda áframhaldandi vinnu. Þá voru að lokum 

skrifaðar eigin hugleiðingar og upplifanir á hverju viðtali fyrir sig. Aðalatriðin í 

viðtölunum átta voru því næst flokkuð í Excel skjali eftir þemum. Allir 

leikskólakennararnir voru flokkaðir saman í röð með grænum lit og strax á eftir allir 

grunnskólakennararnir saman í röð í öðrum lit; þannig skapaðist færi hvort tveggja í 

senn að sjá inntaksmuninn innan hóps og milli hvors hóps fyrir sig og einnig milli 

hópanna. Þá voru dekkt hugtök/orð sem voru einkennandi fyrir svörin í hverjum kassa, 

síðan rennt yfir hópana tvo og munurinn skoðaður. Hér að neðan fylgir örlítið sýnishorn 

hvernig flokkunin var unnin. Þar sem sýnishorn með öllum átta viðmælendum reyndist 

of plássfrekt var brugðið á það ráð að sleppa einum leikskólakennara og einum 

grunnskólakennara. 

 

Vinna með 
að auka 
sjálfstæði 
og 
sjálfsmynd 
barnsins.   

Að horfa á 
einstak-
linginn og 
virðingin fyrir 
einstaklingn-
um.  

Að barninu 
líði vel ef því 
líði ekki vel,
geti það ekki 
lært.

Að börnin 
séu ekki 
taparar og 
að þeim líði 
vel.

Að styðja 
nemendur til 
aukins þroska 
og 
lífshamingju. 

Að kveikja 
áhuga 
barnanna, og 
að þau séu 
örugg, líði vel. 

Áhugahvöt 
barnanna 
skipti 
megin máli. 

Áhugi 
barnanna 
skipti megin 
máli í starfinu. 

Áhugasvið 
dbarnanna  
dstjórna fyrst 
dog fremst á 
dhvern hátt  
dhún kennir. 

Skiptir mestu 
að fá börnin 
til að vinna 
með gleði. 

Skiptir mestu 
að börnin finni 
að þau séu góð 
í einhverju og 
nýti sína 
styrkleika. 

Kjöraðstæður í 
kennarstarfinu 
séu 
meðfærileg 
börn og 
námfús.

Loks var komið að því að skrifa helstu niðurstöður úr viðtölunum. Það var gert með því 

að orð leikskólakennaranna til dæmis um kennarann voru sameinuð og gerð að einni 

,,rödd”, eins var farið með svör grunnskólakennaranna. Ef svörin reyndust mjög ólík 

innbyrðis var það skýrt með því að segja að svörin hefðu verið ólík og það útskýrt með 

dæmum. Flokkunin auðveldaði rannsakanda að byrja að skrifa niðurstöðurnar en oft 
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leiddi hún til þess að aftur var farið að skoða og rýna í frumgögnin til að fá nánari og 

skýrari mynd af ákveðnum svörum viðmælenda.  

 Sá þáttur sem hafði einna mest áhrif á hvernig þemun voru greind, var vægi litanna. 

Til dæmis var rauði liturinn, svörin sem fjölluðu um kennsluna og um börn/nemendur, 

yfirgnæfandi í svörum allra kennaranna nema hjá einum. Það gefur tilefni til að draga 

þær niðurstöður af gögnunum að mesta vægi í svörum kennaranna séu þættir sem snúa 

að börnunum sjálfum og kennslunni. Guli liturinn hafði næst mesta vægið í svörum 

kennaranna en þau snerust um fagmennsku, virðingu og hugtakanotkun. Ekki er hægt að 

draga fleiri liti sérstaklega út þar sem þeir fengu mismikið vægi hjá kennurunum og 

heldur ekki hægt að greina mismun eftir því um hvorn hópinn var að ræða. Öll þessi 

vinna þokaðist smám saman í réttan farveg og mjakaðist síðan í þá átt að veita svör við 

rannsóknarspurningunum.  

3.2.4 Takmarkanir 
Kvale267 segir að gagnrýni á eigindlegar rannsóknir eigi að nýtast rannsakendum slíkra 

rannsókna til að finna og sníða af vankanta og það leiði til þess að eigindlegar 

rannsóknarhefðir styrkist og þróist. Hann bendir á að efasemdamenn eigindlegra 

viðtalsrannsókna nefni allt að tíu atriði sem þeir telji að dragi úr gildi þeirra. Að slíkar 

rannsóknir endurspegli ekki vísindalegar niðurstöður, heldur eingöngu almenna 

skynsemi. Þær séu ekki hlutlausar, trúverðugar eða áreiðanlegar og hafi því takmarkað 

gildi. Þær séu persónulegar og endurspegli þess vegna ekki vísindalegar aðferðir og 

tilgátur og gefi ekki jafn áreiðanleg svör og megindlegar rannsóknir. Í stað þess séu 

eigindlegar viðtalsrannsóknir huglægar, hlutdrægar og styðjist við leiðandi spurningar 

og séu þess vegna ekki trúverðugar. Eigindlegar rannsóknir séu ekki réttmætar, þannig 

geti til dæmis ólíkur lesendahópur fengið mismunandi niðurstöður. Ekki er hægt að 

alhæfa neitt út frá eigindlegum viðtalsrannsóknum og réttara sé að líta á útkomu úr þeim 

sem skoðun fremur en rannsókn. Vegna þátttöku fárra einstaklinga er eingöngu hægt að 

heimfæra niðurstöðurnar á einstaklingana sem taka þátt í rannsókninni.268 

Kvale269 er ekki sammála þessum gagnrýnisröddum og hrekur þær eina af annarri.  

Hann segir að í eigindlegum rannsóknum sé ekki verið leita eftir hinum eina sanna 

sannleika  heldur varpa ljósi á viðhorf og gildi þátttakenda og þetta séu sérstaklega 

 
267 Kvale 1996:291 
268 Kvale 1996:284–289  
269 Kvale 1996:289–291 
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heppilegar aðferðir í félagslegum rannsóknum. Kvale líkir áreiðanleika 

rannsóknarniðurstaðna í eigindlegum rannsóknum við vel skipulagða og árangursríka 

ferð ferðalangs á ókunnar slóðir. Ef vel er staðið að undirbúningi, skipulagi 

rannsóknarinnar og vinnubrögðum hennar á öllum stigum má tryggja trúverðugleika 

hennar. Rannsakandi þarf að vera meðvitaður um áhrif sín í rannsókninni og láta ekki 

eigin viðhorf og skoðanir hafa áhrif. Hann þarf að gæta þess að spyrja ekki leiðandi 

spurninga sem hafa áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Ef rannsóknin gengur ekki sem 

skyldi þurfi rannsakandi að vera meðvitaður um það og gera sér grein fyrir hvaða 

áhrifaþættir eru þar að verki. Trúverðugleiki og gildi rannsóknarinnar birtist meðal 

annars í því hvernig þekkingin er sett fram í rannsóknarniðurstöðunum. Þannig má segja 

að rannsóknarniðurstöður séu ekki einangruð athöfn heldur háðar því hvernig staðið 

hefur verið að öllu í rannsóknarferlinu. 

 Fleiri eru á svipuðu máli og Kvale, þar má nefna Silverman, Strauss og Corbin270 

þegar þeir fjalla um gagnrýni sem eigindlegar rannsóknarhefðir hafa fengið. Strauss og 

Corbin271 segja að þess vegna sé mjög brýnt að rannsakandi í eigindlegum rannsóknum 

segi vandlega frá allri aðferðarfræði og hvernig hann vinni að allri rannsóknarvinnunni 

frá upphafi til enda. Þannig geti lesendur glöggvað sig á öllum þáttum hennar og dregið 

rökréttar ályktanir af rannsókninni. Í þessari rannsókn hefur verið leitast við að gera vel 

grein fyrir aðferðafræði hennar og öllu rannsóknarferlinu frá upphafi til enda eins og 

lesa má fyrr í þessum kafla. Þannig geta lesendur áttað sig vel á hvernig staðið var að 

gerð rannsóknarinnar. 

Takmarkanir þessarar rannsóknar eru meðal annars fólgnar í smæð hennar, enda 

mjög fáir þátttakendur í rannsókninni, miðað hve fjölmennur kennarahópurinn er. 

Samkvæmt Kvale272 fer fjöldi þátttakenda eftir efni og umfangi rannsóknarinnar og 

mikilvægt er að fjöldinn sé hvorki of lítill né of mikill. Tilgangur rannsóknarinnar er 

ekki að geta alhæft útfrá niðurstöðum hennar heldur að fá nákvæma lýsingu á sýn, 

viðhorfum og gildum reyndra kennara sem eingöngu hafa kennt á sínu skólastigi, hafa 

gert kennarastarfið að lífsstarfi og eru með nokkuð mótaðar skoðanir á skólastarfi. Þess 

vegna var valið að taka viðtöl við nokkra kennara með fyrrgreindan bakgrunn, að gefa 

kennurum færi á að kafa á dýpið og ígrunda starf sitt. Eins og fram hefur komið voru 

þátttakendur einnig valdir sérstaklega með það fyrir augum að þeir hefðu þekkingu og 
 
270 Silverman 2005:210–212,228–229 ; Strauss og Corbin 1998:270–272 
271 Strauss og Corbin 1998:273 
272 Kvale 1996:101–103 
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skoðun á málefninu og samkvæmt Kvale273 er þess vegna ekki hægt að yfirfæra 

niðurstöðurnar á hinn ,,dæmigerða” kennara. Viðtal gefur einnig rannsakandanum 

svigrúm til að fylgja eftir þráðum sem koma upp og samkvæmt Sigrúnu 

Guðmundsdóttur274 er þetta góð leið til þess. Samkvæmt fyrrgreindri umfjöllun má því 

segja að afmörkunin á vali þátttakenda sé bæði veikleiki og styrkur rannsóknarinnar. 

Rannsóknin ætti þó að geta gefið ákveðnar vísbendingar um hverjir eru helstu 

grunnþættir kennarastarfsins og hvað kennarahóparnir á skólastigunum tveimur eigi 

sameiginlegt.  

 Mögulegt hefði verið fyrir rannsakanda að leita í aðferðir megindlegra hefða í 

rannsókninni. Samkvæmt Gall o.fl.275 er það kjörin aðferð þegar rannsaka á fjölmennt 

þýði með alhæfingargildi í huga. Þar sem tilgangurinn með þessari rannsókn er ekki 

slíkur heldur fyrst og fremst að fá fram viðhorf reyndra kennara var hvorki  áhugi á því 

né þótti rannsakanda heppilegt að velja þá leið. Rétt er að taka fram að rannsakanda er 

ljóst í þessu samhengi að niðurstöður geta gefið fremur einhliða svör, í ljósi þess 

hvernig þátttakendur voru valdir. Þar má nefna að ekki er mikil breidd í aldri 

þátttakenda eða starfsreynslu og vert er að hafa það í huga við áframhaldandi lestur. 

Rannsakandi var einnig meðvitaður um að líklega fengi hann fremur jákvæðar 

niðurstöður um kennarastarfið, miðað við val á þátttakendum. Tilgangur þessarar 

ritgerðasmíðar var reyndar einnig að draga fram jákvæða þætti í kennarastarfinu, þannig 

má segja að ákveðið markmið hafi legið hér að baki.  

 Sú staðreynd að rannsakandi er leikskólakennari að mennt og hefur eingöngu starfað 

innan þess geira gæti hæglega haft áhrif á rannsóknina. Það að rannsakandi er 

meðvitaður um þennan þátt er hins vegar leið til að minnka áhrifin sem ella hefðu getað 

orðið mikil. Styrkur rannsakanda er að hann þekkir nokkuð til kennara á 

grunnskólastiginu. Auk þess að vera foreldri barna í grunnskóla þá þekkir hann 

persónulega nokkra grunnskólakennara og hefur oft á tíðum rætt við þá um skólastarfið. 

Þá er maki rannsakanda einnig kennari, reyndar framhaldsskólakennari og umræða á 

heimilinu tengist oftar en ekki kennarastarfinu. 

273 Kvale 1996:218–224 
274 Sigrún Guðmundsdóttir 1996:293 
275 Gall o.fl. 1996:18 
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3.2.5 Tilskilin leyfi og siðferðileg atriði 
Eftir að hafa fengið samþykki Háskólans á Akureyri fyrir rannsókninni var tilkynning 

um hana send til Persónuverndar og Skóladeildar Akureyrar og Skólaskrifstofu 

Kópavogs en rannsóknin er eingöngu tilkynningaskyld. Haft var beint samband við 

þátttakendur en stærstur hluti rannsóknarinnar byggir á upplýstu samþykki þátttakenda.  

 Leiðin sem var farin í rannsókninni með því að taka viðtöl við kennara ætti að vera 

nokkuð vel varin. Í greiningu á viðtölunum fengu allir kennararnir ný nöfn, 

leikskólakennararnir fengu allir nafn sem byrjar á H en grunnskólakennararnir nafn sem 

byrjar á K. Satt að segja var rannsakanda orðið svo tamt að hugsa um þátttakendur undir 

gervinöfnunum að honum var jafnvel farið að förlast hver væru hin raunverulegu nöfn 

þátttakenda. Rannsakandi gekk síðan enn lengra í þá átt að leyna hverjir viðmælendur 

væru og koma þeir eingöngu fram sem leikskólakennarar eða grunnskólakennarar í 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Eini karlmaðurinn í rannsókninni fékk einnig 

kvenmannsnafn og frásögn hans breytt í kvenkyn til að ekki væri unnt að rekja frásögn 

hans vegna kynjamunar. Nafn vinnustaðar viðmælenda kemur heldur hvergi fram og því 

á ekki að vera hægt að rekja viðkomandi til ákveðins skóla. Það sama gildir um aðrar 

stofnanir sem viðmælendur nefndu. Öllum upptökum var eytt eftir að unnið hafði verið 

úr þeim. 

 Nöfn sveitarfélaganna koma rétt fram en þar sem fjöldi kennara er það mikill í 

hvoru sveitarfélagi fyrir sig, ætti ekki að vera auðvelt að rekja viðmælendur til þeirra. 

Nöfn sveitarfélaganna koma auk þess eingöngu fram þegar rannsakanda fannst hann 

greina  mismun sem mætti rekja til búsetu sem reyndar kom ekki oft fyrir. 

 Hér hefur verið gerð grein fyrir á hvern hátt rannsóknin fór fram og hvaða 

vinnubrögð voru notuð við undirbúning og framkvæmd hennar. Í næsta kafla verða 

skoðaðar niðurstöður rannsóknarinnar og við lestur þeirra er rétt að ítreka að val 

þátttakenda hefur þau áhrif að ekki er hægt að heimfæra niðurstöðurnar upp á hinn 

,,dæmigerða” kennara.  
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4. Niðurstöður 
 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir sýn, viðhorfi og gildismati viðmælendanna og á 

upplifun þeirra af því að vera kennarar og öllu því sem starfinu fylgir. Í byrjun kaflans 

er fjallað um bakgrunn kennaranna til þess að lesendur geti betur glöggvað sig á hverjir 

það voru sem tóku þátt í rannsókninni. Þá er fjallað um niðurstöður sem snúa að 

grunnþáttum starfsins er tengjast þemum sem komu fram í rannsókninni. Þemun eru: 

Kennarastarfið, kennsluaðferðir, fagmennska, faglegur stuðningur, fagmaðurinn og 

virðingin,  málvenjur/hugtakanotkun og ytri umgjörð – lög og reglugerðir. Í lok hvers 

undirkafla er umræða út frá efni hans. Í hverjum umræðukafla er farið í gegnum 

niðurstöður í svipaðri röð og þær komu fram í kaflanum á undan, frásögn viðmælenda 

er borin saman við það sem aðrar rannsóknir og fræðimenn hafa að segja um málið. 

Fyrst er tekið til umfjöllunar það sem er sameiginlegt í umræðu kennarahópanna, þá það 

sem er ólíkt ef slíkt á við.  

Þar sem áhugaverðar niðurstöður koma fram, sem flokkast ekki undir grunnþætti 

kennarastarfsins en koma engu að síður kennarastarfinu við, verða þeim einnig gerð 

nokkur skil í sér kafla, sá kafli er með yfirheitinu aðrar niðurstöður. Honum er skipt í 

tvo undirkafla og í þeim verður rætt um samstarf og viðhorf kennarahópanna hvors til 

annars, viðhorf til karlkennara og framtíðarsýn kennarahópanna um hvert starfið kunni 

að stefna. Í lok hvers undirkafla er einnig umræða út frá efni hans líkt og um 

grunnþættina.  

Til að auðvelda lesendanum að skilja á hvern hátt rannsakandi vinnur úr 

niðurstöðunum er rétt að gera grein fyrir nokkrum þáttum, áður en lengra er haldið. 

Þegar rætt er um leikskólakennara og grunnskólakennara saman er notast við fleirtölu 

orðið hópar. En um hvorn hópinn er hreinlega notast við stöðuheitin leikskólakennarar 

og grunnskólakennarar. 

Niðurstöður eru settar fram á eftirfarandi hátt: Í fyrstu er dregið saman hvernig báðir 

kennarahóparnir svara, greint hvað er líkt hjá hópunum og ef eitthvað er ólíkt þá er gerð 

grein fyrir því. Ef ekki er hægt að greina svör innbyrðis hjá hvorum hópnum um sig 

sem eina rödd þá er það útskýrt nánar. Orðum viðmælenda er fléttað inn í 

niðurstöðurnar til að lesandinn geti betur áttað sig á upplifun þeirra og fengið skýrari 
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mynd af viðfangsefninu. Þar sem vitnað er beint í viðmælendur er frásögnin inndregin 

til aðgreiningar frá frásögn rannsakanda. 

4.1 Kennarinn 
Í fyrstu mun höfundur fjalla um bakgrunn viðmælenda, aldur, kyn, starfsreynslu og 

stöðuheiti. Næst er rætt um hvar kennararnir sóttu í kennaramenntun sína og hver var 

kveikjan að því að fara í kennaranámið. 

 Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni eru á aldrinum 35–64 ára. Af þeim átta 

sem tóku þátt í rannsókninni er eingöngu einn karlmaður.  

Leikskólakennararnir eru 35, 49, 51 og 55 ára. Einn leikskólakennarinn hefur starfað 

í fimm ár eftir útskrift en hinir þrír hafa um 19, 24 og 31 ára starfsreynslu. Einn 

leikskólakennarinn starfar sem aðstoðarleikskólastjóri en þar sú staða er ekki eingöngu 

stjórnunarstaða er viðkomandi einnig í hlutverki almenns leikskólakennara inn á deild, 

annar gegnir bæði stöðu aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjóra en hinir tveir eru báðir í 

deildarstjórastöðu. Allir grunnskólakennararnir eru umsjónarkennarar og hafa mest eða 

eingöngu kennt á yngsta stigi. Einn grunnskólakennari hefur starfað í níu ár eftir útskrift 

en hinir hafa um 15, 32 og 39 ára starfsreynslu. Sjá má að grunnskólakennarahópurinn 

er með dálítil hærri starfsaldur og segja má að það sé í beinu samhengi við að 

grunnskólakennarahópurinn er með hærri meðalaldur en leikskólakennarahópurinn. 

Einnig er rétt að geta þess að einn grunnskólakennari hafnaði að vera með í 

rannsókninni á þeirri forsendu að hann hefði ekki verið svo lengi í starfi og það væru 

aðrir sem hefðu lengri starfsreynslu sem hefði eflaust meira að segja en hann.  

Þrír leikskólakennarar eru með nám frá Fósturskóla Íslands en einn frá Háskólanum 

á Akureyri. Tveir þeirra hafa bætt ofan á menntun sína. Tveir grunnskólakennaranna 

sóttu menntun sína til Kennaraskóla Íslands og tveir til Kennaraháskóla Íslands og einn 

hefur jafnframt að baki tónlistarnám annars vegar og annarr íþróttakennaranám hins 

vegar. Einn grunnskólakennaranna hefur bætt ofan á kennaranámið með framhaldsnámi. 

Meðal viðmælenda kemur fram að algengara er meðal leikskólakennaranna að þeir 

séu orðnir nokkuð fullorðnir þegar þeir hefja nám miðað við þá grunnskólakennara sem 

talað var við. Í ljósi þess má jafnvel greina samsömun um hver hvatinn að náminu sé. 

Leikskólakennararnir fóru frekar í námið af áhuga en hjá grunnskólakennurunum var 

það frekar hentugleiki og ytri aðstæður sem réðu för. Einn leikskólakennarinn sagði: 
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Mig dreymdi alltaf um það, þetta var orðinn um fjörutíu ára 
gamall draumur ég man það alveg. Ég var sextán ára þegar mig 
dreymdi þetta en ég fór ekki skólann fyrr en ég var þrjátíu ára. 

 
Grunnskólakennari lýsir þessu þannig: 

Ég var mikil íþróttafrík þegar ég var ung og þá lá leiðin beint í að 
verða íþróttakennari. Þó fór ég þó fyrst í Kennaraskólann og 
síðan í Íþróttakennaraskólann vegna áhugans í upphafi. 

 

Ef dregnar eru saman helstu niðurstöður í þessum kafla kemur fram hjá 

viðmælendum að mjög mikill einstaklingsmunur er hjá kennurum fyrir því hver hvatinn 

er að náminu og fléttast inn í það ýmsar persónulegar ástæður. Starfsreynsla 

kennarahópanna nær frá því að vera styst fimm ár upp í að vera lengst tæp fjörutíu ár. 

Þannig að langur munur er á milli viðmælandans sem er með stystu reynsluna til þess 

viðmælandans sem er með lengstu reynsluna. Flestir innan hópsins eiga áratuga reynslu 

að baki sem kennarar og margir hafa unnið í tveimur eða fleiri skólum á sínu skólastigi. 

Af átta þátttakendum er eingöngu einn karlmaður sem endurspeglar hversu fáir 

karlmenn eru í kennarahópum í leikskólum og á yngsta stigi grunnskólans. Þegar rýnt er 

í gögnin getur rannsakandi ekki rakið að hægt sé að túlka ólík svör þátttakenda eftir 

hvar þeir hafa sótt menntun sína enda mjög misjafnt hvaðan menntunin er fengin og 

hverju hefur verið bætt ofan á hana. Örfá atriði koma fram þar sem má greina ólík svör 

eftir í hvorum landshlutanum kennararnir eru og verður það þá tilgreint. 

 

4.1.2 Umræður og samanburður 
Þessar niðurstöður um að leikskólakennarar fari frekar fullorðnir í námið en 

grunnskólakennarar oftar ungir benda eindregið til að um tilviljun sé að ræða því 

samkvæmt heimildum276 er mun algengara hjá báðum hópum að þeir séu frekar 

fullorðnir þegar þeir fara í kennaranám.  

Kennarasambandið hefur verið að fjalla um kennslu sem aðlaðandi ævistarf og 

freistað þess í því sambandi að bæta aðbúnað kennara og reyna að fá meira ungt fólk í 

kennarahópinn.277 Ef skoðaður er aldur kennaranema í Háskólanum á Akureyri og 

Kennaraháskólanum samkvæmt nýlegum skýrslum,278 virðist þokast hægt í þá átt að fá 

yngri nemendur í grunnnám kennara. Nemendur eru að meðaltali um og yfir þrítugt 

 
276 Skýrsla og tillögur þemanefndar Kennarasambands Íslands 2005:26–30 
277 Skýrsla og tillögur þemanefndar Kennarasambands Íslands 2005:3,6,25,73,78 
278 Háskólinn á Akureyri 2005; Kennaraháskóli Íslands 2006 
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þegar þeir fara í námið. Ein skýringin getur verið sú að boðið er upp á fjarnám í báðum 

skólum og virðist það hækka meðalaldurinn nokkuð. Þekkt er að stór hluti kennaranema 

í fjarnámi er oft búinn að fá nokkra reynslu í skólum áður en þeir fara í námið, því má 

álykta sem svo að áhugi á náminu og að öðlast réttindi beri þá þessa leið. 

 Einn karlmaður tekur þátt í rannsókninni eins og áður hefur komið fram en mjög fáir 

karlmenn starfa sem leikskólakennarar í leikskóla, þannig voru eingöngu þrettán 

karlmenn árið 2003 sem störfuðu í leikskólum landsins.279 Samkvæmt heimildum 

netsins,280 þegar viðtölin fóru fram 2006, var eingöngu einn karlmaður starfandi sem 

umsjónarkennari í grunnskólunum og þá eru báðir bæirnir Akureyri og Kópavogur inni í 

dæminu.  

 Næst verður umfjöllun um kennarastarfið og helstu áherslur kennarahópanna um 

starfið. 

4.2 Kennarastarfið 
Hér kemur frásögn viðmælenda um helstu áherslur í kennarastarfinu. Rætt er um á 

hvern hátt kennarahóparnir tala um kennslu og starf sitt sem einkum snýr að börnunum. 

Einnig er lýst hvernig kennarahóparnir ræða á ólíkan hátt um einstök hugtök varðandi 

starfið. Kennararnir virðast þannig hafa mismunandi skilning á einstökum hugtökum, 

sem þó má segja að endurspegli oft sömu sýnina.  

 Viðmælendur leggja mikla áherslu á einstaklinginn í barnahópnum í starfi sínu og 

þarna má greina mikinn samhljóm með kennarahópunum.  

Leikskólakennararnir segja að leikskólastarf eigi að búa börnin undir lífið og 

vellíðan þeirra í skólanum sé forsenda þess að þau geti lært þar. Í starfinu segja þeir að 

mikilvægt sé að vera næmur á að lesa í barnahópinn, horfa á einstaklinginn og bera 

virðingu fyrir honum. Öll börnin hafi sín sérkenni, sínar þarfir og kennarinn þurfi að 

finna út á hvern hátt á að koma fram við hvert og eitt barn. Mikilvægt sé að kennarinn 

beri virðingu fyrir einstöku barni, hlusti á það og vinni út frá áhuga og þörfum þess, beri 

umhyggju fyrir því. Leikskólakennarinn þurfi að vinna með að auka sjálfstæði og 

sjálfsmynd barnsins. Einn leikskólakennarinn lýsir þessu svona: 

 
279 Anna Elísa Hreiðarsdóttir 2006:57 
280 Heimildirnar voru sóttar á heimasíðu grunnskóla Akureyrar og Kópavogs 2006. Nöfn allra 
grunnskólakennara afrituð sem eru með umsjón á yngsta stigi, í sex skólum í grunnskólum Akureyrar og 
ellefu  skólum í grunnskólum Kópavogs. 
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Maður þarf náttúrulega að vera allt í einu og allt um kring í þessu starfi 
en ofsalega læs á þessa litlu krakka ... maður þarf að hafa þetta hlýja 
viðmót og vera alltaf til staðar.  

 

Í máli grunnskólakennara kemur fram að grunnskólinn eigi að koma börnum til 

manns og þroska með því að virkja hvern og einn á hans forsendum. Hver kennari 

verður að skapa sínar eigin kennsluaðferðir eftir hvað henti hverju barni og 

barnahópnum.  

Hlutverk kennarans er að kveikja áhuga barnanna, að þau hlusti og að þau séu 

örugg, þeim líði vel. Skiptir miklu máli að kennarinn nái góðum tengslum við börnin og 

þau fái að finna að þau séu góð í einhverju og nýta sína styrkleika. Grunnskólakennari 

segir svona frá: 

Misjafnt hvaða einstaklingar eru í hópnum, maður þarf alltaf að finna 
út hvernig maður nær bestum árangri með hverjum hóp. 

 

Í umræðu kennaranna um barnið sem einstakling má síðan greina nokkurn 

áherslumun milli hópanna á hvern hátt kennararnir nota og lýsa hugtakinu. 

 Algengt er að leikskólakennararnir tali um einstakt barn um leið og þeir lýsa leik 

þeirra, mikilvægi þess að vera læs á börnin og vita hvers þau þarfnast. Þeir segja frá 

vinnu sinni með börnunum þar sem þeir eru að ræða og kryfja ýmsar dygðir, eins og 

glaðværð og virðingu og vinna ýmis verkefni því tengt. Ekki heyrist hugtakið 

einstaklingsmiðað nám notað heldur nota þeir orð eins og að miða við þarfir hvers 

einstaklings, örva hvern einstakling, sjálfsmynd barnsins og sjálfstæði. Einn 

leikskólakennari notar þessi orð: 

Mikilvægast er hérna að horfa á einstaklinginn, það er þessi 
einstaklingsvinna ... virðing fyrir barninu að hlusta á það sko, mér 
finnst það vera það langmikilvægasta ... unnið með dygðir ... þar sem 
verið er að vinna með einstaklinginn í gegnum leikinn. 

 

Grunnskólakennararnir nota einnig svipuð hugtök og leikskólakennararnir þegar 

þeir ræða um einstakt barn eins og að styrkja sterku hliðar einstaklingsins og að 

kennarinn verði að skapa sínar eigin kennsluaðferðir eftir hvað henti hverju barni. Allir 

kennararnir nota hugtakið einstaklingsmiðað nám og lýsa því sem einhverju sem væri 

gott að stefna að. Kennararnir nefna að skólakerfið hafi ekki komið nægjanlega á móts 

við  bráðger börn og þurfi að sinna þeim betur. Það eigi að ganga betur ef lögð sé 

áhersla á einstaklingsmiðað nám. Í máli þeirra flestra kom þó skýrt fram að ágreiningur 
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hafi verið í þeirra skóla og víða milli kennara um hvernig eigi að skilgreina hugtakið. 

Það sé greinilegur misskilningur í gangi um hugtakið. Einn grunnskólakennari lýsir 

þessu svona: 

Að allir fái bara að vera á sínum hraða í öllu og það þýði að það þurfi 
alltaf að sinna hverjum einstaklingi alltaf og mín skoðun er sú 
[hækkar róminn] að það sé ekki hægt ... við fengum kennara sem var 
að spjalla um þetta og þá bara allt í einu talaði fólk sama mál og ég. 

 

Fram kemur hjá báðum hópum að börn jafnt sem fullorðnir læri ekki nema þeim líði 

vel og séu örugg. Þetta eru skilyrði sem þurfa að vera til að nám geti farið fram. Þá 

vonast viðmælendur til að mannlegi þátturinn eigi eftir að koma sterkar inn – þróunin 

verði í þá átt.  

 Þegar kennarahóparnir lýsa starfi sínu koma fram mjög áþekkar áherslur. Þeir lýsa 

starfi sínu sem erfiðu, flóknu, fjölbreyttu, gefandi og skemmtilegu. 

Þegar leikskólakennarar lýsa starfi sínu kemur jafnframt fram að starfið sé ekki 

einfalt eða auðvelt. Kennarar í leikskólum gera sér grein fyrir að þeir þurfi að hafa sterk 

bein, vera andlega sterkir, vita og kunna heilmikið til að gegna þessu starfi 

sómasamlega í dag. Í starfi sínu verja þeir að meðaltali sjö tímum á dag með börnunum 

og einum tíma í undirbúning. Hægt væri að koma einhverjum fundum fyrir á 

dagvinnutíma en oftast eru þeir eftir að dagvinnu lýkur, að meðaltali aðra hvora viku tvo 

tíma í senn.  

Hjá grunnskólakennurum kemur fram auk ofangreindra lýsinga að starfið sé mjög 

gefandi þrátt fyrir að vera mjög erfitt. Það sé frábært að vera í þessari aðstöðu að vinna 

með börnum og eiga þátt í því að koma þeim til aukins þroska. Í starfi sínu verja þeir að 

meðaltali fimm tímum í kennslu með börnunum á dag, síðan taka við fundir og 

undirbúningur fyrir starfið. Einn grunnskólakennarinn hefur þessi lokaorð í viðtalinu: 

Gaman að vera kennari að hafa samskipti við börn og ... ég myndi 
velja þetta starf aftur held ég. Já ég held það, þau eru yndisleg. 

 

Einnig má heyra samhljóm þegar kennarahóparnir segja frá því við hvaða aðstæður 

þeim líði best í starfinu. Það gefur þeim öllum langbestu líðanina þegar þeir ná vel til 

barnanna og sjá þau taka skref til aukins þroska. 

Leikskólakennararnir segja grundvallaratriði að börnin sé glöð, ánægð og þeim liði 

vel. Það gefur mjög mikið þegar vel tekst að vinna með áhugasvið barnanna sem leiðir 

til áframhaldandi vinnu þar sem börnin leiða starfið áfram. Góð samskipti við foreldra 
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séu einnig mjög mikilvæg og mikill ávinningur í starfinu að sjá framfarir hjá börnunum. 

Leikskólakennari lýsir barni sem hafði átt það til að vera laus höndin: 

Núna segir hann: ,,Nei þetta vil ég ekki” þannig að minn er hættur 
að nota hendurnar, ha þetta er svo dásamlegt, allt í einu já það er 
mikið að gerast. 

 

Grunnskólakennararnir sögðu að vellíðan og áhugi barnanna skipti miklu máli. 

Einnig skiptir miklu samstarf við fjölskyldur nemendanna. Kjöraðstæður í kennslunni 

séu þegar kennurunum tekst að ná góðu sambandi við börnin og virki áhuga þeirra á 

þeirra forsendum. Það sé undirstaða þess að börnin verði námsfús og þá koma fram 

aðstæður þar sem börn jafnt sem kennarinn blómstriðu. Grunnskólakennari lýsir þessu 

svona: 

Þegar einn lítill sagði þegar hann gekk út úr kennslustundinni:  
[hækkar róminn] ,,ohhhhhhh þetta var skemmtilegasti skóladagur í 
heimi.” Já þetta var skemmtilega orðað og sagði meira en margt 
annað, aksjón og virkilega gaman og þarna lærðu þau mikið sko. 

 

Ef helstu niðurstöður í þessum kafla eru dregnar saman kemur fram greinileg 

áhersla á einstaklinginn í barnahópnum. Kennararnir ræða um í því sambandi að þeim 

beri að virða einstakt barn, hlusta á það og auka sjálfstæði og sjálfsmynd þess. Þeir bera 

virðingu og umhyggju fyrir barninu. Einnig leggja þeir áherslu á gott samstarf við 

foreldra. Kennarahóparnir tala á svipaðan hátt um kennslu og starf sitt. Þegar hóparnir 

lýsa ,,venjulegum” vinnudegi kemur býsna ólíkt starfs- og vinnuumhverfi í ljós.  

4.2.1 Umræður og samanburður  
Viðmælendur hafa þau viðhorf að þeim beri að hlusta á hvert barn og virða það, sýna 

því mikla virðingu og umhyggju. Áherslur þeirra á að skapa aðstæður til að barninu líði 

sem best og taka tillit til tilfinningalegs jafnvægis barnsins eru atriði sem til dæmis 

Goleman281 telur mikilvæg í kennarastarfinu. Þessar áherslur kennarahópanna eru með 

sömu formerkjum og foreldrar282 leggja höfuðáherslu á í leikskólastarfi. Mestu máli 

skiptir að börn læri atriði eins og að taka tillit til annarra, fara eftir reglum og nota 

samræður til að leysa deilur. 

Kennararnir virðast vera vel meðvitaðir um að framkoma þeirra, jafnt dulin sem 

opinská, ómeðvituð sem meðvituð, mótar nám barnanna. Þær rannsóknarniðurstöður 

 
281 Goleman 2000:45 
282 Guðrún Alda Harðardóttir 2003:3 
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sem koma fram í rannsókn Maríu Steingrímsdóttur283 styðja enn fremur þennan ramma. 

Kennarahópunum er umhugsað að koma til móts við alla nemendur með því að 

skipuleggja kennsluna vel, með góðum viðfangsefnum og með því að láta nemendum 

líða sem best. Megin áhersla er lögð á að prófa kennsluaðferðir og skipulag kennslunnar 

heldur en að leggja áherslu á einstakar námsgreinar. Í rannsókn  Kristínar Dýrfjörð284 

kemur fram að leikskólakennarar segjast leggja mikla áherslu á að börn séu þátttakendur 

í starfinu, leitast er við að ala á virðingu, samkennd og umburðarlyndi og að leysa úr 

ágreiningi á friðsælan hátt. Mikinn samhljóm má sjá með fyrrgreindri rannsókn og 

þegar viðmælendur fjalla um svipuð atriði. 

Kristján Kristjánsson, Dewey og Prichard285 nefna að atriði eins og persónulegir 

eiginleikar sem snúast um siðferðisleg gildi og dygðir séu afar mikilvægir og virðast 

viðmælendur taka vel undir það. Hare og Bain286 líkja kennslu við list og segja að orðið 

feli í sér afgerandi prófstein á hvernig kennaranum tekst til í kennslunni. Í frásögn 

viðmælenda koma mörg þessara ofan talinna atriða fram þegar þeir lýsa hvernig þeir 

vinna með börnunum og það gera þeir einnig með einstakri list. Eiginleikum kennara 

sem við hafa góða kennsluhætti eins og að sýna hlýlegt viðmót, taka tillit til námsþarfa 

hvers nemanda og hafa góða agastjórn, er lýst í rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur287 

og speglast einnig í viðhorfakönnun nemenda.288 Þessi atriði koma flest fram hjá 

viðmælendum mínum og fer ekkert á milli mála að þeir eru mjög meðvitaðir um hvaða 

eiginleika góður kennari þurfi að hafa. Það kemur þó ekki fram sem svar við beinni 

spurningu, heldur miklu fremur þegar þeir lýsa á hvern hátt þeir vinna með börnunum. 

Þeir gera sér grein fyrir að starfið/kennslan er ekki bara kenningarnar heldur og þeirra 

eigin gildi, lífsskoðun og reynsla líkt og Guðrún Alda Harðardóttir289 ræðir um. 

Kennarahóparnir leggja metnað sinn í gott foreldrasamstarf og ganga mun lengra í þá átt 

en rannsókn Trausta Þorsteinssonar290 segir til um. 

 
283 María Steingrímsdóttir 2005:55,76 
284 Kristín Dýrfjörð 2006 
285 Kristján Kristjánsson 2005:22–23; Kristján Kristjánsson 2006:9; Dewey 2000:7,307, Prichard 
2000:10,14 
286 Hare 1993:9; Bain 2004:174 
287 Kristín Aðalsteinsdóttir 2002:115 
288 Rúnar Sigþórsson 2004 
289 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:8 
290 Trausti Þorsteinsson 2002:163 
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Í niðurstöðum Örnu Hólmfríðar Jónsdóttur291 kemur fram að starfsánægja starfsfólks 

felist fyrst og fremst í því að ná persónulegum árangri í leikskólastarfinu með 

börnunum. Þetta er nánast speglun á því sem viðmælendur segja í þessari rannsókn.  

Samkvæmt niðurstöðum viðtalsrannsóknar Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar292 þykir 

reyndum grunnskólakennurum kennarastarfið flóknara og vandasamara en sambærilegt 

starf um 1970 en jafnframt ekki síður spennandi og áhugavert. Nýútskrifaðir 

grunnskólakennarar293 ræða á svipaðan hátt um fyrstu kynnin af starfi sínu og þess má 

einnig sjá gæta í rannsóknum Önnu Elísu Hreiðarsdóttur og Hafdísar Guðjónsdóttur.294 

Árið 2006 virðist þetta viðhorf kennara enn vera í fullu gildi þegar kennarahóparnir lýsa 

starfi sínu. 

Tomlinson295 segir að kennarar eigi að bjóða upp á einstaklingsmiðaða kennslu 

þannig að nemendur hafi mismunandi leiðir til að tileinka sér inntak námsins. Hér má 

sjá líkingu við það hvernig báðir kennarahóparnir í þessari rannsókn lýstu sínum 

skilningi á ,,einstaklingsmiðuðu námi.” Í umræðu kennaranna um barnið sem 

einstakling má síðan greina nokkurn áherslumun milli hópanna með hvaða hætti  

kennararnir nota og lýsa hugtakinu. Þrátt fyrir að orðið einstaklingsmiðað nám komi 

aldrei beint fram hjá leikskólakennurunum má sjá hér skírskotun í það hugtak, þetta er 

orðræða sem meira er þekkt í grunnskólanum. Þessa kennara virðist því ekki vanta 

kjarkinn sem Hreinn Þorkelsson296 ræðir um og virðast tilbúnir til að stíga skrefið til 

fulls í átt til einstaklingsmiðaðs náms líkt hann leggur til. 

Grunnskólakennararnir segja að kennarar hafi verið að misskilja þetta hugtak og 

haldi að það sé bara maður á mann, auðvitað gangi það ekkert en það sé verið að þjappa 

saman minni hópum sem eru samstíga. Í því samhengi má skoða hvað Ingvar 

Sigurgeirsson297 segir um hugmyndafræði um einstaklingsmiðað nám. Hann segir að 

kennsluhættir um einstaklingsmiðað nám geti hvílt á gjörólíkri hugmyndafræði. Ef til 

vill er þetta ástæðan fyrir því að grunnskólakennararnir eru með svona ólíkar túlkanir á 

því hvað sé einstaklingsmiðað nám, það vanti alveg að ræða grunninn í sambandi við 

hugmyndafræði og kenningar. Fram kemur að grunnskólakennarar hafa einnig áhyggjur 

 
291 Arna Hólmfríður Jónsdóttir 1998:2,85 
292 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1999:71,77,83–84 
293 María Steingrímsdóttir 2005:54 
294 Anna Elísa Hreiðarsdóttir 2006:107,71; Hafdís Guðjónsdóttir 2004:32–35  
295 Tomlinson 2001:2–3; 2003:3–6 
296 Hreinn Þorkelsson 2005 
297 Ingvar Sigurgeirsson 2005:14–15 
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af bráðgerum börnum. Þeir nefna að þar kreppi skóinn helst þegar rætt er um að 

nemendur fái ekki nám við hæfi og er það í samræmi við það sem kemur fram hjá 

Winebrenner og Galbraith.298 

Kennsluaðferðir eru auðvitað eitt af því sem fellur undir kennarastarfið en samt sem 

áður var gerður sérstakur undirkafli um þær. Tilgangurinn með því er að kaflinn um 

kennarastarfið verði ekki of langur og einnig kom fram í viðtölunum við kennarana að 

kennsluaðferðirnar virtust skipa nokkuð veglegan sess í starfinu.  

 

4.2.2 Kennsluaðferðir 
Miðað við áherslu viðmælenda hér að ofan á barnið sem einstakling, er áhersla þeirra á 

einstaklingsmiðaðar kennsluaðferðir rökrétt framhald, slíkt má vel greina hjá báðum 

hópum. Hér er gerð grein fyrir með hvaða hætti kennarahóparnir lýsa áherslum sínum í 

kennslu sem námsgreinamiðaðri og/eða uppeldismiðaðri og hvaða áhrif það hefur á 

kennsluaðferðir þeirra. Sagt er frá hvað þáttur reynslunnar skipar stóran sess þegar 

ákvörðun um kennsluaðferð er tekin og hvernig áhugahvöt barnanna leiðir starfið áfram. 

Fram koma fjölbreytt svör hjá viðmælendum þegar þeir lýsa áherslum sínum í 

kennslu sem námsgreinamiðaðri og/eða uppeldismiðaðri. Í máli tveggja 

leikskólakennaranna kemur fram að kennslan sé mun meira uppeldismiðuð en 

námsgreinamiðuð, hinir tveir tala um að kennslan sé góð blanda af hvoru tveggja. Meiri 

áhersla á umhyggju en áður. Það séu mismunandi áherslur á hvaða þættir séu ríkjandi 

hverju sinni og þetta fari gjarnan í hringi.  

Hjá grunnskólakennurunum má greina fjölbreyttari svör, tveir segja að kennslan hjá 

sér sé góð blanda, einn telur að uppeldishliðin hafi mun meira að segja og einn álítur að 

námsgreinin hafi meira vægi. 

Það var dálítið kostulegt að heyra einn leikskólakennarann segja frá orrahríð sem 

hann hafði átt á ráðstefnu við tvo skólastjórnendur um að nám og uppeldi sé aldrei 

sundurslitið. Sennilega endurspeglar þessi umræða orðræðuna í skólasamfélaginu í 

gegnum tíðina og því fylgir hún með. Leikskólakennarinn segir svona frá: 

Þeir voru alltaf að hnýta í það að að foreldrar væru alltaf að krefja 
kennara um meiri og meiri þátt í uppeldi barnanna þeirra ... ég held 
að þeir hafi ekki alveg skilið mig ... þið setjið ýmsar 
umgengisreglur, hvað er það annað en uppeldi?  

 

298 Winebrenner 2001:9–15; Galbraith 1999:46 
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Báðir kennarahóparnir ræða um að þeir noti fjölbreyttar kennsluaðferðir miðað við 

reynslu og barnahópinn hverju sinni. Í máli leikskólakennaranna kemur fram að 

kennslan sé yfirleitt ekki stýrð, kennarinn leggi ákveðið efni inn og síðan fái börnin að 

stýra ferðinni. Einn leikskólakennarinn tekur svo til orða: 

Það að vera bara ekki niðurnjörvaður, svona ætla ég að gera þetta 
og það kemur þegar maður er orðin öruggur í starfi og kominn með 
reynslu þá er að grípa boltann ... það er afskaplega skemmtilegt. 

 
Í frásögn grunnskólakennara kemur fram að reynslan spilar stórt hlutverk þegar  

velja þarf hvaða kennsluaðferð reynist best. Einnig leggja þeir áherslu á 

einstaklingsmiðað nám. Mikilvægt er að grípa tækifærið og vera sveigjanlegur þrátt 

fyrir að fylgja rammanum eins og kveðið er á um í rammalöggjöfinni. Einna helst er það 

í stærðfræði sem kennurum þykir erfitt að bregða út af. Grunnskólakennari lýsir þessu 

svona: 

Að taka inn íslensku einhver markmið í gegnum sögustundir og í 
gegnum einhverja samveru og vettvangsferðir og þannig að þetta er 
bara rosalega fjölbreytt ... kenna þessum litlu krökkum dálítið með 
því að taka inn þema.  

 

Hjá leikskólakennurum má heyra mikla áherslu á leikinn sem námsleið barnanna en 

jafnframt ótta um að leikskólinn sé að víkja frá þeirri leið. Þá nefna báðir 

leikskólakennararnir í Kópavogi að könnunaraðferðin sé talsvert notuð í þeirra 

leikskóla. Í máli grunnskólakennaranna kemur fram að tveir þeirra segjast nýta sér 

talsvert söguaðferðina í kennsluaðferðum sínum.  

Hjá viðmælendum kemur fram að stærð barnahópsins skipti miklu máli og hefur 

áhrif á hvaða kennsluaðferð þeir nota. Fram kom hjá flestum kennurum að þeim finnst 

þeir ná mestum árangri með börnin með því að vinna með þeim í litlum hópum. Einn 

leikskólakennari lýsir þessu svona: 

Ég er bara með hópinn minn ... þau eru að svara spurningum ... 
hvað það er að vera glaðvær og þekkir þú einhvern sem er oft 
glaðvær og hvernig gleður þú aðra og þess háttar og þetta finnst 
mér algjör draumur að vinna svona. 
 

Grunnskólakennari segir svona frá: 
Þá eru fjórir hópar að vinna í einu ... hópurinn sem ég er að kenna 
... ég er bara sinna þeim og hin eru bara að hjálpa sér sjálf og það 
er sko þvílíki vinnufriðurinn ... 
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Leikskólakennararnir segjast nota mikið skráningar til að meta starfið hjá sér og til 

frekari leiðbeininga. Leikskólakennari sem starfar með yngstu börnunum segir meðal 

annars frá að kennararnir vinni með sjálfshjálp og sjálfstæði barnanna alveg niður í eins 

árs. Það sé mikil leiðbeining og kennsla sem fari fram með að aðstoða börnin við að 

klæða sig sjálf. Börnin læri smám saman hvernig eigi að bera sig að við að klæða sig í 

gallann, því næst í stígvélin og þá koll af kolli. Þá er um leið hjálpsemi í fataklefanum 

gert hátt undir höfði, börnin fari þá fljótt að aðstoða hvert annað sem stuðlar að 

umhyggju fyrir öðrum og örvar um leið félagslegan þroska.  

Annar leikskólakennari segir skemmtilega frá hvernig áhugahvöt barnanna fær að 

leiða starfið. Hann segir að börnin hafi fundið einhverja hvíta steina úti á lóð og það hafi 

leitt til verkefnis sem stóð í heilt ár. Börnunum hafi þótt þetta ákaflega spennandi og 

þau hafi safnað sandi í kistil og sigtað hann um veturinn og næsta vor var aftur farið af 

stað. Þau hafi fengið sér ódýrt málmleitartæki í leikfangabúð til að vinna áfram með 

þetta og áhuginn var gífurlegur hjá stórum hópi barna og sömuleiðis hafi kviknað mikill 

áhugi hjá starfsmönnum á öðrum deildum og þeir þá slegist í hópinn. Einn 

leikskólakennarinn talar um að hann hafi séð að börnin hefðu mikinn áhuga á krumma 

en mikið er af honum í nágrenni leikskólans.  

Við skráðum fjöldann, þau eru með nafnið sitt ... þau hlaupa upp frá 
matartímanum, kaffitímanum og leiknum til að skrá, kannski er það 
oft sami krumminn [hlær] ... þetta er búið að vera alveg síðan í 
janúar og alltaf jafn mikill áhugi ... [nú er 20. mars]. 

 

Í máli grunnskólakennara koma einnig fram áhugaverðar lýsingar á 

kennsluaðferðum. Grunnskólakennari segir skemmtilega frá hvernig hann vinnur 

eftir söguaðferðinni. Hann segir að þá skipuleggi hann og börnin kennsluna 

saman. Þau séu búin að vinna með Ísland og eru að byrja að vinna með Akureyri. 

Fyrst eru börnin spurð hvað þau viti um Akureyri. Þau koma þá með hugmyndir 

og þá er það rætt og allir megi koma með sínar hugmyndir og síðan er umræðan 

leidd áfram með því að börnin segja hvað þau langar að vita. Með þessari aðferð 

spretta upp frábærar hugmyndir og skemmtileg verkefni. Síðan eru vangaveltur 

um hvernig þau eigi að komast að því sem þau langar að vita, hvernig þau ætli að 

vinna með það, á að ferðast um bæinn, eða heimsækja bæjarstjórann og ýmislegt í 

þessum dúr. Þannig náist inn fullt af markmiðum og börnin séu virkilega 

áhugasöm.  
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Annar grunnskólakennari líkir kennsluaðferð sinni við sundkennslu en hann 

hafði kennt sund fyrir löngu. Það sé ekki hægt að kenna barni sund nema það sé 

öruggt í sundlauginni og líði vel. Því reynir hann með öllum ráðum að láta öllum 

líða vel í skólastofunni. Hann reyni að stuðla að því með að spjalla við börnin um 

líðan þeirra og kveikja áhugann hjá þeim. Grunnskólakennari sem segir skólann  

vinna með einstaklingsmiðað nám segir að unnið sé að því að blanda saman 

fyrsta og öðrum bekk í minni hópa og er börnunum skipt bæði eftir getu og 

hegðun og sú aðferð hafi gefist vel. Allir bekkjakennararnir taka þátt í þessu og 

hann lýsir kennsluaðferðinni á þessa leið: 

Þá víxlum við öllum bekkjardeildum ... í þessu er tónmennt, 
myndmennt, handmennt og upplýsingatækni ... Börnin eru mjög 
ánægð með þetta við erum með svona nemendaviðtöl og þar 
kemur þessi ánægja fram.  

 
Ef dregin eru út helstu atriði í þessum kafla má sjá að kennarahóparnir nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og að sama skapi mjög áhugaverðar. Reynslan spilar stórt 

hlutverk, einstaklingurinn og barnahópurinn hjá báðum hópunum í sambandi við hvaða 

kennsluaðferðir þeir nota. Fjölbreytt svör kennarahópanna bæði innbyrðis og milli 

hópanna koma fram við spurningum hvort þeir telji að kennslan hjá þeim sé meira 

námsgreinamiðuð en uppeldismiðuð eða blanda af hvoru tveggja.  

4.2.3 Umræður og samanburður  
Í frásögn viðmælenda minna eru þeir ekki í vafa um að uppeldi og félagsmótun fari 

fram í skólum en Kristján Kristjánsson299 er með efasemdir í þá átt í skrifum sínum um 

grunnskólann. Kennarahóparnir endurspegla því greinilega ekki orðræðuna í 

skólasamfélaginu sem oft heyrðist hér áður, um að uppeldi fari ekki fram í skólum, eins 

og kemur fram hjá skólastjórnendum sem einn viðmælandi ræddi við á ráðstefnu.  

Umræða kennarahópanna um hvort kennslan hjá þeim sé meira uppeldismiðuð eða 

námsgreinamiðuð eða góð blanda af hvoru tveggja kom þó höfundi nokkuð á óvart. 

Tveir leikskólakennarar ræða um að kennslan sé nokkuð jafnt uppeldismiðuð og 

námsgreinamiðuð en þegar þeir ræddu um starfið mátti greina mun sterkari áherslu á 

uppeldi. Þegar kafað er dýpra í frásögn þeirra má greina hvað þeir eiga við. 

Námsgreinar eins og til dæmis stærðfræði séu kenndar í gegnum leikinn og þær 

aðstæður skapist oft yfir daginn eins og til dæmis í matartímum og fataklefanum. 

 
299 Kristján Kristjánsson 2001:84–85; Kristján Kristjánsson 2005:24 
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Umhyggjan sé að koma ákveðnari inn aftur og virðast þeir fagna því en áherslur sem 

þessar virðast ganga í bylgjum. 

 Miðað við hvernig grunnskólakennararnir lýsa uppeldi og námsgreinum í kennslu 

hjá sér má ef til vill draga þá ályktun að þeir segja allir að kennslan hjá sér sé góð 

blanda af þessu hvoru tveggja. Þegar betur er að gáð má greina hjá kennaranum sem 

segir að hann sé meira uppeldismiðaður, vísbendingar um áherslur í þá átt. Hann ræðir 

mikið um að vera samstíga foreldrum í uppeldinu og kenna innan rammans en vera 

mjög sveigjanlegur og grípa tækifærið eftir áhuga barnanna. 

Í frásögn viðmælenda minna má sjá atriði sem Hare og Sergiovanni300 ræða um að 

þurfi að fara fram í kennslu. Þeir segja að hlutverk kennarans sé að sjá til þess að skapa 

kjöraðstæður í kennslu og námi fyrir nemendur, með því að hjálpa nemendum til að 

hafa áhrif á áhrifaríkan hátt.  

Kennarahóparnir ræða um að þeir læri mikið af reynslunni, þannig má segja að þeir 

taki ekki undir þau viðhorf að kennsla sé sjálfsköpuð sem Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

og Ayers ræða um.301 

Ekki þarf að gagnrýna viðmælendur fyrir einstrengingslegar kennsluaðferðir líkt og 

Gardner og Goleman302 hafa gagnrýnt skólakerfið um og samkvæmt Ayers, Dewey, 

Hamilton og Noddings303 eru hefðbundnar grunnskólaaðferðir ekki besta leiðin til að 

kenna yngri börnum. Miðað við lýsingar kennarahópanna á kennsluaðferðum sínum eru 

þeir sammála því og ekki ber mikið á hefðbundnum304 aðferðum í kennslu þeirra. 

Fjölbreyttum kennsluaðferðum er beitt líkt og Burchfield og Gardner305 leggja til og 

samkvæmt Rúnari o.fl.306 eru meiri líkur á að það sé gert meðal sérfræðinga. 

Kennarahóparnir leggja einnig upp úr ánægjulegri og skemmtilegri kennslu sem skili 

árangri.  

Ayers og Noddings307 ræða um að bestu kennsluaðferðir sem þau hafi séð hafi verið 

í leikskóla og samkvæmt frásögn viðmælenda minna virðast þeir beita áþekkum 

aðferðum. Verkefnin sem börnin fengu eru einstaklingsmiðuð og kennararnir leggja sig 

fram við að skapa örvandi, krefjandi og umhyggjusamt námsumhverfi sem stuðlar að 

 
300 Hare 1993:6,11; Sergiovanni 1996:129–131 
301 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1997; Ayers 1989:140–141 
302 Goleman 2000:11; Gardner 1991:11–12 
303 Ayers 1989:1–3; Dewey 2000:100,15–16; Hamilton 2002:101–102; Noddings 2002:175–176 
304 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:11–12,17; Fröbel 1980:11,26–27,118–119 
305 Burchfield 1996:10; Gardner:12 
306 Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:21 
307 Ayers 1989:3; Noddings 2002:175–176 
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auknum þroska barnanna. Sem dæmi um áherslu í kennslu og kennsluaðferðir nefndu 

hóparnir að vinna með dygðirnar og nokkrir leikskólakennarar ræddu um 

könnunaraðferðina og nokkrir grunnskólakennarar um söguaðferðina. Segja má að 

þessar kennsluaðferðir eigi það sameiginlegt að vera aðferðir þar sem börnin eru virkir 

þátttakendur og áhugi þeirra leiðir kennsluna áfram.  

Að læra í gegnum leik hefur oft verið talin heppilegasta námsleið barna á 

leikskólaaldri og barna almennt.308 Þegar þáttur leiksins í frásögn kennarahópanna er 

skoðaður í sambandi við kennsluaðferðir ber á miklum mun hjá kennarahópunum. 

Leikskólakennararnir ræða mikið um leikinn og eru greinilega sammála um að þetta sé 

heppilegasta námsleið fyrir börn á þessum aldri. Lítið ber á beinni umræðu meðal 

grunnskólakennaranna í sambandi við leikinn. Hins vegar má alveg greina í frásögn 

þeirra að leikurinn fær nokkuð mikið vægi eins og þegar þeir lýsa til dæmis 

söguaðferðinni í kennslu sinni.  

Áður en lengra er haldið er rétt að minna á skrif Valborgar Sigurðardóttur309 um að 

rannsóknir hafi sýnt að hlutverk kennara í leik barna geti verið mjög ólíkt, sumir 

aðhyllast þá skoðun að skipta sér sem allra minnst af leik barnanna og aðrir líta á 

hlutverk sitt sem stjórnanda veigamikið, meðan aðrir reyna að finna hinn gullna 

meðalveg. Meðal leikskólakennaranna mátti greina það viðhorf að meginhlutverk þeirra 

væri að taka þátt í leik barnanna á þeirra forsendum. Ekki var kafað það djúpt í 

rannsókninni að hægt sé að greina nákvæmlega hvaða hlutverk grunnskólakennararnir 

aðhyllast að þessu leyti enda ræddu þeir ekki mikið um leikinn. Þegar aðalnámskrá, 

saga og hugmyndafræði kennarahópanna310 er skoðuð þarf ef til vill ekki að koma á 

óvart þessi mismunur kennarahópanna í sambandi við leikinn. En í námskrá311 

grunnskólans er leikurinn yfirhöfuð ekki nefndur á nafn þegar rætt er um 

grunnskólastarfið. 

Þar sem viðmælendur halda einkum á lofti að nota einstaklingsmiðaðar 

kennsluaðferðir er vert að skoða hvaða boðskap löggjafinn hefur um einstaklingsmiðað 

nám. Sjá má áherslur sem miða í þá átt í lögum312 fyrir leik- og grunnskóla og einnig í 

 
308 Starting small 1997:135; Hamilton 2002:43–44 
309 Valborg Sigurðardóttir 1991:115,118–123 
310 Aðalnámskrá leikskóla 1999:8,11,17; Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:11– 12,17 
311 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999; Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 2006 
312 Lög um leikskóla nr. 78/1994:2. kafli,2.gr.; Lög um grunnskóla nr, 66/1995:I. kafli,2. gr. 
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aðalnámskrám beggja skólastiga frá 1999.313 Þannig má segja að kennarahóparnir vinni 

eftir áherslum löggjafans. 

Eins og komið hefur fram í þessari rannsókn er skýr vilji viðmælenda að miða 

kennsluaðferðir sínar við einstaklinginn og barnahópinn hverju sinni. Sú staðreynd að 

þeir eru kennarar yngstu barna virðist gefa tilefni til að ætla megi að fjölbreyttari 

kennsluaðferðum sé beitt en þegar ofar er klifið. Svipað má lesa úr ýmsum rannsóknum 

eins og til dæmis Ayers, Noddings, Kristínar Lindar Baldursdóttur og Ragnheiðar 

Gunnbjörnsdóttur314 Samkvæmt Ernu Ingibjörgu Pálsdóttur315 virðist sama gilda þegar 

námsmatsaðferðir eru skoðaðar, því yngri sem börnin eru því fjölbreyttari eru þær. Eftir 

þessa umfjöllun um kennsluaðferðir verður í næsta kafla fagmennska kennara skoðuð. 

4.3 Fagmennska 
Hér er sagt frá hver er grunnurinn að fagmennsku kennara og hvaða þætti viðmælendur 

telji að þurfi einkum til að halda við fagmennskunni hjá þeim. Þá er rætt um hvaða 

þættir það eru sem einkum hindra fagmennsku og sagt frá mismunandi áhrifum sem 

vinnuumhverfi hópanna hefur á starf þeirra. 

Þegar umræðuna um fagmennsku ber á góma, kemur fram hjá báðum hópum að 

grunnurinn að fagmennsku kennara sé menntunin og kunnátta til að halda henni við. 

Þáttur reynslunnar sé einnig stór. Í máli viðmælenda má greina að þáttur Háskólans á 

Akureyri og Kennaraháskólans sé sterkur bæði hvað varðar menntun kennara en einnig 

rannsóknir og mikið framboð sé af ráðstefnum og fyrirlestrum.  

Í máli leikskólakennaranna kom fram að kenningar spili stórt hlutverk. Nauðsynlegt 

sé fyrir fagmanninn að sofna aldrei á verðinum, fylgjast mjög vel með og mæta á 

ráðstefnur, námskeið og lesa um fagið. Fagmennska feli þó ekki endilega í sér að vera 

alltaf á kafi í skruddunum og að læra eitthvað nýtt, heldur að nýta sínar sterku hliðar. 

Einn leikskólakennarinn segir svona frá: 

Það þurfa að vera kenningar um fagið ... þegar eitthvað kemur 
upp á þá hugsar maður ekki hvað skyldi Piaget hafa gert í því 
heldur notar maður heilbrigða skynsemi. 

 

313 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:6–7,15–16,21; Aðalnámskrá leikskóla 1999:8,16 
314 Ayers 1989:3; Noddings 2002:175–176; Kristrún Lind Baldursdóttir 2004:2,71,102–103; Ragnheiður 
Gunnbjörnsdóttir 2006:iii,83–86   
315 Erna Ingibjörg Pálsdóttir 2006:iii,119,106 
 



79 
 

Hjá grunnskólakennurunum kemur fram að fagmennska sé að halda sér við í faginu 

með því að vera í lifandi umræðu, fara á ráðstefnur og sækja endurmenntun. Það stuðli 

að fagmennsku að hafa góða þekkingu á því sem maður sé að gera. Einnig þurfi hver 

kennari að vera vel meðvitaður um einstaklingana sem hann hefur umsjón með. 

Kennarinn ber sjálfur ábyrgð á að viðhalda fagmennsku sinni, þá skipti máli að vera vel 

vakandi og lesa. Einn grunnskólakennarinn segir svona frá: 

Ég held bara náttúrulega sko að bæði innra og ytra mat hjálpi 
mikið til. Það hefur alltaf áhrif á mann, það er alltaf þrýstingurb...

Forvitnilegt er að heyra hvaða þættir það séu í starfinu sem kennarar segja að geti 

hindrað fagmennsku. Hjá leikskólakennurunum virtist undirmönnun og örar 

mannabreytingar hafa afgerandi áhrif ásamt fjölda fagmanna. Leikskólakennarastéttin 

sé bæði framsækin og mjög fagleg en vandinn sé að ætla sér of mikið og vera alltaf að 

taka eitthvað nýtt inn. Vissulega sé mikið framboð til að viðhalda fagþekkingu í dag, 

endurmenntun bæði hjá Háskólanum á Akureyri og Kennaraháskóla Íslands en 

vandamál að komast frá vinnu, það sé ekki hægt að láta börnin á skrifborðið. Heyrum 

raddir tveggja leikskólakennara: 

Það rýrir óhjákvæmilega fagmennskuna og líka þegar fólk verður 
þreytt, það verður bara fyrir vikið meira álag á þá sem fyrir eru 
maður verður að halda vel á spöðunum að gleyma ekki 
fagmennskunni.  

 
Þá fann maður hvað það skiptir miklu máli að hafa góðan hóp af 
fagfólki, leikskólakennurum og það er mjög stór biti að missa þrjá 
leikskólakennara og við fengum ekki fagmenn í staðinn. 

 
Hjá grunnskólakennurum kemur fram að þættir sem hindra fagmennsku væru hið 

gagnstæða við þætti sem stuðla að góðri fagmennsku. Þá gæti mikið álag í kennslunni 

sjálfri eða einkalífi kennara einnig hindrað fagmennsku hjá þeim. Kennslan sé 

kennurum mjög misþung í skauti, sumir fara léttara með hana en aðrir. Tímaleysi 

hindrar og að námskeið og ráðstefnur séu oft um helgar. Kennarar fái ekki að fara á 

virkum dögum, þó aðrir geri slíkt gjarnan. Grunnskólakennari hefur þetta að segja: 

Kennari þarf helst að vera svona [hikar í 4 sek.] ekki alveg keyrður 
í botn, svo hann geti verið svolítið fagmannlegur.  

 

Báðir kennarahóparnir nefna þátt launa, þau séu of lág og þau þurfi að hækka og þá  

geti það orðið til þess að virðing almennings fyrir kennarastarfinu verði meiri. 

Viðmælendur ræða um þátt undirbúnings til starfsins. Samkvæmt samningum á hver 
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leikskólakennari rétt á fjórum tímum á viku í undirbúning en deildarstjóri fimm. 

Leiðbeinendur eiga ekki ákveðinn rétt á undirbúningi en algengt sé að láta þá fá að 

minnsta kosti einn tíma á viku. Leikskólakennararnir segja að það sé allt of algengt að 

undirbúningstímarnir falli niður vegna manneklu. Leikskólakennararnir ræða einnig um 

að undirbúningstímar séu allt of persónubundnir í dag, eigi að vera það að einhverju 

marki en einnig ákveðinn tími merktur barninu. Einn leikskólakennarinn hefur þetta að 

segja: 

Ég var með 27 börn og ég var með jafn margar klukkustundir í 
undirbúning eins og deildarstjóri sem var með tólf börn ... hafði 
samband við félagið mitt ... réttlátast að hver og einn 
leikskólakennari eigi til dæmis einn og hálfan tíma á viku 
eyrnamerkt lestri og hitt væri eyrnamerkt barninu. 

 

Í máli grunnskólakennara kemur fram að síðustu ár hafi undirbúningur fyrir starfið verið 

verulega skertur og ef sinna á starfinu almennilega, þá þurfi oft að vinna langt fram á 

kvöld. Frelsi innan vinnunnar hafi verið heft með vinnuramma. Þá hafi aukist mjög 

mikið að hafa alls konar fundi og spurning hvort ekki mætti minnka þá með auknum 

tölvusamskiptum. Grunnskólakennari sagði svo frá: 

Skólastjórar ... hafa alveg óþarflega mikið verkstjórnarvald yfir 
okkur ... suma daga er bara alveg dagskrá, sem þeir hafa yfirráð yfir 
og stundum er það bara mjög slæmt því ef þú ert að skipuleggja 
eitthvað eins og þema ...  

 

Ef í stuttu máli er dregið saman það sem fram hefur komið, þá ræða kennarahóparnir  

um hvaða þættir það eru sem stuðla að fagmennsku og eins og sjá má er margt líkt hjá 

kennarahópunum. Kennarahóparnir ræða einnig um hvaða þættir hindra fagmennsku. 

Þeir nefna þætti sem tengjast vinnuumhverfi þeirra sterklega, sumir þættir eru ólíkir en 

aðrir líkir eins og skortur á undirbúningi. 

4.3.1 Umræður og samanburður  
Nokkur atriði koma fram hjá viðmælendum sem styðja að kennarar geta kallað sig 

fagstétt (professionalism) eins og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson og Sigurður Kristinsson 

skilgreina hugtakið.316 Starfshópur þarf að hafa ákveðna þætti til að bera eins og 

réttindi, völd og stöðu í samfélaginu. Fag hefur einnig stjórn á því hverjir hljóta leyfi í 

nafni samfélagsins alls til að stunda viðkomandi starfsgrein. Þau atriði sem 

 
316 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1999:71; Sigurður Kristinsson 2000:151 
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kennarahóparnir nefna helst til að vanti við að fullgera myndina eru launin og einnig 

nefna þeir að virðing fyrir kennurum mætti vera meiri. Kennarahóparnir segja líkt og 

Collins og Shön317 fjalla um, að grunnurinn að fagmennsku sé menntunin og 

kenningarnar, þá taki við tímabil á akrinum þar sem þáttur reynslunnar fær mikið vægi. 

Kennarahóparnir taka undir með Rósu Eggertsdóttur318 um að reynslan sé þó ekki næg 

ein sér, fagmaðurinn verður að hafa kunnáttu til að notfæra sér reynsluna. Eins og til að 

finna hvaða kennsluaðferðir reynast vel eftir einstaklingum og barnahópnum sem þeir 

eru að kenna. Fagmaðurinn verði að fylgjast vel með og sofna aldrei á verðinum. 

Kennarahóparnir taka einnig undir með Rósu Eggertsdóttur o.fl.319 að nauðsynlegt sé að 

fara á námskeið og ráðstefnur og lestur góðra fræðibóka er einnig mikilvægur. 

Þá er þáttur háskólanna, Háskólans á Akureyri og Kennaraháskólans, hátt skrifaður 

hjá báðum hópunum sem góð leið til þess að styrkja fagmennsku kennara. Þeir fagna 

því að kennarahóparnir eigi sameiginlegar siðareglur og finnst þær mjög þarfar í 

skólasamfélaginu.  

Kennarahóparnir segja að það sem hamli fagmennsku sé það sem er gagnstætt við 

þætti sem stuðla að góðri fagmennsku og koma fram hér að ofan. Þeir nefna einnig 

tímaleysi og að námskeið og ráðstefnur séu oft um helgar og er það sambærilegt við það 

sem Þóra Björk Jónsdóttir320 fær í sinni rannsókn. Kennslan sé kennurum mjög misþung 

í skauti, sumir fara léttara með hana en aðrir. Álag í kennslunni sjálfri eða einkalífi 

kennara geti einnig hindrað fagmennsku en samkvæmt Levine321 er óhugsandi að biðja 

kennara að skilja persónulegt líf sitt eftir heima og ekki framkvæmanlegt.  

 Þau atriði sem snúa að álagi og sífellt meiri kröfum sem kennarahóparnir nefna að 

gerðar séu til þeirra, endurspegla að nokkru það sem kemur fram í rannsókn Önnu Þóru 

Baldursdóttur.322 

Hjá leikskólakennurunum virðist undirmönnun og örar mannabreytingar hafa 

afgerandi áhrif ásamt fjölda fagmanna.323 Það geti kveðið svo rammt að með 

mannekluna að stundum sé eingöngu verið að gæta þess að enginn slasi sig. Þrátt fyrir 

þessa erfiðleika virðast þeir sammála Hare324 um að gefast ekki upp og hafa ávallt 

 
317 Collins 1990:37; Schön 1996:290 
318 Rósa Eggertsdóttir 1999:271 
319 Rósa Eggertsdóttir o.fl. 2002:30 
320 Þóra Björk Jónsdóttir 2001:6 
321 Levine 1998:77 
322 Anna Þóra Baldursdóttir 2002:184 
323 Til upprifjunar má nefna að um 40% leikskólakennara er í starfi á landsvísu skólaárið 2005–2006.  
324 Hare 1993:2,32 
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hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Ekki kom fram hjá grunnskólakennurum að mikil 

nýliðun væri í starfinu, undirmönnun eða skortur á fagmönnum.325 Þessir þættir eru þeir 

helstu sem greina einkum kennarahópana í sundur í sambandi við það sem þeir telja að 

komi í veg fyrir fagmennsku.  

Þá er kennarahópunum tíðrætt um að kennarar hafi ekki nægan tíma til að undirbúa 

kennsluna og stundum ber það við hjá leikskólakennurum, að þeir fái engan 

undirbúning, jafnvel komi það fyrir svo vikum skipti vegna manneklu. Góður 

undirbúningur er eitt af því sem Fullan og Stigelbauer og Hammond326 leggja áherslu á 

að sé nauðsynlegur þáttur í kennslu. Ekki kveður svo rammt að hjá 

grunnskólakennurum að þeir fái engan undirbúning. En hins vegar finnst þeim 

undirbúningur fyrir starfið ekki nægjanlegur en þar kom jafnframt fram, sem ekki kom 

fram hjá leikskólakennurum, að hann hafi verið nægur áður. Með nýjum 

kjarasamningum og ákveðnu verkstjórnarvaldi skólastjóra yfir kennurum hafi 

undirbúningurinn undir starfið minnkað. Mikið af alls konar fundum sé nú hjá 

kennurum á kostnað undirbúningsins. Sömu niðurstöðu er að sjá í íslenskum 

rannsóknum eins og þeirra Amalíu Björnsdóttur o.fl. og Barkar Hansen o.fl.327 Þetta eru 

allt atriði sem hægt er að flokka undir það sem Fullan328 telur að hamli mjög skólastarfi.  

Auk fyrrgreindra atriða kennarahópanna er vert að gefa gaum að fleiri atriðum sem 

leikskólakennararnir nefna. Engu máli skipti hvort kennari sé með tólf börn eða 27, 

réttur hans til undirbúnings er sá sami. Örar mannabreytingar valda því að of mikill tími 

fagmannsins fer í að leiðbeina nýjum starfsmanni í stað þess að verja tímanum með 

börnunum og öðrum fagmönnum. Sérstaklega kom fram hjá leikskólakennurum í 

Kópavogi að skortur á fagmönnum hafi einnig mikil áhrif en þar eru til dæmis 

hlutfallslega færri leikskólakennarar en í leikskólum á Akureyri.329 Allir þessir þættir 

hafa áhrif og í ljósi þessara aðstæðna og starfsskilyrða, þarf skýrsla330 sem dregur fram 

stefnuleysi leikskóla í byrjun árs 2007 ef til vill ekki að koma svo mikið á óvart. Í 

skýrslunni koma fram atriði eins og tímaleysi, mannekla, örar mannabreytingar og 

skortur á fagfólki. 

 
325 Til upprifjunar má nefna að um 87% grunnskólakennara er í starfi á landsvísu skólaárið 2005–2006.  
326 Fullan og Stigelbauer 1991:119; Hammond 1990:40 
327 Amalía Björnsdóttir o.fl. 2006:21–22; Börkur o.fl. 2004 
328 Fullan 1997:229; Fullan 2001:1,11,137 
329 Til upprifjunar má nefna að árið 2006 var 67% hlutfall starfsmanna leikskólakennarar í leikskólum á 
Akureyri en eingöngu 38% í leikskólum Kópavogs. 
330 Skýrsla um starfsemi leikskóla 2007 
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Hér að ofan hefur verið rætt um kennara sem fagmenn. Þegar rætt er um 

fagmennsku er ekki hægt að láta það hjá liggja að ræða um þátt stuðnings í faglegu 

starfi kennara og næst verður það skoðað. 

4.3.2 Faglegur stuðningur 
Í þessum kafla er umfjöllun um stuðning við kennara, rætt verður einkum um stuðning 

sem kemur innan frá en einnig er lauslega rætt um ytri stuðning. Fjallað verður um 

hvaðan kennarar telja sig einkum fá faglegan stuðning og hvernig þeim gengur að sækja 

sér hann.  

Í máli allra kennara kemur fram að faglegan stuðning fái þeir gjarnan á fundum með 

samstarfskennurum. Þar fari fram virk umræða um kennsluaðferðir og námsaðferðir.  

Leikskólakennarar nefna atriði eins og að góð samvinna á deild sé nauðsynleg og 

þar sé góður stuðningur. Fram kom að kennarar hefðu fengið mikinn stuðning á 

fagfundum þar sem leikskólakennarar voru eingöngu en ekki hafi verið gert mikið af því 

undanfarið vegna tímaskorts. Faglegur stuðningur sé í starfsmannahópnum, mikil 

umræða og leiðbeining. Einn leikskólakennarinn lýsir þessu svona: 

Við ræðum ofsalega mikið um svona hluti, hvernig þetta á að vera, 
hvernig aðferðir við notum og hvernig við spyrjum börnin, leggjum 
áherslu á að spyrja þau eitt og eitt. Það er ýmislegt svona sem þarf 
svo mikið að ræða ... 

 
Hjá grunnskólakennurum kemur fram að þeir fá mikinn stuðning í gegnum samstarf 

og samvinnu við kennara sem kenna sama árgangi og kenna á yngsta stiginu. Faglegur 

stuðningur fari reyndar oft bara fram yfir kaffinu á kennarastofunni, þá sé mjög 

mikilvægt að ekkert fari út fyrir veggi kennarastofunnar, þetta sé bara nauðsynlegt, því 

að stundum koma fram aðstæður þar sem kennari þarf að losa sig hér og nú. Þá sé 

sérstaklega mikið samstarf og stuðningur hjá kennurum sem starfa með sama árgang. 

Þeir geti alltaf leitað til samkennara sinna um stuðning og öfugt. Eða eins og einn 

grunnskólakennarinn sagði: 

Förum auðvitað okkar leiðir en samt sem áður svona í megin 
atriðum erum við að gera svipað ... kennslan er ekkert einmenni. 

 

Stuðningur samkennara virðist vega þungt í máli leikskólakennara en í því 

samhengi taka þeir ekki fram hvort leikskólastjórinn sé inni í þeim hópi eða ekki. Í 

Kópavogi kemur fram að mikið og gott samstarf sé við sérfræðinga utan húss en 
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leikskólakennari á Akureyri ræðir um að gott sé að leita til sérkennslu umsjónaraðila 

innan húss ef hann hefur einhverjar áhyggjur af barni. 

Hjá grunnskólakennurum kemur einnig fram að þáttur samkennara sé langstærstur  

þegar rætt er um hvar sé helst að fá stuðning við kennslu. Þá greina þeir einnig lítið frá 

þætti skólastjórans í sambandi við stuðning. Einn grunnskólakennarinn segir að hann sé 

búinn að starfa svo stutt með skólastjórnendum að hann sé ekki dómbær á stuðninginn. 

Honum finnst þó skorta svolítið upp á upplýsingaflæði frá stjórnendum og hafi 

tilfinningu fyrir því að ekki sé tekið nóg á málum. Grunnskólakennari er með 

vangaveltur um þetta nýja fyrirkomulag á yfirstjórninni, hann hefur þetta um málið að 

segja: 

Mjög góðan skólastjóra þegar ég byrjaði ... góður stjórnandi gott að 
leita til hans ... orðið breyting, deildarstjórar öðruvísi batterí ... 
kannski ekki sú breyting sem maður hélt að það yrði ... hélt að þeir 
tækju eitthvað af amstri kennarans ... ekki þannig í reynd. 

 
Kennarahóparnir nefna að þeir leiti ekki mikið eftir persónulegum faglegum 

stuðningi, það er frekar leitað til þeirra. Helst er það þegar rætt er um börn með 

sérþarfir að þeir leita sér ráðgjafar.  Kennararnir nefna að samvinna skipti miklu máli og 

er því athyglisvert að skoða hvort þeir hafi verið með í ráðum ef og þegar 

hugmyndafræði og stefna skólans var ákveðin. 

Leikskólakennararnir segja allir að þeir hafi með einhverjum hætti tekið þátt í að 

velja hugmyndafræði og stefnu skólans. Sem dæmi má nefna að tveir leikskólakennarar 

segja að þeir hafi verið að vinna að þróunarverkefni um lífsleikni – vinna með 

dygðirnar í skólunum. Misjafnt er hvort kveikjan að hugmyndafræðinni og/eða 

þróunarverkefninu hafi komið að innan eða utan. Mestu máli virðist skipta að 

kennararnir séu með í ráðum. 

Í máli grunnskólakennaranna kemur fram hjá þremur þeirra að skólinn leggi áherslu 

á einstaklingsmiðað nám, einn þeirra nefnir áherslu á lífsgildin þegar rætt er um stefnu 

skólans. Ákvörðun um einstaklingsnám hjá tveimur skólum og lífsgildisstefnu hafi 

verið tekin af skólastjórum eða skipun að ofan. Í fjórða skólanum telur kennarinn að 

kennarar og skólastjórnendur hafi tekið ákvörðun um það á sínum tíma en hann var ekki 

í starfi þegar það var gert. Í skólunum þar sem ákvörðunin var tekin að ofan voru oft 

skiptar skoðanir hjá kennurum í byrjun en eftir ákveðinn tíma hafi kennarar yfirleitt 

verið sáttari.  
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Ef aðalatriðin hér á undan eru dregin saman má segja í stuttu máli að 

kennarahóparnir ræði um að þeir fái mikinn stuðning meðal samkennara og algengt sé 

að ræða um leiðir að starfinu á fundum með samstarfskennurum. Þessir fundir eru 

útfærðir á misjafnan hátt hjá kennarahópunum. Stuðningur skólastjórnenda er lítið sem 

ekkert ræddur, þetta kemur fram hjá báðum hópunum. Sjá má að hugmyndafræði 

skólastarfsins hjá báðum hópum er mjög í anda þeirrar stefnu og kenninga sem eru 

mikið í umræðunni núna, eins og lífsleikni og einstaklingsmiðað nám.  

4.3.3 Umræður og samanburður  
Í máli allra viðmælenda kemur fram að faglegan stuðning fái þeir gjarnan á fundum 

með samstarfskennurum. Þar fari fram virk umræða um kennsluaðferðir og 

námsaðferðir. Þeir leggja áherslu á foreldrasamstarf og einnig skiptir miklu máli gott 

samstarf við nemendur. Einkenni sem Ribbins og Trausti Þorsteinsson331 nefna 

samvirka fagmennsku kemur því greinilega fram í frásögn kennarahópanna. Er það í 

takt við það sem Mintzberg og Fullan332 ræða um; mestu virðist skipta að skapa skilyrði 

fyrir að kennarar fái að vinna saman og undir það taka Sergiovanni, Rúnar Sigþórsson 

o.fl.333 Einnig er nauðsynlegt að gefa kennurum tíma og bjargir til að sinna þessum 

mikilvæga samvinnuþætti segir Ingvar Sigurgeirsson.334 Hjá viðmælendum í þessari 

rannsókn má sjá að vinnuumhverfi fyrir samvinnumenningu er nokkuð ólíkt milli 

kennarahópanna. 

Leikskólakennararnir segja að þeir hafi greiðan aðgang að samstarfsmönnum þar 

sem þeir starfi yfirleitt ekki einir og þar geti þeir fengið faglegan stuðning. Þeir fái hann 

bæði á fundum með öllum starfsmönnum og á fundum þar sem eingöngu sé um deildina 

að ræða. Þá taka flestir þeirra fram að þeir fái mikinn faglegan stuðning á fagfundum og 

þeir sakni þess hve lítill tími gefst til að hafa slíka fundi þar sem eingöngu fagmenn eru 

að ígrunda og rökræða um starfið. Þarna má segja að þessi atriði séu ekki í nógu góðum 

farvegi hjá leikskólakennurum. Samkvæmt Noddings og Mintzberg335 er heppilegast að 

ígrunda og rökræða um starfið með öðrum fagmönnum. Draga má þá ályktun af þeim 

skrifum að sá sem er ekki fagmaður hafi ekki forsendur til að ígrunda starfið með sama 

hætti og fagmennirnir. 

 
331 Ribbins 1990:77; Trausti Þorsteinsson 2003:192–196,199 
332 Mintzberg 1979:357–358; Fullan 2001:x–xi;  
333 Sergiovanni 1996:xvii; 2005:97; Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:30–31 
334 Ingvar Sigurgeirsson 2003 
335 Nodding 1992:177,180; Mintzberg 1979:357–358  
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Grunnskólakennarar segja að þeir fái mestan faglegan stuðning meðal samkennara 

sem kenna sama árgangi. Einnig sé um faglegan stuðning að ræða á fundum með 

kennurum sem kenna á yngsta stiginu. Alltaf sé hægt að leita eftir stuðningi meðal 

samkennara og fá hann ef viðkomandi hefur þörf á því. En einnig kemur fram að 

faglegur styrkur fáist á kennarastofunni þegar nauðsynlegt sé að blása hér og nú. Fram 

kom hjá viðmælendum að þeim finnst allt of mikill tími fara í fundi, hér getur verið 

sóknarfæri til að ígrunda og vinna betur saman í átt til samvinnumenningar eins og 

Tomlinson og Allan og Fullan336 telja mjög æskilega leið í skólastarfinu. 

Hjá hvorugum hópnum kemur fram að hjá þeim sé beinn formlegur 

félagastuðningur eins og til dæmis kennarar að fylgjast með kennslu hver hjá öðrum til 

frekari ígrundunar og leiðbeiningar. Fram kom hjá einum grunnskólakennara að hægt sé 

að biðja um þannig stuðning. Að áliti Rósu Eggertsdóttur337 er þetta mjög gagnlegur 

stuðningur.  

Athyglisvert er að viðmælendur virðast ekki leita mikið eftir persónulegum 

faglegum stuðningi, sem getur gefið tilefni til þess að álykta sem svo að þeir séu 

faglega sterkir; það er frekar leitað til þeirra. Í því sambandi er rétt á að minna á hvernig 

þátttakendur voru valdir í þessa rannsókn en þeir hafa mikla reynslu og hafa gert 

kennarastarfið að lífsstarfi og eru með mótaðar skoðanir á skólastarfi. Einna helst 

virðist það vera að kennararnir leiti eftir persónulegri og faglegri ráðgjöf þegar mál 

tengd sérkennslu ber á góma. Þóra Björk Jónsdóttir338 bendir á samskonar niðurstöðu í 

rannsókn sinni. Þá virðist engu máli skipta hvort kennarar voru með mikla reynslu hvað 

þetta varðar. 

 Eftirtektarvert er að stuðningur skólastjórnenda er lítið sem ekkert ræddur, þetta 

kemur fram hjá báðum hópunum. Rétt er þó að hafa í huga að hér getur verið um 

nokkurn mun að ræða eftir því hvernig kennurum er tamt að ræða um starf sitt. Algengt 

er meðal leikskólakennara að leikskólastjóri tilheyri kennarahópnum og því er hann ekki 

dreginn sérstaklega út, heldur talinn með hópnum. Heyra má á grunnskólakennurum að 

nýja fyrirkomulagið með deildarstjórana ýti frekar undir það að skólastjórar séu að 

fjarlægjast faglega starfið sífellt meira. Einnig að þeim þyki þetta nýja fyrirkomulag 

ekki skila nógu miklum árangri, það létti ekkert á vinnu kennarans og kalli á enn fleiri 

fundi sem verður til þess að minni undirbúningur sé fyrir starfið en ella. Í  ýmsum 
 
336 Tomlinson og Allan 2000:16–17; Fullan 1997:229; Fullan 2001,11,137 
337 Rósa Eggertsdóttir 1999:274–275,289–290 
338 Þóra Björk Jónsdóttir 2001:9 
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rannsóknum eins og Hauks Viggóssonar, Barkar Hansens o.fl. og Örnu Hólmfríðar 

Jónsdóttur339 kemur fram á báðum skólastigum að svo virðist sem skólastjórnendur séu 

sífellt að fjarlægjast faglega starfið, en misjafnar forsendur eru að baki því eftir hvenær 

rannsóknirnar hafa verið gerðar.  

Misjafnt er hvort kveikjan að hugmyndafræði og/eða þróunarverkefnum 

kennarahópanna hafi komið að innan eða utan. Mestu máli virðist skipta að kennararnir 

séu með í ráðum. Samkvæmt Barth, Sergiovanni og Rúnari Sigþórssyni o.fl.340 er það 

meginforsendan til að breytingar skili sér inn í skólana að gott  samráð sé við kennara 

um slíka vinnu. Leikskólakennararnir segja allir að þeir hafi með einhverjum hætti tekið 

þátt í að velja hugmyndafræði og stefnu skólans. En í máli grunnskólakennara kemur 

fram að það hafi verið á ýmsa vegu, komið hafi fyrir að þetta væri skipun að ofan eða 

ákvörðun skólastjóra.  

Hugmyndafræði og stefna skólanna virðist vera mjög í anda þeirra kenninga og 

strauma sem eru taldar farsælar í skólastarfi í dag. Fram kemur að áhersla sé á 

lífsleiknikennslu í tveimur leikskólum og einum grunnskólanum. Í aðalnámskrá beggja 

skólastiganna341 er lífsleikni nefnd til sögunnar sem ný af nálinni hér á landi, henni er 

meðal annars ætlað að ná þeim lýðræðislegu markmiðum sem hér er kveðið á um að 

ofan. Þeir viðmælendur sem lögðu megin áherslu á lífsleikni í skólanum sínum eru 

mjög ánægðir með þessa leið og eru því hallir undir skoðun Kristjáns Kristjánssonar342 

um að rétt sé að rækta dygðir í skólum.  

Þrír grunnskólakennarar segja að skólinn leggi mikla áherslu á einstaklingsmiðað 

nám og áherslu á það má sjá í umgjörð löggjafans.343 Samkvæmt Ingvari 

Sigurgeirssyni344 er hér ekkert nýtt undir sólinni, áherslur í átt að einstaklingsmiðuðu 

námi hafa verið mjög lengi við lýði.  

Hér að ofan hefur verið rætt um faglegan stuðning við kennara. Nátengt þeirri 

umfjöllun er virðing og næst verður gefinn gaumur að því á hvern hátt virðing fléttast 

inn í ímynd fagmennsku kennara.  

 
339 Haukur Viggósson1998:134–135; Börkur Hansen o.fl. 2004; Arna Hólmfríður Jónsdóttir 1999:2,94–
95 
340 Barth 1990:147–152,xv; Sergiovanni 1996:xvii; 2005:97; Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999:30–31 
341 Aðalnámskrá leikskóla 1999:8,16; Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:6,7,15-16 
342 Kristján Kristjánsson 2001:81–82,100 
343 Lög um grunnskóla nr, 66/1995:I. kafli, 2. gr.; Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:21  
344 Ingvar Sigurgeirsson 2005:9–10 
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4.3.4 Fagmaðurinn og virðingin 
Í þessum kafla er rætt um hvort viðmælendur telji að kennarar beri virðingu fyrir starfi 

sínu, hvernig foreldrar líta á starfið þeirra og hvað almenningur segir um starf þeirra. 

Einnig eru vangaveltur um hvers vegna svo fáa karlmenn er að finna í kennarastarfinu 

með yngstu börnunum. 

Hjá öllum viðmælendum kemur fram að þeir telja að kennarar beri almennt virðingu 

fyrir starfi sínu. Leikskólakennarar ræða um að foreldrar séu vel upplýstir og beri 

virðingu fyrir leikskólastarfinu og að sama skapi farnir að gera meiri kröfur. Þegar 

umræðan snýr að virðingu almennings fyrir starfinu má greina mun eftir landshlutum. 

Leikskólakennurum í Kópavogi finnst enn vanta upp á virðingu almennings en á 

Akureyri þótti leikskólakennurum viðhorfið hafa gjörbreyst. Ástæðuna telja 

leikskólakennarar á Akureyri vera eftirfarandi: 

Við [leikskólakennarar] erum búnir að koma því á kortið að 
leikskólarnir eru framsæknar stofnarnir og menntastofnanir og það 
er verið að vinna mjög faglegt starf, ég held að við séum búin að 
koma þessu nokkuð vel til almennings ... 

 
Jafnvel með þessum ytri ramma breytingum, nú er þetta orðið 
kennarastarf og við störfum í skóla. 
 

Leikskólakennari í Kópavogi hefur þetta að segja: 
 

Hún hefur aldrei unnið í leikskóla en á skrifstofu, hefur unnið í 
samningamálum, og skildi ekki þessa leikskólakennara. Það er ekki 
fyrr en hún fór sjálf að vinna á leikskóla þá vissi hún um hvað 
leikskólakennarar eru að tala. 

 

Grunnskólakennararnir ræða allir um að virðing almennings fyrir kennarastarfinu sé 

allt of lítil, hún sé þó að aukast. Foreldrasamstarfið sé yfirleitt nokkuð gott. Einn 

grunnskólakennaranna segir að mikill munur sé á kröfum foreldra eftir að hann hafði 

komið tvisvar inn í kennarastarfið eftir að hafa tekið sér hlé. Þar bæri á mun meiri 

kröfum um beinan aðgang að kennaranum eins og til dæmis í gegnum tölvupóst. Þetta 

sé vissulega allt annað viðhorf og svo sem ekkert að því, þetta sé hið besta fólk og allt 

það. Grunnskólakennarinn segir svona frá: 

Hvernig stendur á því að barnið mitt, skilurðu það er ekki má ég 
spyrja, nei þarna er ég hef minn rétt á einhverju og geri kröfur og 
það er endalaust þannig og mér finnst þetta mjög skrýtið skilurðu.  
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Starfsmenn til dæmis eins og stuðningsfulltrúar og gangaverðir eru alveg gáttaðir þegar 

þeir fylgjast með út á hvað starf kennarans gengur, á þessari endalausu gríðarlegu vinnu, 

hvað kennarinn þarf að koma víða við og hvað hann þarf raunverulega að leggja að 

mörkum til að sinna starfi sínu. Eða eins og grunnskólakennarinn segir: 

Ég held að ef einhver ekki ber virðingu fyrir kennarastarfinu þá sé 
það bara vanþekking.  

 
Einn grunnskólakennarinn hafði um kröfur þjóðfélagsins að segja: 

Ég stjórna því hvað fer ofan í nestisboxið sko, þannig að þetta virðist 
vera svona nokkur pressa í þjóðfélaginu að kennarar eigi að sjá um 
alla hluti. Við þurfum að hamra á sömu hlutunum og vera samstíga 
við foreldra ... og ef einhvað er þá ræða um það. 

 

Í stuttri samantekt á þessum kafla kemur fram að kennarahóparnir eru sammála um 

að virðing kennara fyrir starfi sínu sé góð. Báðir hópar leggja áherslu á gott 

foreldrasamstarf og hafa orðið varir við auknar kröfur af hendi foreldra. 

Leikskólakennararnir greina jákvæðari tóna frá foreldrum til starfsins. Greina mátti 

mikinn mun bæði innbyrðis og milli hópa þegar rætt er um virðingu almennings til 

starfsins.  

4.3.5 Umræður og samanburður  
Viðmælendur segja allir sem einn að þeir telji að kennarar beri almennt virðingu fyrir 

starfi sínu, auðvitað sé um einhverjar undantekningar að ræða. Samkvæmt þessu þarf 

ekki að hafa áhyggjur af því að kennarar finni fyrir minnimáttarkennd og þverrandi 

sjálfstrausti í sambandi við starf sitt eins og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson og Anna Þóra 

Baldursdóttir345 hafa áhyggjur af.  

Kennarahóparnir telja að virðing foreldra sé yfirleitt nokkuð góð og leggja áherslu á 

að samstarf við þá þurfi að vera gott. Þannig að samkvæmt þessu er aukinn vilji fyrir 

foreldrasamstarfi frá því að Trausti Þorsteinsson346 gerði rannsókn sína 2003. 

Kennarahóparnir segjast einnig hafa orðið varir við sífellt auknar kröfur sem þjóðfélagið 

gerir til þeirra svo og auknar kröfur foreldra sem eru svipuð viðhorf og koma fram hjá 

Kristínu Marju Baldursdóttur í skrifum hennar.347 Það ber á því að þeim þyki kröfur 

foreldra hafa aukist mjög mikið undanfarin ár. Hjá grunnskólakennurum kom fram að 

atgangur foreldra jaðraði stundum við að vera yfirgangslegur. Í máli leikskólakennara 
 
345 Ingólfur Ásgeir Jóhannsson 1997; Anna Þóra Baldursdóttir 2002:185  
346 Trausti Þorsteinsson 2003:196 
347 Kristín Marja Baldursdóttir 2002:5–6 
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kemur ekki fram þessi atgangur hjá foreldrum, enda hitta þeir foreldra nánast á hverjum 

degi augliti til auglitis. Mun meira ber á að grunnskólakennarar séu að ræða um auknar 

kröfur sem þjóðfélagið gerir til þeirra. Helga Sigurjónsdóttir348 segist muna tímana 

tvenna í sambandi við virðingu fyrir kennarastarfinu og þar hafi gamli tíminn 

vinninginn.  

Þegar viðmælendur ræða um virðingu almennings kemur fram athyglisverður munur 

og vert er að velta honum fyrir sér. Á Akureyri eru mun fleiri leikskólakennarar í starfi 

en í Kópavogi. Á Akureyri hefur aldrei þurft að loka leikskóla vegna manneklu en á því 

hefur borið í Kópavogi og ætla má að það geti haft nokkur áhrif. Grunnskólakennarar 

tala um að virðing almennings fyrir kennarastarfinu sé allt of lítil, hún sé þó að aukast. 

Hér má sjá sóknarfæri í því að efla virðingu almennings og í því sambandi má velta 

fyrir sér hvort jákvæð skrif um kennarastarfið, sem bæði koma frá kennurum sjálfum og 

öðrum, geti haft áhrif í rétta átt. Eða hvort rannsóknir á kennarastarfinu geti leitt til þess 

að virðing fyrir starfinu aukist í samfélaginu, líkt og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson349 er 

með vangaveltur um.  

Eitt af því sem gjarnan hefur verið nefnt þegar rætt er um fagmennsku er málvenjur 

og hugtakanotkun stéttar, en það er eitt af því sem gefur fagstéttinni fagmannlegt 

yfirbragð. Næst verður skoðað hvað kennarahóparnir hafa um það að segja. 

 

4.4 Málvenjur og hugtakanotkun 
Þegar skoðað er hvað kennarar hafa að segja um málvenjur og hugtakanotkun í 

kennarastarfinu koma nokkur eftirtektarverð atriði í ljós. Fram kemur mikill munur hjá 

kennarahópunum þegar þeir ræða um hugtakanotkun innbyrðis.  

Leikskólakennararnir ræða um að enn vanti mikið upp á að þeir sameinist um 

hugtök. Ein ástæðan gæti verið að leikskólakennarar hafi ekki vandað sig nógu vel að 

halda sínum hlut þegar þeir fóru í Kennarasambandið. Þá virðast leikskólakennarar ekki 

sáttir við að leikskólinn virðist vera að færast nær hugtökum grunnskólans en áður. 

Heyrum sjónarhorn tveggja leikskólakennara: 

En mér finnst þessi orð lýsa svo vel því sem við erum að gera í 
leikskólanum. Þó að við séum orðnir leikskólakennarar þá þurfum 
við ekki breyta þessum hugtökum.  

 

348 Helga Sigurjónsdóttir 1999:11 
349 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1999:87–88 
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Að kalla dagskipulagið stundaskrá og eitthvað svona sem ég henti, 
gekk ekki alveg upp ... 

 

Hins vegar má greina algjöran samhljóm hjá grunnskólakennurum um að 

hugtakanotkun innbyrðis sé ekkert vandamál. Fáum hér sjónarhorn eins kennarans: 

Hef ég ekki rekið mig á að sé neitt mál, hugtakanotkun hjá 
kennurum innbyrðis ...  
 

Allir viðmælendur koma inn á það að þeir hafi ekki orðið varir við að neinir 

örðugleikar séu hjá kennurum beggja hópa að skilja hvorir aðra. Fram kemur að það geti 

stundum verið erfitt fyrir foreldra og nýja starfmenn að skilja hugtakanotkun kennara en 

þá sé bara að útskýra hvað orðin þýði, þar með sé það vandamál úr sögunni. Hér kemur 

sýnishorn af því sem tveir grunnskólakennarar hafa um þetta að segja: 

Það er miklu erfiðara að skilja lækna en leikskólakennara ... 
 

Það er frekar almenningur sem til dæmis leggur ekki sömu 
merkingu í eins og það að vera ofvirkur svo dæmin séu tekin 

 

Þegar aðalatriðin eru dregin saman í þessum kafla kemur fram mikill munur hjá 

kennarahópunum þegar þeir ræða um hugtakanotkun innbyrðis innan kennarahópsins.  

Leikskólakennararnir virðast vera mjög óhressir með stöðu mála. Hins vegar má heyra 

algjöran samhljóm hjá grunnskólakennurum um að hugtakanoktkun innbyrðis sé ekkert 

vandamál. Leikskólakennurum finnst eins og verið sé að afnema hugtök sem lýsa best 

starfinu í leikskólanum og færast meira í átt að hugtakanoktun grunnskólans.  

Fróðlegt er að allir viðmælendur eru sammála um að það sé ekkert vandamál fyrir 

kennarahópana að skilja hvor annan. Sá samhljómur sem birtist hjá báðum hópunum 

um að stundum geti verið erfitt fyrir foreldra og almenning að skilja hugtök kennara, 

gefur þó ekki tilefni til að grípa þurfi til aðgerða. Með því að útskýra hugtökin fyrir 

viðkomandi er vandamálið úr sögunni. 

4.4.1 Umræður og samanburður  
Fullan og Stigelbauer350 benda á að nauðsynlegt sé að kennarar þrói með sér 

sameiginlegt tungumál, fagmál. Meðal kennarahópanna virðist þessi þáttur mjög ólíkur. 

Hjá leikskólakennurum er víða pottur brotinn en mun heillegri mynd draga 

grunnskólakennararnir upp í sambandi við hugtakanotkun í þeirra röðum.  

 
350 Fullan og Stigelbauer1991:40 
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Leikskólakennararnir ræða um að enn vanti mikið upp á að þeir sameinist um 

hugtök. Þetta virðist þó vera í góðum farvegi á þeirra eigin vinnustað. 

Leikskólakennararnir ræða um að ein ástæðan geti verið að þeir hafi ekki vandað sig 

nógu vel að halda sínum hlut þegar þeir fóru í kennarasambandið. Leikskólakennararnir 

taka undir sjónarmið Sergiovannis og Hauks Viggóssonar351 þegar þeir segjast vilja nota 

hugtök sem lýsa starfinu sem best og það séu hugtök sem leikskólinn hafi notað. Þeir 

eru því ekki sammála þeim sjónarmiðum sem fram hafa komið um að orðræða skólans 

eigi að fylgja hugmyndafræði gæðastjórnunar líkt og þau Tofte, Börkur Hansen og 

Smári Sigurðsson mæla með.352 Í máli grunnskólakennara kemur ekki fram neitt sem 

bendir til að slík hugtök séu notuð í grunnskólanum. 

Þá virðast leikskólakennarar ekki sáttir við að leikskólinn virðist vera færast nær 

hugtökum grunnskólans en áður. Vangaveltur koma fram hjá leikskólakennurum um að 

ef til vill sé nauðsynlegt að efla sjálfstraust stéttarinnar til að standa jafnfætis 

grunnskólakennurum. Í þessu ljósi er rétt að muna að þrátt fyrir að 

leikskólakennarastéttin sé ung stétt353 hefur hún sótt orðræðu sína langt aftur til 

hugmyndafræði barnhverfa skólans sem var yfirleitt í andstöðu við hugmyndafræði hins 

hefðbundna barnaskóla.354 

Höfundur telur að hann sé með mjög áþekkar skoðanir og leikskólakennararnir láta 

uppi í sambandi við hugtakanotkun en hafði lúmskt gaman af þegar einn 

leikskólakennarinn benti á að hann væri með grunnskólakennaramiðuð hugtök í 

viðtalinu, þetta barst í tal þegar rætt var um spurningar eins og hvað væri mikilvægast í 

kennslu. Hugtök eins og kennari og kennsla eru ekki öllum leikskólakennurum að 

skapi. Sumir vilja alls ekki nota þessi hugtök í sambandi við leikskólann meðan öðrum 

þykir það rétt og sjálfsagt eins og Ayers, Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir 

benda á.355 Þarna þurfa leikskólakennarar, eins og Haukur Viggósson356 getur um, að 

halda fast í fagmál sitt. 

Leikskólakennarar hafa smám saman verið að taka inn ný hugtök og ekki eru nema 

tólf ár síðan hugtakið leikskólakennari varð að lögum.357 Hugtakið hefur með tímanum 

 
351 Sergiovanni 1996:15–17,90; Haukur Viggósson 1999:10–11 
352 Tofte 1993:67–71; Börkur Hansen og Smári Sigurðsson 1998:5 
353 Jón Torfi Jónasson 2006:7 
354 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:11–12,17 
355 Ayers 1989:40; Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir 2005:54 
356 Haukur Viggósson 1999:10–11 
357 Valborg Sigurðardóttir 1998:19–21  
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verið að styrkja stöðu sína og því má segja að hugtakið fóstra eigi ekki að sjást í skrifum 

fræðimanna nú til dags.358 Þá er sjálfsagt að gera kröfur til nýlegra Íslenskra orðabóka359 

um að stöðuheiti kennarahópanna sé rétt og skilgreining þess falli betur að nútímanum. 

Hjá grunnskólakennurunum virðist ekki vera mikið um vandamál í sambandi við 

hugtakanotkun. Þeir segja allir sem einn að hugtakanotkun innbyrðis sé ekkert 

vandamál og greinilegt að þeir hafa engar áhyggjur af stöðu mála. Þetta virðist benda til 

þess að viðurkennd sé ákveðin hugtakanotkun sem algjör sátt er um. Málvenjur og 

hugtakanotkun grunnskólakennara á sér bakgrunn sem rekja má langt aftur í söguna.360 

Hins vegar má greina í máli viðmælenda að þeir leggi þó ekki alltaf sama skilning í 

orðanotkun eins og áður hefur verið getið um.  

Fagmenn, segir Collins,361 hafa tilhneigingu til að hylja verk sín hugmyndafræðilegri 

þoku, til dæmis með sérstökum málvenjum. Eftir því sem viðmælendur segja er þokan 

ekki mjög þykk, nóg sé að útskýra hvað liggur á bak við orðin. Þá fannst báðum 

kennarahópunum ekkert vandamál að skilja hvor annan og bendir það til að ekki sé þörf 

að hafa áhyggjur að vandi skapist út af því.  

Þá er eftirtektarvert að skoða hvernig kennararnir sjá fyrir sér á hvaða hátt ytri 

umgjörð hefur áhrif á starf þeirra og næst verður fjallað um það. 

 

4.5 Ytri umgjörð – lög og reglugerðir 
Meðal allra viðmælenda mátti heyra nokkuð jákvætt viðhorf til aðalnámskrár, 

námskráin sé nokkuð góð leiðbeining sem hver skóli geti útfært á sinn hátt í 

skólanámskrá. Grunnskólakennararnir hafa þó fleiri athugasemdir í sambandi við 

námskrána.  

Leikskólakennararnir ræða almennt um að aðalnámskrá leikskóla styðji, hún sé víð 

og gefi hverjum skóla svigrúm til að móta sína eigin stefnu. Fram kemur hjá einum 

kennara að hann sé óánægður með að verið sé að fjalla sérstaklega um tölvur í 

námskránni, sú umfjöllun eigi ekki heima þar.  

Grunnskólakennararnir ræða flestir um að aðalnámskráin hefti ekki, hún sé 

leiðbeining og að kennarinn geti samt sem áður haft val um námsefni. Fram kom að 

kennararnir láti ytri umgjörð ekki hindra með mótsögnum, grunnskólalögum, 

 
358 Jóhanna Einarsdóttir 2006:81 
359 Íslensk orðabók 2002:764,886,496 
360 Lýður Björnsson 1981:7–9 
361 Collins 1990:37 
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aðalnámskrá og þversögninni með áfangamarkmiðum, þrepamarkmiðum og 

samræmdum prófum. Í grunnskólalögunum og í hluta aðalnámskrár sé rætt um að 

skólastarfið og námið skuli miða við einstaklinginn. Síðan koma þrepamarkmiðin með 

ákveðna boðun um hvert skuli stefna og samræmdu prófin sem öllum er gert að taka í 

fjórða bekk sama hvar þeir standa. Grunnskólakennararnir láti þó þessar mótsagnir ekki 

hafa of mikil áhrif á kennslu sína. 

Fram kemur hjá öllum grunnskólakennurunum að þeir eru ósáttir við samræmdu 

prófin eins og þau eru í dag. Þeir sjá enga gagnsemi af þeim. Þau stuðli að samanburði 

milli skóla og séu mikil mótsögn við einstaklingsmiðað nám. Einn grunnskólakennarinn 

hefur þetta um samræmdu prófin að segja: 

Ég er rosalega mikið á móti samræmdu prófum ... takmarkar svo 
algjörlega þetta sjálfstæði í kennslu og að vera með krakkana þar 
sem þau eru stödd ... og svo ferð þú í þetta próf ...  

 

Allir viðmælendur segjast vera ánægðir með siðareglur kennara; þær væru 

nauðsynlegar fyrir kennara og allt skólasamfélagið. Nokkrir segjast sáttir við 

starfslýsingar kennara, þær gæfu svigrúm. Kennararnir hafa þó nokkrar athugasemdir 

við ytri löggjöf.  

Það virtist brenna á leikskólakennurum að fjöldi barna á hvern kennara væri of 

mikill en allir viðmælendur komu inn á þann þátt. Einnig að byggingar leikskóla væru 

allt of litlar, hver krókur og kimi væri nýttur og því megi þakka nægjusemi og 

hugvitssemi leikskólakennara að húsnæðið nýtist sem best. Yfirvöld og rekstraraðilar 

mega sannarlega skoða málin betur hvað þessi atriði varðar. Einn leikskólakennarinn 

lýsir þessu svona: 

Breyta barngildunum ... allt of mörg börn á hvern starfsmann ... 
búin að fara til Ítalíu og skoða glæsibyggingarnar þar og viðhorfin 
til barna, þar er eitthvað svo stórt og opið og bjart. Hér á allt að vera 
eins þröngt og lítið og hægt er að komast af með. 

 

Í máli grunnskólakennara kemur fram gagnrýni á stjórnvöld og skólanefndina. Þeim 

þykir slæmt að sumir séu í skólanefnd án þess að hafa þekkingu á skólamálum. 

Skólanefnd og hið opinbera taki stundum vitlausar ákvarðanir og hjá skólanefndinni 

gæti tilhneigingar til of mikillar miðstýringar. Grunnskólakennari lýsir þessu svona: 

Fórum að ræða við skólanefndina og þar var bara sagt að á Indlandi 
væri mun þrengra um þau og þar væru börnin bæði góð og fróð ... 
þvílíki rökstuðningurinn ... getur ekki fengið að hafa inni 
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kennslustofunni til dæmis málningu og pennsla af því að það 
kostar. 

 
Ef dregin eru saman aðalatriði hér má sjá að jákvæð umfjöllun beggja 

kennarahópanna er afgerandi í sambandi við aðalnámskrá, þó þeir finni nokkra hnökra. 

Umfjöllun leikskólakennara er öll á þá leið að aðalnámskráin styðji og hver skóli hafi 

mikið frelsi innan hennar til að ákveða sína stefnu, kenningar og leiðir í starfinu. 

Grunnskólakennarar gera sér grein fyrir ýmsum mótsögnum sem birtist í 

aðalnámskránni og svo löggjafanum en þeir láta það ekki hefta sig í að gera það besta úr 

hlutunum. Grunnskólakennararnir eru allir sem einn mótfallnir samræmdu prófunum 

eins og þau birtast í dag. Þeir segja að það stangist mjög á við einstaklingsmiðað nám. 

Nokkuð afgerandi hnökra finna kennarahóparnir í umgjörð löggjafans og hins opinbera. 

Þar ber hæst umræðan um fjölda barna á hvern kennara og þeir vilja sjá breytingar þar 

um. Þröngt sé búið að börnum húsnæðislega og í skólanefndir veljist stundum fólk sem 

hefur enga þekkingu á skólamálum.  

4.5.1 Umræður og samanburður  
Kennarahóparnir eru sáttir við hlutverk skólanna samkvæmt lögum um leikskóla og 

grunnskóla og það sem kemur fram í aðalnámskrá beggja hópanna sem snýr að 

markmiðsgreinum þessara laga.362 Ekki er hægt að merkja að ólík áhersla og umfjöllun 

um lífsleikni í aðalnámskrám sem Kristján Kristjánsson363 vekur athygli á, hafi áhrif á 

kennarahópana en fram kemur hjá flestum viðmælendum að þeir leggi áherslu á 

lífsleikni í allri kennslu og starfi. Kennarahóparnir virðast heldur ekki láta almennt og 

háfleygt orðalag í markmiðslögum og námskrám hafa áhrif á sig líkt og kemur fram hjá 

Berki Vígþórssyni og Jón Torfa Jónassyni.364 

Bæði í aðalnámskrá fyrir leikskóla og grunnskóla365 kemur fram að hver skóli skuli 

vinna sína eigin skólanámskrá samkvæmt lögum. Fram kemur hjá báðum hópunum að 

aðalnámskráin sé góður rammi um starfið og hver skóli hafi þó nokkurt frelsi innan 

hennar til að ákveða sína stefnu, kenningar og leiðir í starfinu. Þá virðast rannsóknir 

Kristrúnar Lindar Baldursdóttur, Ragnheiðar Gunnbjörnsdóttur og Ernu Ingibjargar 

 
362 Lög um leikskóla1994:2.gr.; Lög um grunnskóla 1995:2.gr.; Aðalnámskrá leikskóla:8,16; Aðalnámskrá 
grunnskóla – Almennur hluti 1999:6,7,15–16  
363 Kristján Kristjánsson 2001:81–82,100 
364 Börkur Vígþórsson 2003; Jón Torfi Jónasson 2001:33–38   
365 Aðalnámskrá leikskóla 1999:5; Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:25 
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Pálsdóttur366 benda til þess að minni námsefnastýring og meira frjálsræði sé í kennslu 

yngri barna. 

Ein athugasemd kom fram hjá leikskólakennara um að umræða um tölvur ætti ekki 

heima í aðalnámskrá. Fram kom hjá grunnskólakennurum að þrátt fyrir mótsagnir í ytri 

umgjörð skólastarfsins með grunnskólalögum og aðalnámskrá og þversögnina með 

áfangamarkmiðum, þrepamarkmiðum og samræmdum prófum,367 gætu þeir samt gert 

ýmislegt; með öðrum orðum þeir láta þetta ekki stöðva sig. Sem dæmi um það má nefna 

áherslu á einstaklingsmiðaðar og fjölbreyttar kennsluaðferðir og einstaklingsmiðað mat. 

En þessar mótsagnir sem koma fram hjá grunnskólakennurum hér að ofan geta að mati 

Arthurs Morthens og Ingvars Sigurgeirssonar368 komið í veg fyrir að kennarar nýti 

tækifæri til að vekja áhuga nemenda á námi og gæðum náms. Rétt er að minnast þess að 

með nýrri aðalnámskrá369 getur hver skóli valið eigin þrepamarkmið. Sem fyrr eru þó 

ákveðin áfangamarkmið og virðist lítið sem ekkert breytt hvað varðar þátt samræmdra 

prófa. 

Athyglisvert er þó að leikskólakennararnir ræða meira um að skólinn hafi frelsi til 

að vinna á þann hátt sem hann vill en grunnskólakennararnir ræða meira um að þetta 

hefti ekki frelsi kennarans. Í máli grunnskólakennara hljómar það eins og þetta sé þeirra 

einkamál en leikskólakennararnir ræða þetta í fleirtölu, eitthvað sem kemur öllu 

skólasamfélaginu við. Þetta getur haft eitthvað með stærð skólanna að gera, 

grunnskólinn er yfirhöfuð mun stærri stofnun en leikskólinn.  

Leikskólakennararnir eru mjög ósáttir við lög og reglugerðir sem fjalla um fjölda 

barna á hvern kennara370 og vilja sjá breytingar sem miði í þá átt að færri börn séu á 

hvern kennara. Þá eru þeir einnig mjög óánægðir með hönnun á leikskólabyggingum 

sem löggjafinn371 setur ákveðnar skorður við. Þá sé hver krókur og kimi nýttur og það 

sé komið undir þeirra hugvitssemi að nýta húsnæðið sem best. Þetta viðhorf er mjög í 

takt við nýútkomna greinargerð,372 sem því miður virðist ekki, þrátt fyrir mikla 

 
366 Kristrún Lind Baldursdóttir 2004: 2,71,102–103; Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir 2006:iii,83–86; Erna 
Ingibjörg Pálsdóttir 2006:iii.119,106   
367 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:24 
368 Arthur Morthens 1986:22,18; Ingvar Sigurgeirsson 1994:18–27,118; Ingvar Sigurgeirsson 1999:147–
148  
369 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 2006:12 
370 Reglugerð um starfssemi leikskóla nr.225/1995 
371 Samræmd starfsleyfisskilyrði vegna hollustuhátta 2006 
372 Greinargerð og tillögur frá nefnd 2007:3–4 
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umfjöllun, hafa náð eyrum hönnuða eða sveitarstjórnarmanna, því þessar byggingar 

hafa í stórum dráttum verið reistar áfram óbreyttar víða um land.  

Mjög svipaðrar gagnrýni gætir hjá grunnskólakennurum, en þar eru hins vegar engin 

viðmið hjá löggjafanum um fjölda barna í bekk, heldur er þetta allt á höndum 

skólastjórnenda sem er oft mikill vandi búinn vegna þess að þeir verða að halda öllu 

innan fjárhagsrammans. Þessar niðurstöður eru samstíga ýmsum rannsóknum eins og 

þeirra Hauks Viggóssonar, Barkar o.fl., Amalíu Björnsdóttur o.fl.,373 þar sem rætt er um 

svipaðan vanda og virðist sem svo að þetta vandkvæði hafi lítið sem ekkert breyst. 

Einnig eru grunnskólakennararnir mjög óánægðir með hvað húsnæði er stundum 

ófullnægjandi og stofur sem börnum og kennurum er boðið upp á eru oft á tíðum allt of 

þröngar.  

Grunnskólakennararnir eru allir sem einn mótfallnir samræmdu prófunum eins og 

þau birtast í dag. Gretar L. Marinósson374 tekur undir það sjónarmið og segir að það sé 

ekki furða því próf valdi flestum kvíða án þess að bæta námsárangur. Kennarahóparnir 

segja að samræmd próf stangist mjög á við einstaklingsmiðað nám, prófin geti haft 

mjög slæm áhrif á sjálfsmynd barnsins. Börn sem til dæmis standa sig illa samkvæmt 

jafnöldrum fá ekki upplífgandi útkomu í samræmdum prófum. Skrif Rúnars 

Sigþórssonar, Darling-Hammond og Kohns375 eru á þessum nótum þegar rætt er um að 

samræmd próf séu á engan hátt fallin til þess að hafa jákvæð áhrif á námsárangur 

nemenda og þá sérstaklega þeirra sem standa höllum fæti í náminu. 

Grunnskólakennararnir vilja gjarnan sjá einstaklingsmiðað námsmat sem miðast við 

einstaklinginn og hvernig hann stóð sig síðast. Þessi atriði eru í takt við það sem Ingvar 

Sigurgeirsson og Fitzpatrick o.fl.376 hafa að segja um þessi mál. 

 Grunnskólakennararnir segja að samræmdu prófin í fjórða bekk hafi kannski ekki 

svo mikil áhrif á kennsluna, þau eiga ekki að þurfa að trufla. En þessi samanburður 

samræmdra prófa milli skóla sem dreginn er upp í fjölmiðlum hefur áhrif, er hugsaður 

til að flokka skóla eða sem einhvers konar svipa á kennara. Grunnskólakennararnir telja 

víst að eitthvað sé um að kennarar taki nemendur út úr, sem ekki standa sig vel í námi, 

til að skólinn komi betur út, þannig að þessi skólasamanburður skilar engu. Þrátt fyrir að 

börn komi illa út þá er ekkert gert með það, engin ný úrræði fyrir börnin. Ólafur J. 
 
373 Haukur Viggósson 1998:216–217;1999:10; Börkur Hansen o.fl. 2004; Amalía Björnsdóttir o.fl. 
2006:21–22 
374 Gretar L. Marinósson 2005:129,132 
375 Rúnar Sigþórsson 2005:100–101,110; Darling-Hammond 1997:10–11,33; Kohn 1999:93 
376 Ingvar Sigurgeirsson 1999:147–148; Fitzpatrick o.fl. 2004:16–17 
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Proppé377 er með svipaðar vangaveltur þegar hann telur að niðurstöður úr mælingum 

séu oft notaðar til að draga ályktanir af skólastarfi. 

Báðir kennarahóparnir tala um að of mikillar miðstýringar gæti stundum frá hendi 

löggjafans og hins opinbera eins og fram hefur komið hér að ofan. 

Grunnskólakennararnir ræða um að í skólanefnd sé oft á tíðum fólk sem hafi hreinlega 

ekkert vit á skólamálum, það endurspeglist oft í svörum þess ef til þess sé leitað. Mikið 

hefur verið fjallað og skrifað um miðstýringu sem miður heppilega leið í skólakerfinu. 

Einkum hafa komið fram sterkar vísbendingar í þá átt að ef mikillar miðstýringar gætir í 

skólasamfélagi segja Dalin og Darling-Hammond378 að það geti virkað sem hindrun á 

skóla sem annars dafnar og lærir. Þetta eru einnig áherslur sem Sergiovanni og Fullan379 

leggja á í skólastarfi. Wolfang Edelstein380 er á þessum nótum og ræðir  um mikilvægi 

þess fyrir kennara að eiga faglegt frumkvæði í starfi sínu.  

Í þessum kafla hefur verið rætt um helstu þemu sem komu fram í þessari rannsókn 

um viðhorf kennara yngstu barna til grunnþátta starfsins. Eins og getið hefur verið um 

áður þá komu einnig áhugaverðar niðurstöður fram sem ekki fjalla um grunnþætti 

starfsins en koma engu að síður kennarastarfinu við, verða þeim því gerð nokkur skil 

hér á eftir.  

 

4.6 Aðrar niðurstöður 
Hér á eftir er gerð grein fyrir niðurstöðum sem skipta máli fyrir kennarastarfið en 

flokkast þó ekki undir grunnþætti starfsins. Rætt verður um samstarf og viðhorf 

kennarahópanna hvors til annars, viðhorf til karlkennara og framtíðarsýn 

kennarahópanna um hvert starfið kunni að stefna. Í lok hvers undirkafla er einnig 

umræða útfrá efni hans líkt og um grunnþættina.  

 
4.7 Samstarf og viðhorf kennarahópanna hvors til annars 
Báðir kennarahóparnir svara því hiklaust að þeir geti lært eitthvað hvor af öðrum. Hins 

vegar kom mikið hik þegar kafað var dýpra og sitt sýndist hverjum. Greina mátti 

tortryggni hjá báðum hópunum þegar þeir sjá fyrir sér starfið hvor hjá öðrum og greina 

frá þeim skilningi sem þeir hafa á því. Eilítið virðist þó viðhorf grunnskólakennara hafa 

 
377 Ólafur J. Proppé 1983:224 
378 Dalin 1993:6–7; Darling-Hammond 1997:13–15 
379 Sergiovanni 1996:xvii; Sergiovanni 2005:97; Fullan 2001:x–xi;  
380 Wolfang Edelstein 1988:161,168 
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tilhneigingu til að vera meira ríkjandi í þá átt. Hins vegar voru kennarahóparnir með 

ýmsar áhugaverðar hugmyndir um  hvernig þeir vilja sjá samstarf hópanna. 

Í máli leikskólakennaranna má heyra viðhorf eins og að grunnskólinn sé miklu 

bundnari af námskrá og prófum. Það hljóti að vera mjög erfitt að vera einn kennari með 

15–25 börn sem eru á misjöfnu stigi í þroska, að það sé þessi krafa að fylgja ákveðnu 

námsefni, vera með stafainnlögn eða hvað sem það nú er og að allir verði að fylgjast að. 

Leikskólakennari hafði þessa skoðun: 

Ég er sjálf með börn í grunnskóla stundum hallast ég hreinlega að 
því að það væri best fyrir þau að vera á miðjunni ... en það á 
auðvitað ekki að vera þannig, það á að vera einstaklingsmiðað nám 
... en ég þekki þetta ekki nógu vel ... 

 

Í máli grunnskólakennara má heyra viðhorf eins og að leikskólakennarar séu með 

miklu færri börn og hópa og því sé starfið mun auðveldara. Leikskólakennarar geta þá 

sýnt börnunum miklu meiri nánd og setið úti horni með nokkur börn og klappað þeim 

og strokið. Einum grunnskólakennaranum finnst mikið vanta upp á að leikskólakennarar 

öguðu börnin, hann hefur þessa skoðun: 

Það er hvað þau eru hávær. Mér þætti mikið snjallara að eyða 
tímanum í að fá einhverja ró, aga þau þannig ... hvað þau tala 
mikið, tala hátt hvað þau grípa oft fram í og allt þetta það taki svo 
langan tíma að ná þeim niður á haustin í fyrsta bekk. 

 

Eins og kemur fram í byrjun kaflans eru kennarahóparnir báðir að ræða um að þeir 

geti lært hvor af öðrum. Hins vegar má greina ólíkar raddir kennaranna bæði innbyrðis 

og milli stétta á því hvað það sé sem þeir geta lært hver af öðrum.  

Leikskólakennari segir að þó það sé ekki annað en að vilja ekki starfa eins og 

grunnskólakennarinn geri. Annar segir að hann hafi á tilfinningunni að 

grunnskólakennarar geti lært mun meira af þeim eins og að kenna í gegnum leikinn. 

Einn leikskólakennarinn lýsir þessu svona: 

Mjög margir grunnskólakennarar eru búnir að segja undanfarin ár ... 
lært mjög af okkur í sambandi við leikinn ... er alveg frábært ... 
örugglega getum við alveg eins lært af þeim ýmislegt í sambandi 
við bara beint nám.  

 

Tveir grunnskólakennarar segja að þeir viti ekki alveg hvað kennarahóparnir geti 

lært hvor af öðrum. Einn talar um að grunnskólakennarar geti lært framkomu af 
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leikskólakennurum, ekki endilega kennsluaðferðir. Einn grunnskólakennari segist hafa 

lært þetta af leikskólakennurum: 

Já áreiðanlega bæði í skipulagningu og öðru ... þær voru búnar að 
kenna honum að vera í einhverju aga prógrammi ... og lögðu mér 
lífsreglurnar hvernig ég ætti að umgangast hann ... og þetta bara 
virkaði. 

 

Allir viðmælendur kannast við einhvers konar samstarf skólans þeirra við hitt 

skólastigið. Allir þekkja gagnkvæmar heimsóknir og örfáir kennaraskipti. Flestum finnst 

nokkuð gott það samstarf sem er en þurfi að vera mun meira. Þá eru allir sammála um 

að lifandi umræða þurfi að vera milli skólastiganna, þetta væri stigi.  

Þá hafa viðmælendur ákveðnar skoðanir sumir hverjir hvernig þeim þykir að hitt 

skólastigið eigi að starfa. Einn leikskólakennarinn hefur þessa skoðun: 

En það er svo margt annað sem kemur þegar þau fara í 
grunnskólann. Það mætti alveg þessi aðferðafræðin með börnunum 
að læra í gegnum leikinn koma inn en það er sums staðar. 

 

Heyrum þá álit eins grunnskólakennarans en fleiri kennarar komu reyndar inn á 

svipað efni: 

Á tímabili fór leikskólinn eiginlega inn á byrjunar efni 
grunnskólans ... þá ætti leikskólinn heldur að ... grundvallaratriði að 
kenna þeim að halda á blýanti ... þau kunni að beita skærum ... 
snjallara að eyða tímanum í að fá einhverja ró, aga þau þannig.  

 

Margir kennaranna eru með áhugaverðar hugmyndir um hvernig þeir vilja sjá þetta 

samstarf skólastiganna þróast og að ástæðan fyrir því að þessar hugmyndir hafi ekki náð 

fram að ganga er tímaskortur og peningaleysi. Einn leikskólakennarinn hafði þessa 

hugmynd um samstarfið: 

Óskastaðan að kennarar beggja skólastiga myndu semja 
sameiginlega námsáætlun ... sex ára börnin komið til okkar í 
stærðfræðitíma, einingakubbana, við farið í hreyfistund til þeirra og 
þau til okkar ... að skiptast á kennslustundum ... 

 

Grunnskólakennari hafði þessar hugmynd: 
Ég sæi alveg fyrir mér að ákveðinn hópur barna hefði gott af því og 
þörf fyrir það að koma í leikskólann aftur ... svo eru ábyggilega 
einhver börn í leikskólanum sem bíða spennt eftir að komast í 
grunnskólann ... væri gott að geta haft samstarf á þessa vegu. 
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Forvitnilegt er að heyra í kennurum vangaveltur um hvers vegna svo fáir 

karlkennarar séu að starfa á þeirra skólastigi. Í máli allra kemur fram að launin spila 

stórt hlutverk hvers vegna svona fáir karlmenn séu að kenna en einnig að konur færu 

samt sem áður í starfið þrátt fyrir það. Að öðru leyti má greina dálítið ólíka tóna í 

hugleiðingum þeirra. 

Fram kom hjá leikskólakennurum að gamaldags viðhorf séu megin ástæða fyrir að 

svo fáir karlkennarar eru að vinna í leikskóla. Vangaveltur komu um að karlmenn sem 

hafa farið þessa menntunarleið fari meira út í rekstur og pólitík. Þá kom fram að þetta 

væri verðugt rannsóknarefni og best að heyra viðhorf stráka í menntaskóla í því 

sambandi. Einn leikskólakennarinn kom inn á að persónulegir eiginleikar skipti megin 

máli en hann sagði: 

 Alls ekki allra karlmanna að fara að vinna sem leikskólakennari, 
menn þurfa að hafa sterka ... sjálfsvitund og allt það, til þess bara til 
að þora þetta hreinlega. 

 
Í viðhorfi grunnskólakennaranna má jafnvel greina svolítið ásakandi tón út í 

karlmennina. Þeir kenni ekki yngstu börnunum þar spiluðu svo mikið inn í uppeldislegir 

þættir. Þeir kenni heldur eldri bekkjum, séu fagkennarar því starfið þar sé ekki eins 

erfitt, þeir hafi getað áður fyrr haft mun hærri laun í faggreinakennslu. Í máli eins 

grunnskólakennara kom þó fram að það væru annars konar erfiðleikar eftir því sem 

börnin eldast. Einn grunnskólakennarinn lýsir ástandinu svona: 

Karlmennirnir koma ekki ... þeir nenna ekki, ég held sko þeir nenni 
ekki í alvöru að vera með yngstu börnunum því þetta er svo mikil 
umönnun, með yngstu bekkjunum.  

 

Ef dregin er saman í stuttu máli umræða viðmælenda, þá má sjá að tortryggni gætir 

hjá báðum hópum. Mun jákvæðari tón mátti greina hjá hópunum í sambandi við hvernig 

þeir vilja sjá samstarf kennarahópanna þróast, hins vegar virðist skorta bjargirnar til að 

hrinda þeim í framkvæmd. Svipaðar forsendur komu fram hjá kennarahópunum þegar 

umræðan snerist um hvers vegna svo fáir karlkennarar væru að sinna yngstu börnunum. 

Launin og orðræða um hverjir eiga að sinna yngstu börnunum voru þar lykilþættir. 

Mikinn mun mátti greina á milli hópanna þegar viðhorf þeirra sjálfra kom. 

4.7.1 Umræður og samanburður  
Áður en lengra er haldið er rétt að gera grein fyrir á hvern hátt höfundur notar hugtakið 

tortryggni hjá kennarahópunum. Viðmælendur hafa ákveðin rök fyrir því hvernig þeir 
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sjá fyrir sér starfið hvor hjá öðrum. Þar sem höfundur fær ekki annað séð en að sú 

skoðun mótist aðallega af vanþekkingu á störfum hins kennarahópsins er orðið 

tortryggni valið til að lýsa þessum mismunandi eða fyrirfram gefnu viðhorfum hópanna. 

Ágætt er við áframhaldandi lestur að hafa þetta atriði í huga. 

 Mjög umhugsunarvert er að greina má tortryggni hjá báðum hópunum gagnvart 

starfi hins. Það vekur upp vangaveltur um hvort það hafi áhrif á samstarf 

kennarahópanna en löggjafinn381 kveður á um að slíkt samstarf skuli fara fram. Ef til vill 

getur ólík hugmyndafræði382 og saga kennarahópanna383 haft eitthvað með þessar 

skoðanir og viðhorf að segja. Niðurstaða rannsókna Dalhlberg og Taguchi og Jóhönnu 

Einarsdóttur384 um ólíka starfshætti þessara tveggja hópa gæti einnig verið einn 

áhrifavaldurinn. Einnig hefur eflaust ólík starfs- og vinnuskilyrði þessara hópa eitthvað 

að segja.385 Þessarar tortryggni gætir í mun ríkari mæli hjá grunnskólakennurum. 

Vissulega gætir hennar einnig hjá leikskólakennurum í garð grunnskólakennara, eins og 

viðhorfið að vilja ekki starfa eins og grunnskólakennarar. Þarna læðist að sú hugmynd 

hvort þetta endurspegli ef til vill gamlan reynsluheim frá því að viðmælandi var í 

grunnskóla og ætla má að þá hafi kennslufyrirkomulagið verið dálítið frábrugðið því 

sem við þekkjum í dag. Mynd sem Ayers, Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir386 

draga upp um að leikskólakennurum sé ekki tamt að ræða um kennslu getur einnig verið 

ákveðin skýring.  

Grunnskólakennarar segja að leikskólakennarar séu með miklu færri börn og hópa 

og því sé starfið mun auðveldara. Þetta eru atriði sem leikskólakennarar lýsa með allt 

öðrum formerkjum, segja að það séu allt of mörg börn á hvern kennara. Samkvæmt 

reglugerð er misjafnt eftir aldri barnanna hvað mörg börn eru á hvern 

leikskólakennara.387 Hér má ef til vill segja að viðhorf grunnskólakennaranna 

endurspegli þau viðhorf sem Ayers388 segir að séu í garð leikskólakennara, þeir séu 

fátæka frænkan í fagmennskufjölskyldunni. En fleiri kennarahópar hafa orðið varir við 

svipuð viðhorf eins og handmenntakennarar þegar þeir ræða um að bóklegt nám sé sett 
 
381 Aðalnámskrá leikskóla 1999:5,33; Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:5,9 
382 Fröbel 1983:26–27; Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:11–12  
383 Freysteinn Gunnarsson 1958:11–14,18–19; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1984:5,17–20; Jón Torfi 
Jónasson 2001:83   
384 Dahlberg og Taguchi 1994:2–3,12–13,34–36; Jóhanna Einarsdóttir 2004b:57–58,72–73 
385 Gunnar Gíslason 2007a; 2007b 
386 Ayers 1989:40; Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir 2005:54 
387 Til upprifjunar er meðaltal 6,66 börn á hvern leikskólakennara/starfsmann sem vinnur að uppeldi og 
kennslu barna í leikskólum Akureyrar 2006. 
388 Ayers 1989:3 



103 
 

á mun hærri stall en verklegt nám.389 Vangaveltur Þóru Rósu Geirsdóttur um 

þekkingarleysi á starfi kennarahópanna hvors til annars390 lýsa þessu einnig nokkuð vel 

og ríma við það að um nokkra tortryggni sé að ræða. Í máli grunnskólakennara má 

einnig greina að þeim hafi fundist á tímabili leikskólinn vera að feta sig inn á 

byrjunarefni grunnskólans, svo var að heyra að það væri þó liðin tíð. Gögn rannsakanda 

gefa ekki tilefni til að álykta hvað leikskólakennararnir hafa um þetta atriði að segja.  

Þá eru orð grunnskólakennara um að leikskólakennarar leggi alls ekki næga áherslu 

á aga í leikskólanum mjög umhugsunarverð. Látið er að því liggja að þess vegna séu 

börnin svona hávær og óróleg í fyrsta bekk. Þetta eru sambærilegar niðurstöður og 

koma fram í viðtalsrannsókn Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar.391 Ekki má þó gleyma 

jákvæðu viðhorfi sem fram kom hjá einum grunnskólakennaranum, hann segir að hann 

hafi fengið mjög góð ráð hjá leikskólakennurum vegna barns sem hafði 

hegðunarvandamál og þau ráð hafi leyst vanda barnsins. 

Samkvæmt ýmsum samanburðarrannsóknum sem gerðar hafa verið í leikskólum og 

grunnskólum erlendis, svo sem Dahlberg og Taguchi, Broström, Pramling o.fl., Yeo og 

Clarke,392 meðal kennara, barna og foreldra, virðist ákveðið viðhorf og ólík sýn til 

skólanna vera ríkjandi. Viðhorf þessi má rekja  langt aftur til þeirrar hugmyndafræði 

sem skólarnir byggja á, leikur hefur einkennt leikskólann en í grunnskólanum er meira 

um námsgreinar og hefðbundnar kennsluaðferðir. Hérlendis sýna rannsóknir Bryndísar 

Gunnarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur393 sambærilegar niðurstöður. 

Óhætt er að fullyrða að viðmælendur mínir taki af fullum krafti undir orð 

Broström394 um að leikskólinn og grunnskólinn þurfi að vinna miklu betur saman. Þeir 

vilja allir sjá samstarf og gott betur en það, hins vegar tala þeir um tímaleysi til að 

hrinda þeim í framkvæmd og eru það sambærilegar niðurstöður við rannsókn Jóhönnu 

Einarsdóttur.395 Hugmyndir viðmælenda eru á þá leið að kennarahóparnir geti útbúið 

sameiginlega námskrá fyrir elstu börnin í leikskólanum og yngstu börnin í 

grunnskólanum. Hugmynd kom fram um að ákveðinn hópur barna grunnskólans gæti til 

 
389 Guðrún Helgadóttir 2002:339,ii 
390 Þóra Rósa Geirsdóttir 2002 
391 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1999:77 
392 Dahlberg og Taguchi 1994:2–3,12–13,34–36; Broström 2001:19–20,22; Pramling o.fl. 1995; Yeo og 
Clarke 2007 
393 Bryndís Gunnarsdóttir 2001:84; Jóhanna Einarsdóttir 2004b:73; Jóhanna Einarsdóttir 2003; 2006: 69–
71,76,79 
394 Broström 2001:9,34–35; 41–44,64 
395 Jóhanna Einarsdóttir 2004a:209,221–222  
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dæmis komið í einingakubbana, stærðfræði í leikskólanum, en leikskólabörnin farið í 

hreyfingu í grunnskólanum. Mjög skemmtileg hugmynd kom fram um kennaraskipti. 

Forvitnilegt verður að sjá hvaða tillögur starfshópur sem skipaður er af 

menntamálaráðherra396 kemur með um þessi atriði. Einnig kemur fram hjá 

viðmælendum að þetta samstarf yrði alltaf að byggjast á þeim aðilum sem sjái um það 

en skilyrði sé að það feli í sér mikinn ágóða fyrir börnin. 

Svipaðar forsendur koma fram hjá kennarahópunum þegar umræðan snýst um hvers 

vegna svo fáir397 karlkennarar væru að sinna yngstu börnunum. Orðræðan á þar drjúgan 

þátt auk launanna. Þetta er algjörlega í takt við niðurstöðu rannsóknar Önnu Elísu 

Hreiðarsdóttur398 sem fjallar um fáa karlmenn í leikskólum. Helga Sigurjónsdóttir399 

ræðir einnig svipuð viðhorf þegar hún segir að það hafi orðið gengisfelling á 

kennarastarfinu.  

Mikinn mun má greina á milli kennarahópanna þegar viðhorf þeirra sjálfra kom 

fram. Þannig heyrðist miklu oftar hjá leikskólakennurum viðhorf eins og karlmenn væru 

hetjur að þora yfirhöfuð að starfa í leikskóla. Meðan grunnskólakennararnir höfðu það 

álit að þeir nenntu hreinlega ekki að vinna með yngstu börnunum í grunnskólanum. 

Konur séu ekki að víla fyrir sér að vinna þess vegna allan sólarhringinn eins og raunin 

getur orðið þegar þær sjá einnig um börn og heimili.  

Karlkennararnir í rannsókn Önnu Elísu Hreiðarsdóttur400 ræða einnig um að 

fordómar, staðalímyndir og viðhorf hafi áhrif sem vinna þurfi gegn en greina má að 

viðmælendur hafa sjálfir einnig nokkra fordóma gagnvart kvenkennurum. Þetta sýnir að 

kennarar verða að byrja að vinna með viðhorf sín, það er lítil von að fordómar í 

þjóðfélaginu breytist mikið ef vandinn liggur ,,heima.” Þá er vert að gefa gaum að 

vangaveltum Guðnýjar Guðbjörnsdóttur401 um mikilvægi þess að konur séu með í að 

móta orðræðuna á hverjum tíma.  

Kennarahóparnir eru þó sammála um að viðhorf og gildismat þjóðfélagsins þurfi að 

breytast í þá átt að karlmenn sæki í auknum mæli í að kenna yngstu börnunum og 

kennarahópunum þykir það æskilegt. Fram kemur hjá grunnskólakennurum á Akureyri 

 
396 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 2006 
397 Hagtíðindi 2006:4 
398 Anna Elísa Hreiðarsdóttir 2006:105 
399 Helga Sigurjónsdóttir 1999:11–12 
400 Anna Elísa Hreiðarsdóttir 2006:108 
401 Guðný Guðbjörnsdóttir 1994:165,192–193 
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að þeir vita um áhuga karlnema að fara að starfa á yngsta stigi, vandinn sé sá að það er 

sennilega engin staða laus.  

Kennarastarfið hefur verið að breytast í gegnum árin. Hvað framtíðin ber í skauti sér 

er forvitnilegt og áhugavert að skoða. Í næsta kafla verður umfjöllun um framtíðarsýn 

kennarahópanna. 

 

4.8 Breytingar og framtíðarsýn 
Þegar viðmælendur ræða um hvernig þeir geti séð fyrir sér þróun starfsins eftir eitt til 

fimm ár koma fram ýmsar vangaveltur bæði líkar og ólíkar meðal einstaklinga innan 

kennarahópsins og einnig milli hópanna. 

Allir viðmælendur hafa áhyggjur af of löngum vinnudegi barna. Það þurfi að stytta 

vinnutíma yngstu barnanna og gefa fjölskyldunni kost á því að vera meira saman. 

Leikskólakennarar hafa áhyggjur af stöðu leiksins og grunnskólakennarar vilja helst sjá 

einstaklingsmiðað nám verða ríkjandi þátt innan grunnskólans. 

Einn leikskólakennarinn hefur miklar áhyggjur að starf leikskólakennara sé ekki eins 

mikið á ,,gólfinu” í leik með börnunum eins og það hafði verið fyrir um tuttugu árum. 

Mikil skriffinnska og fundarhöld hafi bæst við starfið. Hann vill ekki sjá  að leikskólinn 

missi sérkenni sín og á þá við leikinn og allt sem börnin læra gegnum leik. Annar kveðst 

ekki sjá neinar stökkbreytingar en segist vona að stöðugildi leikskólakennara verði ekki 

skert innan leikskólans. Álit eins leikskólakennarans er að stéttin sem útskrifast úr 

háskóla sé að stækka og það verði til þess að meiri þekking skapist og enn öflugra 

faglegt starf sem breiðist út í alla skólana. Þannig geti hver skóli þróast dálítið meira og 

menn farið sína eigin leið. Þetta geti leitt til þess að foreldrar geti jafnvel í framtíðinni 

farið að velja, þessi skóli er svona og þess vegna fer ég þangað með barnið mitt.  

Greina má ólíkar áhyggjur leikskólakennara um þróun stéttarinnar eftir búsetu. 

Leikskólakennararnir í Kópavogi hafa mestar áhyggjur af því að hreinlega sé ekki nóg 

framboð af útskrifuðum leikskólakennurum til að manna stöður, meðan áhyggjur 

leikskólakennara á Akureyri snúast um að fá jafnvel ekki að ráða leikskólakennara. 

Skoðum hvað tveir leikskólakennarar hafa um þetta að segja á hvor sínu landshorninu: 

Leikskólakennari í Kópavogi: 
Alltaf vantar leikskólakennara ... við erum háð því að vera með svo 
og svo mikið af ófaglærðu fólki og fáa leikskólakennara... 
leikskólakennarar sem eru deildarstjórar meira í að leiðbeina fólki 
og meira í stjórnunarstörf sem ég tel ekki æskileg.  
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Leikskólakennari á Akureyri: 
Mér finnst þetta bara álíka að úti í grunnskólanum væru þrír bekkir 
og það væri í lagi að einn kennarinn væri ekki grunnskólakennari. 
Ég horfi á þetta þannig að ég vil að allir sem starfa með börnunum 
... séu leikskólakennarar.  

 

Í máli tveggja grunnskólakennara kemur fram að þeir vonast til að fljótlega fari 

þessi langi vinnudagur barna að styttast og heimalærdómur verði afnuminn. Þrír 

kennarar telja að einstaklingsmiðað nám og kennsla sé að koma sterkar inn. Einn 

kennarinn hefur þá hugmynd að það verði farið að aðgreina meira og getuskipta á 

einhvern hátt en það verði dulbúið einhvern veginn. Einn grunnskólakennarinn segir 

svona frá: 

Það þarf að vera meiri samræmi innan námskrá ... svo þetta stangist 
ekki svona mikið á ... þetta þróist þannig að skólinn verði fyrir alla 
... að börnin geti komið sterk út, líka þau sem eru ekki upp á 
bókina, að þau þurfi ekki að vera neinir taparar 

 

Viðmælendur ræða allir um hvort æskilegt sé að sum börn geti farið fyrr en önnur 

seinna í grunnskólann. Hjá leikskólakennurum kemur fram einlit rödd um að 

leikskólakennarar verði að sanna sig og hafa viðfangsefni við hæfi þá muni þrýstingur á 

að fimm ára börn flytji upp í grunnskólann minnka og jafnvel þagna. Hins vegar má 

greina mislita rödd um hvernig og hvenær sé æskilegt yfirhöfuð að hafa þennan 

flutning. Allt frá því að vilja ekki sjá neina breytingu, til þess að sjá fyrir sér að sum 

börn geti farið fyrr í grunnskólann og önnur seinna upp úr leikskólanum. Einn 

leikskólakennarinn hefur þessa skoðun: 

Krakkar sem eru snillingar á leikskólaaldri í stærðfræði ... það er 
ekkert í rannsóknum sem segir að þetta hjálpi þeim, bara því síður 
það er svo mikil pressa á þeim að fá ekki að fylgja sínum 
jafnöldrum ... félagsþroskinn kannski bara út og suður. 

 

Greina má einnig ólíkar raddir grunnskólakennara en þar kom fram að það geti 

verið mikið vandaverk ef sum börn fara fyrr í grunnskólann og önnur seinna. Þá þarf að 

flokka sem getur verið mikið vandamál og leikskólinn verði þá að standa sig að koma 

barni áfram sem seinkað væri. Einn grunnskólakennaranna hafði kynnst allt að þriggja 

ára mun erlendis en þar eru leik- og grunnskólar í sama húsnæði eða á sömu lóð og 

fannst það ganga prýðilega. Einn talar um að það henti börnum á þessum aldri langbest 

að púsla, kubba og föndra og því eigi þau heima í leikskólanum. Þá finnst öðrum þetta 
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dálítið langsótt meðan við erum svona föst í bekkjarskilunum. En sums staðar er 

reyndar í þessu einstaklingsmiðaða námi árgöngum kennt saman. Grunnskólakennari 

hefur meðal annars þetta að segja: 

Það þarf þá að vera hugsunarbreyting ... þannig að það séu ekki 
einhverjir lúserar sem sitja eftir. Við þurfum að taka markvissa 
ákvörðun um það, við ætlum að hafa fljótandi skil í þessum skóla ... 
miða við aldursbil ... 

 
Viðmælendur hafa lítið pælt í starfinu langt fram í tímann, segja gjarnan hlæjandi 

verða hættir að vinna og jafnvel komnir á elliheimili. Vangaveltur koma þó fram hjá 

leikskólakennurum um togstreituna í því að leikskólinn sé fyrsta skólastigið en 

jafnframt þjónustustofnun og gerð verði meiri krafa á seinna hlutverkið eins og með 

lengri opnunartíma. Þá sé líklegt að skólaskylda verði alla vega hjá þeim sem eru fimm 

ára og hjá þeim yrði gjaldfrjáls leikskóli í 4–6  tíma á dag.  

Í mjög stuttri samantekt má sjá að framtíðarsýn kennarahópanna sýnir að þeir sjá 

býsna ólíka mynd á þróun starfsins á næstu árum, en skýrt kemur þó fram hjá báðum 

hópum að þeir hafa áhyggjur af hinum langa vinnudegi barna. Leikskólakennarar 

innbyrðis virðast sjá fyrir sér ýmsar ólíkar myndir sem getur verið vísbending um að 

ýmis teikn séu á lofti um hvert starfið stefni. Meiri samhljóm má sjá í máli 

grunnskólakennara sem getur gefið þá vísbendingu um að grunnskólinn stefni í ákveðna 

átt, til einstaklingsmiðaðs náms. Hins vegar eru viðmælendur lítið búnir að velta fyrir 

sér starfinu langt fram í tímann. Fram koma þó vangaveltur hjá leikskólakennurum um 

togstreituna að vera hvort tveggja í senn uppeldis- og þjónustustofnun.  

4.8.1 Umræður og samanburður  
Ýmsar vangaveltur koma fram um þróun starfsins eftir eitt til fimm ár, bæði líkar og 

ólíkar innan kennarahópsins og einnig milli hópanna. Allir viðmælendur hafa áhyggjur 

af of löngum vinnudegi barna. Það þurfi að stytta vinnutíma yngstu barnanna og gefa 

fjölskyldunni kost á því að vera meira saman. Ýmsar tölur402 sýna að viðvera barna í 

leikskóla og grunnskóla sé sífellt að lengjast þannig að það er ljóst að þarna hafa 

kennarahóparnir mikið til síns máls. 

Leikskólakennarar hafa áhyggjur af stöðu leiksins og grunnskólakennarar vilja sjá 

einstaklingsmiðað nám verða ríkjandi þátt innan grunnskólans. Í gegnum tíðina hafa 

ýmsir haft áhyggjur af þróun og gildi leiks barna og finna má þess merki bæði hér á 

 
402 Jón Torfi Jónasson 2006:75; Ingibjörg Rafnar 2006; Elín Thorarensen 2006 
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landi og á Norðurlöndum.403 Jón Torfi Jónasson404 veltir einnig fyrir sér hvort leikurinn 

haldi stöðu sinni á 21. öldinni og þá með hvaða móti. 

Hérna geta leikskólakennarar eflaust auðveldlega lent í gryfjunni sem Jón Torfi405 

nefnir klemmu Rousseau, orðið ráðvilltir í stefnu sinni. Hér væri kannski réttast að 

spyrja börnin sjálf en samkvæmt Woodhead406 er það langfarsælasta leiðin til að komast 

að því hvar beri að stíga niður og fylgja þeirra sýn og viðhorfum eftir. Rannsókn 

Jóhönnu Einarsdóttur407 sýnir einnig að námsefni er sífellt að færast neðar. Þetta eru 

vangaveltur sem þarft og vert er að velta fyrir sér og að taka afstöðu gagnvart. 

Fróðlegt er að skoða þessa ólíku sýn milli leikskólakennara eftir búsetu um þróun 

stéttarinnar. Leikskólakennararnir í Kópavogi hafa mestar áhyggjur af því að það verði 

ekki nóg framboð af útskrifuðum leikskólakennurum til að manna stöður í leikskólum, 

en ekki ber á þessum áhyggjum hjá leikskólakennurum á Akureyri. Ef litið er á tölur um 

fjölda leikskólakennara tala þær sínu máli og endurspegla ólíkt hlutfall leikskólakennara 

í þessum tveimur bæjarfélögum.408 

Áhyggjur leikskólakennara á Akureyri snúast um að fá ef til vill ekki að ráða fleiri 

leikskólakennara í framtíðinni. Samkvæmt núgildandi lögum409 eiga allar stöður í 

leikskólum sem snúa að uppeldi barna að vera mannaðar leikskólakennurum, en heimilt 

er að gera undantekningar fáist ekki fagmenn. Til að útskýra þessar áhyggjur 

leikskólakennaranna á Akureyri er rétt að taka það fram að nú er verið að endurskoða 

leikskólalögin. Eitt af því sem mjög hefur verið í umræðunni er lögverndun og reyndar 

gætir þess í tíu skrefa samkomulaginu.410 Flestir leikskólastjórar á Akureyri óttast að 

breytingar í þessa átt geti jafnvel haft þau áhrif í framtíðinni að þeim verði meinað að 

ráða leikskólakennara. Það verði í höndum sveitarfélaga hvaða reglur verða settar um 

þessi atriði. Draga má þá ályktun af þessari umræðu að farsælast sé að hafa sem minnsta 

miðstýringu í skólum líkt og til dæmis Barth, Sergiovanni, Fullan og Rúnar Sigþórsson 

o.fl.411 eru hallir undir. Það ætti þess vegna að vera í höndum leikskólastjóra að ráða 

 
403 Valborg Sigurðardóttir 1992:47; Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:19; Olofsson 1992:79 
404 Jón Torfi Jónasson 2006:53 
405 Jón Torfi Jónasson 2006:25-27 
406 Woodhead 2006:4–6,33–34 
407 Jóhanna Einarsdóttir 2004b:74 
408 Til upprifjunar er gott að hafa í huga að í október 2006 á Akureyri var 67% hlutfall starfsmanna 
leikskólakennarar í leikskólum meðan þeir voru ekki nema 38% í Kópavogi. 
409 Lög um leikskóla 1994/nr 78:12. gr. 
410 Skólastarf og skólaumbætur 2006 
411 Barth 1990:147–152, xv; Sergiovanni 1996:xvii; 2005:97; Fullan 2001:x–xi Rúnar Sigþórsson o.fl. 
1990:30–31      
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hæfasta manninn hverju sinni en ekki miðstýrt. Í þessu samhengi er einnig rétt að minna 

á aðvörunarorð í skýrslu412 þemanefndar Kennarasambandsins um að stjórnvöld og 

skólar hafi stundum verið að draga úr skilyrðum laga fyrir því að gegna kennslu, að ráða 

ómenntaða kennara þegar ekki hefur verið nóg framboð af fagmönnum. Hér má 

sennilega merkja ólíka sýn leikskólakennara eftir hve hátt hlutfall fagmanna er á 

vettvangi eftir landshlutum. 

Auk þess hefur önnur umræða orðið að miklu hitamáli meðal leikskólakennara og 

kemur hún einnig fram meðal viðmælenda á Akureyri. Þessi umræða er komin mun 

styttra á veg en segja má að rætt sé um að breyta hlutverki leikskólans á þann veg að  

rætt sé annars vegar um ,,skólatíma” og hins vegar ,,afþreyingu” og á aðalfundi Félags 

leikskólakennara sem haldinn var 25. febrúar 2006 urðu nokkuð snarpar umræður um 

þetta.  

Framtíðarsýn grunnskólakennara var öll á sama veg og bendir til þess að 

einstaklingsmiðað nám muni síðar koma sterkara inn. Þetta geti gefið vísbendingu um 

að stefnt sé í ákveðna átt og kennarar séu meðvitaðir um það. Þá má velta fyrir sér í því 

samhengi hvaða leiðir verði varðaðar til þess. Samkvæmt Tomlinson, Tomlinson og 

Allan og Ingvari Sigurgeirssyni413 eru nokkrar leiðir færar og nauðsynlegt að skoða 

hugmyndafræði, stefnu og leiðir til að allir feti sömu slóð í þessa átt. 

Viðmælendur ræða allir um hvort æskilegt sé að sum börn geti farið fyrr en önnur 

seinna í grunnskólann. Mjög skiptar og ólíkar skoðanir koma fram hjá viðmælendum 

þvert á kennarahópana. Heyra má mikla andstöðu meðal þeirra líkt og kom fram þegar 

fræðslulögin414 voru ákveðin hér áður og umræðan var um hvort rétt sé að hafa 

skólaskyldu eða ekki. Einnig heyrðist jákvæð afstaða með fljótandi skilum. Ljóst er að 

mikið þarf að breytast í rammalöggjöfinni415 hér á landi ef breytingar eiga að gerast í 

þessa átt. Einnig er þetta eitt af þeim atriðum sem á að skoða í tíu skrefa 

samkomulaginu.416 

Eftir þessa yfirferð á öðrum niðurstöðum rannsóknarinnar en þeim sem snúa beint 

að grunnþáttum kennarastarfsins og umfjöllun um niðurstöður úr viðtölum við 

fræðimenn og aðrar rannsóknir, verða í næsta kafla dregnar ályktanir af niðurstöðunum. 

 
412 Skýrsla og tillögur þemanefndar Kennarasambands Íslands 2005:26–30 
413 Tomlinson 2001:2–6; Ingvar Sigurgeirsson 2005:9–10,14–15,23–24 ; Tomlinson og Allan 2000:1,10 
414 Freysteinn Gunnarsson 1958:11; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1984:17–21,103 
415 Aðalnámskrá leikskóla 1999:39,42; Menntamálaráðuneytið 2007 
416 Skólastarf og skólaumbætur 2006 
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5. Ályktanir 
 

Í þessum kafla eru dregnar ályktanir af niðurstöðum rannsóknarinnar. Í byrjun kaflans 

verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum. Til upprifjunar verða þær 

tilgreindar hér en þær eru: Hvernig skilgreina leikskólakennarar í leikskólum og  

grunnskólakennarar á yngsta stigi grunnskólans grunnþætti kennarastarfsins?  Hvað eiga 

þessir tveir hópar kennara sameiginlegt og hvað ekki? 

 Þá verða í kaflanum um ályktanir og umræður dregin fram svörin við 

rannsóknarspurningum og velt upp hugsanlegum leiðum til úrræða og umbóta þar sem 

það á við. Dregið verður upp hvað sé nýtt í þessari rannsókn umfram aðrar rannsóknir.  

Eins og getið er um í kaflanum hér á undan komu fram áhugaverðar niðurstöður, sem 

flokkast ekki undir grunnþætti kennarastarfsins, verða þeim einnig gerð nokkur skil í sér 

kafla. Þar má helst nefna viðhorf kennarahópanna hvors til annars, samstarf 

kennarahópanna, viðhorf til karlkennara og framtíðarsýn kennarahópanna um hvert 

starfið kunni að stefna.  

 

5.1 Svör við rannsóknarspurningum 
Í eftirfarandi samantekt er leitast við að svara hvorri rannsóknarspurningunni fyrir sig. 

Fyrst verða tekin saman svör leikskólakennara, þá grunnskólakennara og reynt verður 

að hafa sömu röð og kemur fram í þemunum. Í svari við fyrri rannsóknarspurningu er 

leitast við að skilgreina hver eru viðhorf kennaranna til grunnþátta kennslunnar. Í svari 

við síðari spurningunni um hvað sé líkt og ólíkt með kennarahópunum er svörunum 

skipt, fyrst er dregið upp hvað sé líkt, þá hvað sé ólíkt.  

5.1.1 Viðhorf leikskólakennara til grunnþátta kennarastarfsins   
Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur skýrt fram að leikskólakennarar telja 

grunnþætti kennarastarfsins fyrst og fremst vera starfið með börnunum. 

Leikskólakennararnir leggja mikla áherslu á barnið sem einstakling. Þeir ræða allir sem 

einn um mikilvægi þess að taka tillit til hvers barns, vera til staðar fyrir það og þeim 

beri að virða hvern og einn einstakling. Öll börn hafi sín sérkenni, sínar þarfir og séu að 

reyna sig og það þurfi mikla næmni á börnin. Þeir segja að grundvallaratriði sé að 

börnunum líði vel og þau séu ánægð. Þeir leggja áherslu á að vinna með áhugasvið 
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barnanna og að börnin fái að leiða starfið áfram. Leikskólakennararnir  leggja áherslu á 

að gott samstarf sé við foreldra barnanna. Þeim líði langbest í starfinu þegar þeir eru 

með börnunum, nái vel til þeirra, gefi af sér til barnanna og sjái þau taka skref til aukins 

þroska. 

 Leikskólakennararnir telja megin hlutverk sitt vera að búa börnin undir lífið. 

Markmiðið sé að börnin fari frá leikskólanum með veganesti sem feli það í sér að hafa 

sterka sjálfsmynd, kunna að sýna samkennd og bera umhyggju fyrir öðrum. 

Leikskólakennarar lýsa starfi sínu sem skemmtilegu og gefandi en jafnframt taka þeir 

það fram að það sé krefjandi og hvorki auðvelt né einfalt. 

 Niðurstöðurnar sýna að leikskólakennarar skiptast í tvo hópa þegar þeir segja hvort 

starfið sé meira námsgreinamiðað eða uppeldismiðað, tveir segja að kennslan sé meira 

uppeldismiðuð en námsgreinamiðuð og tveir segja að hún sé góð blanda af hvoru 

tveggja. Þrátt fyrir þessa aðgreiningu leggja þeir allir mikið upp úr uppeldi og fram 

kemur hjá þeim að uppeldi og menntun verði ekki slitin í sundur.

 Leikskólakennararnir leggja mikið upp úr að nota kennsluaðferðir og námsleið í 

gegnum leikinn í starfinu með börnunum. Þeir nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og velja 

þær eftir námskrá leikskólans, hvaða kenningum leikskólinn starfi eftir, barnahópnum 

og einnig spili aðstæður hverju sinni inn í. 

 Þegar skoðað er hvað hefur áhrif á grunnþætti leikskólakennara kemur í ljós að það 

skiptir máli hvernig búið er að starfinu að hálfu löggjafans, hvernig stjórn 

leikskólakennarar hafa á eigin starfi og þáttur fagmennskunnar hefur einnig áhrif. Í 

svörum leikskólakennara kemur fram að grunnurinn að fagmennsku liggi í menntuninni 

og kenningunum að baki starfinu. Reynslan spili stórt hlutverk en hún nægi ekki ein og 

sér og því sé nauðsynlegt að huga vel að símenntun og þar koma áhrif háskólanna vel 

fram. Faglegan stuðning fá leikskólakennarar á fundum með samstarfsmönnum. Þeir 

sakna þess þó að lítill tími sé til að hafa fagfundi eingöngu með kollegum þar sem 

skilningur á starfinu er mun meiri hjá fagfólki en ófaglærðum. 

 Leikskólakennararnir segja að þeir geti ávallt leitað til annarra leikskólakennara í 

leikskólanum þeirra ef þeim þykir þörf á en ekki sé um formlegan stuðning að ræða sem 

feli í sér til dæmis að kennarar fylgist markvisst hvor með öðrum til að meta sig í starfi. 

Fram kemur að nokkuð sé um að aðrir leiti eftir faglegum stuðningi til þeirra en 

viðmælendur segjast lítið sækjast eftir stuðningi sjálfir þar sem þeir telja sig ekki 

þarfnast þess. 
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Mikið samráð og samstarf var við leikskólakennarana þegar ákvörðun um 

hugmyndafræði og stefnu þeirra leikskóla var tekin. Einnig þegar ákvörðun um 

þróunarverkefni eru tekin í skólanum þeirra sem virðist uppskera mjög sátta kennara 

hvað þessi atriði varðar. Niðurstöðurnar sýna að það sem helst hamli fagmennsku í 

starfi leikskólakennara sé undirmönnun og örar mannabreytingar auk þess sem 

leikskólakennarar í Kópavogi ræða um skort á fagmönnum sem einn áhrifaríkan þátt. 

Skortur á tíma til að undirbúa sig undir starfið hamlar einnig starfinu. 

Leikskólakennurum finnst siðareglur nauðsynlegar. Niðurstöður benda einnig til þess að 

virðing fyrir leikskólakennarastarfinu skipti máli, bæði virðing þeirra sjálfra og annarra. 

Málvenjur og hugtakanotkun leikskólakennara er eitthvað sem viðmælendur hafa 

nokkrar áhyggjur af og þeir vilja sjá að leikskólinn noti hugtök sem lýsi starfi þeirra best 

og taki ekki upp hugtök annarra kennarahópa hugsunarlaust. 

 Leikskólakennarar eru almennt ánægðir með aðalnámskrá leikskóla, hún sé það víð 

að hver leikskóli geti útfært skólanámskrá eftir þeim kenningum og hugmyndafræði sem 

þeir aðhyllast. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að leikskólakennarar eru ósáttir við 

fjölda barna á hvern kennara og eru mjög óánægðir með hve þröngt er búið 

húsnæðislega að börnum og kennurum. 

5.1.2 Viðhorf grunnskólakennara yngstu barna til grunnþátta 
kennarastarfsins   
Fram koma skýrar niðurstöður hjá grunnskólakennurum um að grunnþættir 

kennarastarfsins hjá grunnskólakennurum séu fyrst og fremst kennslan, sem snýr að 

nemendum sjálfum. Mikilvægast sé í starfinu að styðja nemendur til aukins þroska og 

lífshamingju. Í kennslu skipti megin máli að finna hvað búi í hverjum og einum og finna 

styrkleika barnanna. Mikilvægast sé að börnunum líði vel og börnin upplifi sig ekki sem 

tapara alveg sama hvernig þau koma inn. Kennurunum líður langbest í starfi sínu þegar 

þeir ná góðu sambandi við börnin, þau séu áhugasöm og taki framförum í námi. 

Grunnskólakennararnir leggja áherslu á gott samstarf við heimili barnanna en kvarta yfir 

dálitlum yfirgangi foreldra. 

 Grunnskólakennararnir telja megin hlutverk sitt vera að koma börnum til manns og 

þroska og  til að ná því markmiði gefi langbestan árangur að miða kennsluna við 

einstaklinginn. Þeir grunnskólakennarar sem hafa einnig reynslu af að kenna á öðrum 

stigum grunnskólans segja að það sé skemmtilegast að kenna börnum á yngsta stiginu 
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en einnig mjög erfitt, áreitin þar séu oft einhvern veginn mun meiri en á öðrum stigum. 

Þrátt fyrir að starfið sé svona erfitt hafi þeir langmest að gefa þar. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fjölbreytt svör þegar grunnskólakennarar ræða 

um hvort kennsla þeirra sé meira námsgreinamiðuð eða uppeldismiðuð. Tveir segja að 

hún sé góð blanda, einn telur að námsgreinin hafi meira vægi og annar segir að uppeldið 

hafi meira að segja. Börnin séu það ung og lífsleikni sé fléttað inn í alla kennslu. 

Grunnskólakennararnir ræða um að námsgreinarnar leiði starfið dálítið, þó séu þeir 

sveigjanlegir, grípi tækifærið og fari aðeins út fyrir rammann. Þó svo að á 

stundatöflunni standi íslenska sé hægt að kenna stærðfræði sé áhugi barnanna einmitt 

þar á því augnabliki.  

 Niðurstöðurnar sýna að grunnskólakennarar leggja áherslu á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og vilja miða þær við einstaklinginn og barnahópinn hverju sinni. Þeir 

telja að eigin reynsla um hvað reynist best hafi mest að segja en einnig fylgja þeir því 

eftir ef skólinn hefur einhverjar ákveðnar kennsluaðferðir að leiðarljósi og kenna þá 

jafnframt samkvæmt þeim. 

 Þegar skoðað er hvað hefur áhrif á grunnþætti kennara á yngsta stigi kemur í ljós að 

það skiptir máli hvernig búið er að starfinu að hálfu löggjafans, hvernig stjórn 

grunnskólakennarar hafa á eigin starfi og þáttur fagmennskunnar hefur einnig áhrif. 

Grunnskólakennarar segja að það sem helst stuðli að fagmennsku sé menntunin og 

kunnátta til að halda henni við. Grunnskólakennarar þurfi að vera í lifandi umræðu og 

þar komi háskólarnir sterkt inn með ýmsar rannsóknir, þá þurfi að lesa og vera vel 

vakandi sjálfir og sinna símenntun. Fram kemur í niðurstöðum að grunnskólakennurum 

þykir vald skólastjóra grunnskólanna full mikið þegar kemur að símenntun, þeir vilja fá 

að ráða meira sjálfir hvaða símenntun þeir sækja. Enginn formlegur stuðningur sé fyrir 

hendi en alltaf sé hægt að leita eftir faglegum stuðningi. Mikið sé um að faglegur 

stuðningur fari fram á árgangsfundum og á fundum með yngsta stigi. Niðurstöðurnar 

sýna að ekki er mikið um samstarf við þá þegar ákvörðun um hugmyndafræði, stefnu og 

þróunarverkefni eru tekin í grunnskólunum og stundum leiðir það til óánægju kennara 

hvað þessi atriði varða. Niðurstöðurnar sýna að það sem helst hamli faglegu starfi sé 

það gagnstæða við það sem stuðlar að faglegu starfi eins og að sækja ekki námskeið og 

ráðstefnur, lesa ekki fræðibækur eða vera ekki í faglegri umræðu um starfið. 

Grunnskólakennarar segja að of mikið sé um að tíminn fari í fundi sem leiði til þess að 

ekki sé nægur tími til að undirbúa starfið. Grunnskólakennarar eru ánægðir með að 
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siðareglur séu komnar inn og sjálfsagt að hafa þær. Þá sýna niðurstöður einnig að 

virðing fyrir grunnskólakennarastarfinu skiptir máli, bæði virðing þeirra sjálfra og 

annarra. Þeir vilja gjarnan sjá meiri virðingu almennings fyrir starfinu.  

 Fram kemur í niðurstöðunum að grunnskólakennarar eru almennt nokkuð sáttir við 

aðalnámskrá, hver kennari hafi visst svigrúm til að ákveða til dæmis sínar 

kennsluaðferðir innan hennar. Umgjörð löggjafans, lög og reglugerðir og aðalnámskrá 

eigi að vera leiðbeinandi fyrir kennsluna og áríðandi að mótsagnir séu ekki í löggjöfinni 

en þann þátt gagnrýna kennararnir. Grunnskólakennararnir gagnrýna mjög samræmdu 

prófin eins og þau birtast í dag og segja þau ekki í takt við einstaklingsmiðað nám. 

Grunnskólakennurum finnst stundum of mikillar miðstýringar gæta af hendi löggjafans 

og þeirra sem fara með pólitískt vald eins og skólanefndar. Niðurstöðurnar sýna að 

grunnskólakennurum finnst bekkirnir stundum allt of stórir og stofurnar heldur þröngar 

fyrir börn og kennara. 

5.1.3 Sameiginleg og ólík sýn kennarahópanna 
Í svari við seinni rannsóknarspurningu rannsóknarinnar um hvað kennarahóparnir tveir 

eiga sameiginlegt og hvað ekki verður fylgt eftir fyrri rannsóknarspurningunni og reynt 

að fylgja eftir þemum eins og svörin birtast þar. Borin verða saman atriði sem þar koma 

fram í niðurstöðunum um hvað sé einkum líkt og ólíkt með kennarahópunum. Til að 

draga upp skýra mynd er fyrst tiltekið hvað þessir kennarahópar eiga sameiginlegt og 

síðan hvað ekki. 

Hvað eiga hóparnir sameiginlegt? 
Niðurstöður rannsóknarinnar leiða skýrt í ljós að grunnþættir kennarastarfsins hjá 

báðum hópum eru þeir sömu, starfið og kennslan með börnunum. Það sem einkum snýr 

að börnunum og persónulegum áherslum kennaranna sjálfra gagnvart kennslunni er 

mjög líkt hjá kennarahópunum. Sameiginlegur faglegur metnaður kemur mjög vel fram 

hjá kennarahópunum fyrir hönd barna/nemenda sinna. Jákvætt viðhorf til barna og 

áhersla á félagslega stöðu þeirra er keimlík og áhersla á gott samstarf við fjölskyldur 

þeirra. Starfsánægja kennara er sérstaklega fólgin í því að börnin séu ánægð og sýni 

framfarir í þroska. Kennarahóparnir telja að uppeldi og menntun verði aldrei 

sundurslitið. Námsgreinar og uppeldi fléttast einatt saman og áhersla er lögð á að blanda 

því vel saman. Sameiginlegir þættir koma fram í að miða kennslu við einstaklinginn og 

barnahópinn og leggja áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir. Þá er námsgreinum og 
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uppeldi fléttað saman í kennslufræði þeirra. Báðir kennarahóparnir segja að kennsla 

yngstu barna sé  erfið, flókin, fjölbreytt, gefandi og skemmtileg.   

 Áhersla á fagmennsku, faglegan stuðning og mikilvægi virðingar fyrir 

kennarastarfinu er einnig lík. Grunnurinn að fagmennsku sé menntunin, þá skipti 

símenntun miklu máli og nauðsynlegt sé að fylgjast vel með öllu því sem er að gerast 

hverju sinni. Formlegur stuðningur er ekki fyrir hendi hjá hvorugum kennarahópnum 

sem feli í sér að kennarar séu til dæmis að fylgjast hvor með öðrum til faglegrar 

ígrundunar. Báðir hóparnir segjast þó alltaf geta fengið faglegan stuðning hjá 

starfsfélögum sínum óski þeir eftir því. Fram kemur hjá báðum hópum að þeir leita lítið 

eftir faglegum stuðningi og meira sé um að það sé leitað til þeirra. Kennarahóparnir 

segja báðir að þeir fái helst faglegan stuðning á fundum með kennurum. 

Kennarahóparnir eru sammála um að það sem helst hamli faglegu starfi sé það 

gagnstæða við það sem stuðlar að faglegu starfi eins og vera ekki í lifandi umræðu um 

starfið og afla sér símenntunar. Fram kemur hjá báðum hópum að þeim finnst 

undirbúningur undir starfið ekki nægjanlegur. Ánægja er með siðareglur kennara hjá 

báðum hópum. Kennarahópunum ber saman um að kennarar beri almennt virðingu fyrir 

starfi sínu. Þeir leggja einnig áherslu á virðingu foreldra fyrir starfi þeirra og viðhorf 

almennings skiptir þá máli. Báðir kennarahóparnir telja enga þörf á að hafa áhyggjur af 

því að kennarahóparnir skilji ekki málnotkun hvor annars og einnig virðist ekki þörf á 

að hafa áhyggjur af almenningi í þessu sambandi. 

Fram kemur að báðum kennarahópunum finnst aðalnámskrá styðja við starfið og 

þeir finna ekki mikla hnökra á henni.  Kennarahóparnir eru sammála um að stundum 

gæti of mikillar miðstýringar af hendi löggjafans og þeirra sem fara með pólitískt vald, 

þeir eru ósáttir við of stóran barnahóp og finnst oft á tíðum of þröngt búið að börnum og 

kennurum húsnæðislega séð. 

Hvað er ólíkt meðal hópanna? 
Þrátt fyrir að kennarahóparnir séu samstíga í ýmsum þáttum má jafnframt greina  ólíka 

orðanotkun milli hópanna þegar þeir ræða um sama efni, þannig ræða 

leikskólakennararnir til dæmis ávallt um barnið sem einstakling en 

grunnskólakennararnir tala um einstaklingsmiðað nám. Leikskólakennarar ræða einatt 

um barnið meðan grunnskólakennarar ræða ýmist um börn, krakka og nemendur. 

Grunnskólakennarar kvarta yfir dálitlum yfirgangi foreldra í foreldrasamstarfinu sem 

ekki ber á góma hjá leikskólakennurum. Grunnskólakennarar ræða mun meira um 
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námsgreinar en leikskólakennarar og þeir segja að námsgreinarnar leiði dálítið starfið 

þótt þeir fari stundum út fyrir rammann eftir áhuga barnanna. Leikskólakennarar ræða 

um að það sé fyrst og fremst áhugi barnanna sem leiði starfið og ræða lítið um 

námsgreinar. 

 Leikskólakennurum finnst vanta fleiri tækifæri til að ræða fagið með öðrum 

leikskólakennurum og virðist helst tímaleysi um að kenna eða hreinlega, eins og kemur 

fram hjá leikskólakennurum í Kópavogi, skorti á fagmönnum.  Grunnskólakennarar 

hafa hins vegar nóg af fagmönnum til að ræða við en finnst stundum fundartímum ekki 

nógu vel varið og þarna má greina mikinn mun á fjölda fagmanna hjá hópunum. Mun 

færri leikskólakennarar eru að meðaltali að starfa í leikskólum hér á landi miðað við 

fjölda grunnskólakennara í grunnskólum landsins sem hlýtur að hafa áhrif á faglega  

starfið í skólunum. Grunnskólakennarar kvarta yfir að skólinn stjórni full mikið þegar 

kemur að símenntun sem ekki kemur fram hjá leikskólakennurum. Mikill munur er hjá 

hópunum þegar skoðað er á hvern hátt  hugmyndafræði, stefna og þróunarverkefni voru 

innleidd í skólana. Mikið samráð er við leikskólakennara meðan samráð við 

grunnskólakennara er lítið sem hlýtur að hafa mikil áhrif hvernig kennarar vinna að 

þessum þáttum í sínum skólum. Þannig heyrði höfundur mikinn mun í viðtölunum. Í 

máli leikskólakennara má heyra að hugmyndafræðin og stefnan sé þeirra en 

grunnskólakennararnir tala meira um að skólastjórinn hafi ákveðið eða ákvörðun hafi 

verið tekin að ofan, þegar hugmyndafræði og stefna voru ákveðin innan skólans. Þeir 

gera þetta ekki að sínu heldur kemur þetta meira fram eins og fyrirmæli sem fylgt sé 

eftir.  

 Í rannsókninni kemur fram hjá báðum hópum að þeim finnst ekki nægur tími gefinn 

til að undirbúa starfið, en fram kemur ólík saga og vinnuumhverfi kennarahópanna sem 

endurspeglar ólíka sýn hvað þetta varðar. Leikskólakennararnir kalla eftir að fá meiri 

undirbúningstíma frá því sem nú er og vilja miða þá að einhverju leyti við fjölda barna á 

deild. Einnig kemur fyrir að þeir fái ekki undirbúning svo dögum skiptir og jafnvel 

vikum vegna manneklu. Hjá grunnskólakennurum er slík mannekla óþekkt og hefur því 

ekki áhrif á undirbúningstíma. Þeir hafa hins vegar verið skertir frá því sem áður var á 

kostnað funda. Leikskólakennararnir hafa miklar áhyggjur af málvenjum og 

hugtakanotkun leikskólakennara meðan slíkt er ekki að trufla grunnskólakennarana. 

Hins vegar má greina að grunnskólakennararnir hafa ekki alltaf sameiginlega sýn til 

hugtaka og skýrt dæmi um það hvað þeir sjá ólíkar myndir fyrir sér þegar hugtakið 
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einstaklingsmiðað nám ber á góma. Grunnskólakennararnir kvarta yfir að mótsagnir 

finnist í umgjörð löggjafans, lögum og reglugerðum og aðalnámskrá sem ekki ber á í 

máli leikskólakennaranna. Oftast þarf að greiða skólagjöld í leikskólanum og ekki er 

gerð krafa um skólaskyldu. Í grunnskólanum eru skólagjöld ekki innheimt og þar er 

skólaskylda. 

 Þegar starfs- og vinnuumhverfi kennarahópanna er skoðað koma ólík atriði í ljós. 

Munur kemur fram hjá kennarahópunum um hversu miklum tíma þeir verja með 

börnunum á dag. Leikskólakennarar eru að meðaltali með börnunum sjö tíma á dag 

meðan grunnskólakennarar eru að meðaltali fimm tíma á dag með börnunum. Færri 

börn eru á hvern leikskólakennara enda yngri börn sem þurfa meiri umönnun í þeirra 

umsjá en hjá grunnskólakennurum. Hjá leikskólakennurum er fjöldinn miðaður við 

hvern kennara eftir aldri barnanna, þannig eru til dæmis áætluð fimm tveggja ára börn á 

hvern kennara en tíu fimm ára börn. Það eru þó oft mun fleiri börn á hvern 

leikskólakennara því það leysir enginn kennarana af þegar þeir fara í kaffi eða á ýmsa 

fundi á dagvinnutíma. Leikskólakennarar eru fleiri saman á deild, algengt er að þeir séu 

þrír en geta þó bæði verið fleiri og færri. Stundum eru grunnskólakennarar einir með 

bekki sem geta verið misstórir og þar er ekkert þak á stærð bekkjarins. Þannig geta til 

dæmis verið í einni bekkjardeild 16–28 nemendur. Á yngsta stigi er nokkuð algengt að 

ef bekkirnir eru stórir þá fáist einhver aðstoð inn í bekkina. Þá njóta  

grunnskólakennarar aðstoðar skólaliða sem hjálpa við að klæða börnin út í frímínútur, 

sinna þeim á göngunum, í frímínútum og í hádeginu. Hins vegar eru engir skólaliðar í 

leikskólanum til að aðstoða leikskólakennara.  

 Húsnæði og aðbúnaður leik- og grunnskóla er ólíkur. Leikskólakennararnir ganga 

mun lengra í að gagnrýna húsnæði leikskólanna bæði hvað varðar þrengsli og einnig að 

í eldri húsnæðum sé yfirleitt lítil sem engin aðstaða fyrir kennara til að undirbúa starfið. 

Einnig kemur fram gagnrýni á stefnu um opin rými, þau séu ekki heppileg fyrir svo ung 

börn þar sem á degi hverjum séu þau að hitta svo marga aðila. Í gagnrýni 

grunnskólakennaranna í sambandi við húsnæði kemur helst fram að stofurnar sem 

börnum og kennurum sé boðið upp á geti verið of þröngar ef um stórar bekkjardeildir sé 

að ræða. Í máli þeirra kemur ekki fram gagnrýni á aðstöðu kennaranna til undirbúnings. 

En heyra má vangaveltur um að svo stórt húsnæði sem grunnskólum sé oftast boðið upp 

á henti ekki yngstu börnunum. 
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5.2 Ályktanir og umræða  
Í þessum kafla eru dregin fram svörin við rannsóknarspurningum og velt upp 

hugsanlegum leiðum til úrræða og umbóta þar sem það á við. Dregið verður upp hvað 

sé nýtt í þessari rannsókn umfram aðrar rannsóknir og skrif fræðimanna. Reynt verður 

að fylgja eftir þemunum sem fram komu í svörunum á rannsóknarspurningunum hér á 

undan eftir því sem hægt verður að koma því við og kaflanum er skipt í þrjá undirkafla, 

kennarastarfið, fagmennsku kennara og ytri umgjörð kennarastarfsins. 

 Áður en farið er í frekari umfjöllun er rétt að minna á að val þátttakenda hefur þau 

áhrif að ekki er hægt að heimfæra niðurstöðurnar upp á hinn ,,dæmigerða” kennara. 

Markvisst var valið að fá fram viðhorf kennara sem kollegar þeirra hefðu það álit á að 

væru faglega sterkir og hefðu ákveðnar skoðanir á skólamálum og þeir urðu að hafa að 

minnsta kosti fimm ára starfsreynslu.  

5.2.1 Kennarastarfið 
Eins og fyrr hefur komið fram hefur ekki verið gerð rannsókn með þessum hætti áður 

eftir því sem best er vitað. Þessar rannsóknarniðurstöður hafa því ekki áður komið fram 

með þessum hætti en vissulega hafa margar rannsóknir verið gerðar sem sýna að 

einhverju leyti svipaðar niðurstöður og skal þessum þáttum gerð nánari skil hér á eftir.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar gefa afgerandi vísbendingar um að grunnþættir 

kennarastarfsins séu starfið og kennslan með börnunum. Þetta eru ef til vill ekki 

niðurstöður sem koma á óvart þar sem eðli starfsins felst í kennslu og vinnu með 

börnum, þó hefur það ekki verið rannsakað áður á þennan hátt.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar gefa tilefni til að álykta að kennarahóparnir hafi fyrst 

og fremst hagsmuni nemenda að leiðarljósi í kennslu sinni. Virðing þeirra fyrir 

einstaklingnum kemur hvarvetna fram og áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir sem 

hæfa barnahópnum er í fyrirrúmi.  Í ljósi þess má draga þá ályktun að þetta séu mjög 

hæfir kennarar sem hafa ávallt að leiðarljósi að gera það besta nemendum til heilla og í 

því samhengi er rétt að minna á hvernig þátttakendur voru valdir í rannsóknina. Þessum 

niðurstöðum má líkja við niðurstöður Kristínar Aðalsteinsdóttur417 um hvernig kennarar 

eru sem sýna afburðahæfni í kennslu en niðurstöðurnar sýna að kennarar í þessari 

rannsókn geta flokkast undir afburðahæfa kennara. Einnig kemur svipaður metnaður 

kennara fram í rannsókn Maríu Steingrímsdóttur418 um áherslur nýútskrifaðra kennara 

 
417 Kristín Aðalsteinsdóttir 2002:115 
418 María Steingrímsdóttir 2005:55,76 
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til starfsins. Í þessari rannsókn kemur fram að reyndir faglegir kennarar ná að fylgja 

þeim metnaði eftir. Starfsánægja kennaranna er sérstaklega fólgin í því að börnin séu 

ánægð, þeim líði vel og sýni framfarir í þroska sem eru sambærilegar niðurstöður við 

rannsókn Örnu Jónsdóttur419 um starfsánægju leikskólakennara. 

 Áhersla á gott foreldrasamstarf endurspeglar einnig jákvætt viðhorf til barna. Þessar 

niðurstöður ganga örlítið lengra í þá átt en til dæmis niðurstöður Trausta 

Þorsteinssonar.420 

Áhersla kennarahópanna að miða kennsluna og starfið við einstaklinginn eru 

algjörlega í takt við þær línur sem löggjafi421 skólastiganna leggur. Áhersla 

grunnskólakennara gengur mun lengra í átt til einstaklingsmiðaðs náms en fram hefur 

komið í skrifum Darling-Hammonds, Arthurs Morthens og Ingvars Sigurgeirssonar422 

og þrátt fyrir að þeir finni ýmsa fjötra á leið sinni láta þeir það ekki stöðva sig. 

Niðurstöður í þessari rannsókn segja skýrt, rétt eins og Gretar L. Marinósson og Rúnar 

Sigþórsson423 benda á, að þörf sé á að samræma alla umgjörð grunnskólans hvað þetta 

varðar. Skýrt dæmi um það er áhersla á einstaklingsmiðað nám en síðan komi samræmd 

próf þar sem alls ekki er miðað við hvernig einstaklingurinn stóð sig síðast.  

 Leikskólakennarar leggja mikla áherslu á leikinn í öllu starfi sínu en hafa einnig 

áhyggjur af stöðu hans. Þessar niðurstöður eru í takt við það sem Jón Torfi Jónasson, 

Valborg Sigurðardóttir og Olafson424 hafa verið að benda á.  Áherslur leikskólakennara 

á að leikurinn eigi að vera grunnurinn að öllu leikskólastarfi eru einnig í samræmi við 

þær áherslur sem lagðar eru í aðalnámskrá leikskóla.425 Einnig eru niðurstöður um 

áherslu leikskólakennara algjörlega í takt við áherslu foreldra426 um að þættir sem lúti 

að siðfræðilegum þáttum séu mikilvægari en beinir þekkingarlegir þættir. 

 Niðurstöður sýna að kennarahóparnir telja báðir mikilvægt að blanda vel saman 

námsgreinum og uppeldi og fram kemur að uppeldi og menntun verði varla aðgreind. 

Þessar niðurstöður ganga mun lengra en rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur427 hvað varðar 

 
419 Arna Jónsdóttir 1999:2,85 
420 Trausti Þorsteinsson 2003:196 
421 Lög um leikskóla nr. 78/1994:2. kafli,2.gr.; Lög um grunnskóla nr, 66/1995:I. kafli, 2. gr.; 
Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:21; Aðalnámskrá leikskóla 1999:16 
422 Darling-Hammond 1997:10–11,33; Arthur Morthens 1986:22,18; Ingvar Sigurgeirsson 1999:147–148 
423 Rúnar Sigþórsson 2006:4 
424 Jón Torfi Jónasson 2006:53; Valborg Sigurðardóttir 1992:47; Olafson 1992:79 
425 Aðalnámskrá leikskóla 1995:8,11 
426 Guðrún Alda Harðardóttir 2003:3 
427 Jóhanna Einarsdóttir 2004b:72–73 
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sambærilegar áherslur kennarahópanna að þessu leyti, ef til vill hefur val viðmælenda í 

þessari rannsókn eitthvað með það að gera. 

 Í þessari rannsókn leggja báðir kennarahóparnir áherslu á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og miða þær við einstaklinginn, menningu skólans, eigin sannfæringu 

og reynslu. Niðurstöðurnar eru mjög sambærilegar við niðurstöður Jóhönnu 

Einarsdóttur428 hvað varðar leikskólakennara. Í þessari rannsókn kemur mun skýrar 

fram en til dæmis í rannsókn Ragnheiðar Gunnbjörnsdóttur429 að grunnskólakennarar 

eru með fjölbreyttar kennsluaðferðir og miða þær við einstaklinginn. Hér getur verið að 

val á þátttakendum hafi nokkurt vægi en einnig að þetta eru kennarar á yngsta stigi. Eins 

og komið hefur fram í rannsókn Kristínar Lindar Birgisdóttur430 eru kennarar á yngsta 

stigi líklegri til að hafa fjölbreyttari kennsluaðferðir en á öðrum stigum grunnskólans. 

Svo virðist sem hugmyndafræðin sem leikskólinn er sprottinn upp úr eigi meiri 

hljómgrunn meðal kennarahópanna en hugmyndafræðin sem grunnskólinn á rætur sínar 

að rekja til.431 

5.2.2 Fagmennska kennara 
Svipaðar niðurstöður má greina og hafa komið fram í fyrri rannsóknum eins og þeirra 

Trausta Þorsteinssonar, Önnu Þóru Baldursdóttur og Þóru Bjarkar Jónsdóttur432 þegar 

kennarahóparnir ræða um að þeir fái mikinn stuðning meðal samstarfskennara. 

Leikskólakennara skortir þó meiri tíma til að ígrunda fagið og fagleg vinnubrögð með 

samkennurum, þeir gera það þó nokkuð með samstarfsfólki sínu.  

Niðurstöður sýna að mun meira samráð virðist vera við leikskólakennara en 

grunnskólakennara þegar ákvörðun um hugmyndafræði og þróunarverkefni er tekin. Þar 

sem þeir Fullan, Ingersoll, Börkur Hansen og Smári Sigurðsson433 ræða einatt um að 

það skipti megin máli að hafa kennara með í ráðum í breytinga- og þróunarstarfi, kemur 

ekki á óvart að grunnskólakennarar virðast mun ósáttari við ákvörðunina sem tekin er í 

skólanum, sérstaklega í byrjun. Hér má því segja að komi fram ákveðin skilaboð til 

grunnskólasamfélagsins um nauðsyn þess að hafa kennara meira með í ráðum, sem 

 
428 Jóhanna Einarsdóttir 2001:149–152,158; 2003:127–129 
429 Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir 2006:iii,83–86   
430 Kristrún Lind Birgisdóttir 2004:2,71,102–103 
431 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:11–12,17; Fröbel 1980:11,26–27,118–119 
432 Trausti Þorsteinsson 2003; Anna Þóra Baldursdóttir 2002:183; Þóra Björk Jónsdóttir 2001:6 
433 Fullan 1993:19–22; Fullan 2001:x–xi; Ingersoll 1994:168; Börkur Hansen og Smári Sigurðsson 
1998:80    
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reyndar hafa komið fram oft áður og nú síðast nýlega í rannsókn Amalíu Björnsdóttur 

o.fl.434 

Enginn vafi er á að báðir kennarahóparnir vilja fá meiri tíma til að undirbúa starf sitt 

og er það í samræmi  við það sem kemur fram í skrifum Fullan og Stigelbauer og 

Hammonds.435 Í máli leikskólakennara kemur fram að mannekla gæti leitt til þess að 

enginn undirbúningur fáist í ákveðinn tíma. Eftir að þessi rannsókn var gerð var losað 

um þetta að einhverju leyti í samningum leikskólakennara en þó á þann hátt að þetta 

kann lítið að breytast. Nú er talað um lágmark undirbúningstíma, hann megi vera meiri 

en þegar bjargirnar snúast um það hversu heilsuhraustur starfsmannahópurinn er, getur 

þetta verið mjög misskipt. 

 Niðurstöður sýna að virðing fyrir kennarastarfinu skiptir máli, bæði viðhorf 

kennaranna sjálfra og annarra til þeirra. Kennarahóparnir telja að almennt beri kennarar 

virðingu fyrir eigin starfi og það eru niðurstöður sem ganga lengra en skrif Ingólfs 

Ásgeirs Jóhannessonar, Kristínar Mörju Baldursdóttur og Önnu Þóru Baldursdóttur,436 

sem er auðvitað mjög jákvætt. Samkvæmt kennarahópunum er virðing foreldra og 

almennings á uppleið. Þessar niðurstöður ganga einnig lengra í jákvæða átt en áður 

hefur komið fram í rannsóknum eins og til dæmis hjá Ayers og hannyrðakennurum og 

Önnu Elísu Hreiðarsdóttur.437 

Miðað við skrif Fullans og Stigelbauer, Collins, Sergiovanni og Hauks 

Viggóssonar438 um hugtakanotkun fagstéttar og kennara ætti ekki að koma á óvart að 

leikskólakennarar lýsa yfir miklum áhyggjum á hvaða leið leikskólakennarahópurinn er 

hvað þetta varðar. Eftir því sem rannsakandi veit best hefur viðhorf kennara til 

hugtakanotkunar ekki áður verið rannsakað með þessum hætti. Samkvæmt þessari 

rannsókn er ekkert sem gefur tilefni til að álykta að þörf sé á að hafa áhyggjur af því að 

kennarahóparnir skilji ekki hvor annan eða þörf sé á að bregðast sérstaklega við 

skilningi foreldra og almennings á hugtakanotkun kennarahópanna. 

 
434 Amalía Björnsdóttir o.fl. 2006:21–22  
435 Fullan og Stigelbauer1991:119; Hammond 1990:40; Kristín Marja Baldursdóttir 2006:6–7; Ingvar 
Sigurgeirsson 2003  
436 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1997; Kristín Marja Baldursdóttir 2002:5–6; Anna Þóra Baldursdóttir 
2002:185  
437 Ayers 1989:3; Guðrún Helgadóttir 2002:339,ii; Anna Elísa Hreiðarsdóttir 2006:99 
438 Fullan og Stigelbauer 1991:40; Collins 1990:37; Sergiovanni 1996:15–17,90; Haukur Viggósson 
1998:10–11   
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5.2.3 Ytri umgjörð kennarastarfsins 
Í niðurstöðum má sjá að kennarahóparnir eru sáttir með hlutverk skólanna samkvæmt 

lögum um leikskóla og grunnskóla og það sem kemur fram í aðalnámskrá beggja 

hópanna sem snýr að markmiðsgreinum þessara laga.439 Eftir því sem rannsakandi 

kemst næst þá hefur þetta ekki verið rannsakað á sambærilegan hátt og segja má að 

þetta séu því nýjar niðurstöður.  

Þá er fróðlegt að skoða niðurstöður í ljósi þess hvað aðalnámskrár kennarahópanna 

er að öðru leyti um margt ólíkar, bæði hvað varðar uppbyggingu og fjölda blaðsíðna.440 

Kennarahóparnir eru almennt sammála um að aðalnámskrá veiti stuðning og þeir finna 

ekki mikla hnökra á henni. Þessar niðurstöður hjá leikskólakennurum eru sambærilegar 

við niðurstöður Jóhönnu Einarsdóttur.441 Óvæntar niðurstöður koma fram þegar 

grunnskólakennarar virðast jafn jákvæðir í garð aðalnámskrár og raun ber vitni. Þetta 

eru mun jákvæðari niðurstöður en áður hafa komið fram eins og til dæmis hjá Berki 

Vígþórssyni og Jóhönnu Einarsdóttur.442 

Gott er að hafa í huga að hér voru sterkir fagmenn valdir sem þátttakendur og vera 

má að það hafi áhrif á niðurstöður. Niðurstöðurnar benda einnig  til þess að snjallir 

kennarar láti ekki umgjörð kennarastarfsins stöðva sig í að finna heppilegar leiðir fyrir 

nemendur. Um þessar mundir standa yfir breytingar á lögum og aðalnámskrám 

kennarahópana. Í því sambandi er mikilvægt að haft verði mikið og gott samráð við 

kennarahópanna svo þessi vinna heppnist sem best.443 

Höfundi var ljóst í upphafi rannsóknar að starfsumhverfi og vinnuumhverfi 

kennarahópanna var ólíkt en að svo mikill munur reyndist vera sem raun ber vitni, kom 

mjög á óvart.444 Sú sérstaða sem leikskólakennarar hafa umfram önnur skólastig getur  

óneitanlega haft áhrif á starfsval og um leið verið skýring á því hvers vegna gengur svo 

hægt að fjölga í hópnum. 

Niðurstöður sýna að of mikill fjöldi barna er á hvern kennara hjá báðum 

kennarahópum og virðist það valda miklu álagi í starfinu. Hér má segja að meira samráð 

þyrfti að hafa við kennara eins og fram kemur í rannsóknum Amalíu Björnsdóttur o.fl. 

 
439 Lög um leikskóla 1994:2.gr.; Lög um grunnskóla 1995:2.gr.; Aðalnámskrá leikskóla 1999:8,16; 
Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:6,7,15–16  
440 Aðalnámskrá leikskóla 1995:5; Börkur Vígþórsson 2003 
441 Jóhanna Einarsdóttir 2004b:72–74  
442 Börkur Vígþórsson 2007; Jóhanna Einarsdóttir 2004b:72–73  
443 Jón Torfi Jónasson 2001:38; Menntamálaráðuneytið 2007a; 2007b 
444 Gunnar Gíslason 2007a; 2007b 
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og Önnu Þóru Baldursdóttur.445 Líkur eru á að starfið verði eftirsóknarverðara og meira 

aðalaðandi ef fjöldi barna á kennara verður minni.446 

Niðurstöðurnar sýna að kennarahóparnir gagnrýna að þröngt sé búið að börnum 

húsnæðislega og kemur það sérstaklega fram hjá leikskólakennurum. Hér má undirstrika 

þörfina á því að ráðamenn tali við og hlusti á hvað fagfólkið hefur að segja. Þá er einnig 

nauðsynlegt að þeir sem sitja í skólanefndum hafi þekkingu á málaflokknum og vinni 

meira með kennarahópunum/fagfólkinu en nú er gert en það er í takt við það sem þeir 

Barth og Sergiovanni447 leggja eindregið til.  

 

5.3 Aðrar niðurstöður 
Eins og getið hefur verið komu fram forvitnilegar niðurstöður sem ekki flokkast undir 

grunnþætti kennarastarfsins, en koma þó kennarastarfinu við. Þar má helst nefna viðhorf 

kennarahópanna hvors til annars, samstarf kennarahópanna, viðhorf til karlkennara og 

framtíðarsýn kennarahópanna um hvert starfið kunni að stefna. Kaflanum er skipt í tvo 

undirkafla, þeir eru samstarf og viðhorf kennarahópanna hvors til annars og 

framtíðarsýn kennarahópanna. 

5.3.1 Samstarf og viðhorf kennarahópanna hvors til annars 
Niðurstöður sýna að kennarar virðast almennt bera virðingu fyrir eigin starfi en 

brotalöm má merkja þegar viðhorf þeirra endurspegla vanþekkingu á starfi hvors 

annars, slíkt má þó greina í ríkara mæli hjá grunnskólakennurum gagnvart 

leikskólakennurum. Þetta eru svipuð viðhorf og áður hafa komið fram hjá til dæmis 

Ayers og Þóru Rósu Geirsdóttur448 þegar rætt er um tortryggni þessara hópa hvors til 

annars og segja má að komi einnig að einhverju marki fram í viðhorfum barna til 

skólanna eins og Jóhanna Einarsdóttir, Broström og Pramling ofl. og Yeo og Clarke 

fjalla um.449 

Á þessu má sjá að kennarahóparnir þurfa að yfirvinna tortryggni sína og koma 

þessar niðurstöður rannsakanda mjög á óvart þar sem hér er um reynda og trúlega sterka 

kennara að ræða. Líklegt má telja að ef viðmælendur hefðu allir haft reynslu af því að 

vinna á hinu skólastiginu þá gætu viðhorfin hafa verið önnur. Einnig má vera að þessar 

 
445 Amalía Björnsdóttir o.fl. 2006:21–22; Anna Þóra Baldursdóttir 2002:184 
446 Skýrsla og tillögur þemanefndar Kennarasambandsins 2005:26–30  
447 Barth 1990:147–152; xv; Sergiovanni 1996:xvii, 2005:97 
448 Ayers 1989:3; Þóra Rósa Geirsdóttir 2002  
449 Jóhanna Einarsdóttir 2006:79; Broström 2001:19–21,22; Pramling o.fl. 1995; Yeo og Clarke 2007   
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niðurstöður endurspegli að einhverju leyti þá ólíku umgjörð sem er á skólastigunum, 

hugmyndafræði og sögu þeirra.450 Jákvætt er að kennarahóparnir vilja sjá mun meira 

samstarf og eru með margar spennandi hugmyndir í sambandi við það. Hugmynd þeirra 

um  kennaraskipti gæti verið ein jákvæð leið til að leysa þessa tortryggni sem greina má 

milli hópanna. Það sem kemur í veg fyrir að þeir hrindi þessum hugmyndum í 

framkvæmd er að þá skortir bjargir til að gera þetta að veruleika en áþekka niðurstöðu 

má sjá í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur.451 

Athyglisverðar niðurstöður koma fram þegar kennarahóparnir ræða um viðhorf sín 

til karlkennara en í báðum hópum eru þeir fáir. Eftir því sem rannsakandi veit best þá 

hafa viðhorf þessara tveggja hópa til karlkennara ekki verið könnuð á þennan hátt áður. 

En rannsóknir hafa verið gerðar eins og að spyrja um viðhorf karlkennara til starfsins og 

kennslunnar, eins og til dæmis má lesa í rannsókn Önnu Elísu Hreiðarsdóttur.452 

Leikskólakennarar tala gjarnan um að karlmenn séu hetjur að þora yfirhöfuð að 

starfa í leikskóla. Á hinn bóginn er álit grunnskólakennara það að karlmenn nenni 

hreinlega ekki að vinna með yngstu börnunum í grunnskólanum. Í því samhengi er vert 

að skoða þennan greinilega mun sem er á bakgrunni kennarahópanna hvað karlkennara 

varðar, það má sjá þegar skoðuð er saga hópanna. Hún sýnir að eingöngu konur hafa 

verið að starfa í leikskólum allt fram til ársins 1983 þegar fyrsti karlkennarinn 

útskrifaðist. Það hafa hins vegar mjög fáir bæst í hópinn eftir það.453 Í grunnskólanum 

segir sagan að karlmenn hafi verið í miklum meirihluta lengi framan af en síðan hefur 

þeim smám saman verið að fækka og nú er svo komið að þeir eru í miklum 

minnihluta.454 

5.3.2 Framtíðarsýn kennarahópanna 
Ekki virðast niðurstöður rannsóknarinnar gefa tilefni til að álykta sem svo að það skipti 

öllu máli hver sé hvatinn að kennaranáminu. Flóknari atriði ráða því eflaust hvers vegna 

kennarar ílengjast í starfinu. Gögnin mín gefa ekki tilefni til að svara því en hins vegar 

væri þetta áhugaverð og þörf rannsókn. 

 
450Fröbel 1983:26–27, Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:11–12; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 
1984:103; Jóhanna Einarsdóttir 2002; Jón Torfi Jónasson 2006:40–41; Nefnd um mótun menntastefnu 
1994:3–7   
451 Jóhanna Einarsdóttir 2004a:209,221–222  
452 Anna Elísa Hreiðarsdóttir 2006:99 
453 Hagtíðindi 2006:4 
454 Helga Sigurjónsdóttir 1999:11; Hagtíðindi 2006:4 
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Það að mjög skiptar og ólíkar skoðanir komu fram þvert á kennarahópana um hvort 

æskilegt sé að sum börn fari fyrr en önnur seinna í grunnskólann, gefur tilefni til að ætla 

að ígrunda þurfi vel það atriði áður en stigið er í þá átt. Kennarahóparnir hafa áhyggjur 

af auknum kröfum um að börnin eigi að vera búin að ná einhverju ákveðnu marki áður 

en þau fara á næsta skólastig. Þessi viðhorf eru í samræmi við það sem kemur fram í 

rannsókn Jóhönnu Einarsdótur.455 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að áhyggjuefni er fyrir leikskólakennarahópinn hversu 

hægt gengur að fá fagmenn í hópinn og í ljósi þess er vert að minnast hve leikskólinn á 

sér stutta sögu.456 Einnig gefa niðurstöður til kynna að kennarahóparnir hafa áhyggjur 

af því að þeir séu að eldast og það vanti fleira ungt fólk í kennarahópinn sem einnig 

hefur komið fram í ýmsum skýrslum.457 Leikskólakennararnir hafa nokkrar áhyggjur af 

því að þeim myndi enn fækka sem sækja í námið ef það lengist í fimm ár. Þannig að 

ljóst er að enn geti orðið erfitt að laða leikskólakennara að náminu. 

Þar sem rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur458 um samanburð á kennsluaðferðum 

leikskólakennara sem vinna með elsta árganginn í leikskólanum og grunnskólakennara í 

fyrsta bekk grunnskóla, stendur næst íslenskra rannsókna þessari rannsókn er rétt að 

hnykkja á því í lokin hvað þessar tvær rannsóknir eiga sameiginlegt. Niðurstöður 

Jóhönnu459 sýna, að verulegur mismunur er á starfsháttum þessara tveggja hópa. Starfið 

í grunnskólunum var mun meira skipulagt fyrirfram og minni sveigjanleiki í starfinu en 

í leikskólunum. Skipulagið var gjörólíkt og sömuleiðis sá ytri rammi sem starfinu er 

búinn með lögum og aðalnámskrám. Námskrár og kennsluaðferðir voru einnig ólíkar á 

þessum skólastigum. Þessi rannsókn sýnir talsvert minni mun á starfsháttum 

kennarahópanna, þó að vissulega sýni hún einhvern mun. Líklegasta ástæðan fyrir því 

er eflaust val þátttakenda. Einnig gæti sú aukna áhersla í grunnskólum í dag, að ganga 

lengra í átt til einstaklingsmiðaðs náms, haft eitthvað að segja í þessu sambandi. Ekki 

má heldur gleyma í því samhengi þeirri auknu áherslu á að samfella eða ákveðinn stigi 

sé á milli skólastiganna.   

 
455 Jóhanna Einarsdóttir 2004b:74 
456 Valborg Sigurðardóttir 1998:30,27,19 
457 Skýrsla og tillögur þemanefndar Kennarasambands Íslands 2005:3,6; Háskólinn á Akureyri 2005; 
Kennaraháskólinn 2006; Hagtíðindi 2006:4–5  
458 Jóhanna Einarsdóttir 2004b:57–58 
459 Jóhanna Einarsdóttir 2004b:72–73 
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6. Að lokum 
 

Langur umhugsunartími fór í að taka ákvörðun um hvað meistaraprófsverkefni höfundar 

ætti að fjalla. Niðurstaðan varð þessi vegna þess að höfund langaði til að rannsaka og 

ígrunda starf kennara á þessum tveimur skólastigum.  

Þrátt fyrir að höfundi væri nokkuð ljóst að hann væri að fara í nokkuð víðfeðmt efni 

með þessu vali sínu kom það samt sem áður nokkuð á óvart hversu umfangið var stórt 

og viðamikið. Margt kom upp í hugann meðan á rannsóknarvinnunni stóð, skoðanir 

styrktust, en einnig fæddust nýjar og þessi rannsóknarvinna kenndi höfundi mikið um 

kennslu barna í leikskólum og á yngsta stigi grunnskólans. 

Eðli málsins samkvæmt var fyrri þekking höfundar mun meiri á leikskólanum en 

grunnskólanum. Samt sem áður er mynd leikskólans mun skýrari nú en áður. Sumum 

þáttum hafði höfundur áður velt vel fyrir sér, ígrundað einn með sjálfum sér og í hópi 

kollega og annarra fagmanna. Í vinnuferlinu hefur höfundi orðið betur ljóst, að þörf er á 

því að standa vörð um hugmyndafræði leikskólans, og ekki síst í því samhengi á hvern 

hátt hugmyndir um leikinn þróast. Leikskólakennarahópurinn er ung stétt og stundum 

vill það fara svo, að í óþolinmæði við að sanna sig og gera starfið sýnilegt, að of fast sé 

stigið til jarðar. Þá er ágætt að hafa í huga að það er aldrei of seint að snúa við en 

grundvallaratriði er að leikskólakennarar verði samstíga á þeirri braut. 

Eftir rannsóknarvinnuna hefur skilningur höfundar á starfi grunnskólakennara vaxið 

mikið. Höfundi var til dæmis ekki ljóst að svona miklar þversagnir væru í ytri umgjörð 

þeirra, þrátt fyrir að hafa óljósa hugmynd um það. Áhersla grunnskólakennara á 

einstaklingsmiðað nám varð til þess að höfundur fór að lesa mikið efni sem tengdist því 

og er nú mun fróðari fyrir vikið.  

Það kom höfundi ánægjulega á óvart hve kennarahóparnir sögðu oft líkt frá starfi 

sínu eins og að hafa fyrst og fremst hagsmuni nemenda að leiðarljósi í kennslu sinni og 

hversu kennsluaðferðirnar voru að mörgu leyti líkar. Kennarahóparnir lögðu til dæmis 

nokkuð svipað vægi til uppeldis og námsgreina í kennslu sinni. En jafnframt varð mun 

skýrara hvað var ólíkt milli þessara tveggja kennarahópa og þá ekki síst þegar 

vinnuumhverfi þeirra var skoðað. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að leikskólakennarar vilja gjarnan fá meiri tíma 

til að ígrunda starfið með öðrum fagmönnum. Þennan þátt ættu leikskólastjórar að geta 



127 
 

komið meira til móts við með því að setja slíka fundi inn á símenntunaráætlun 

leikskólanna. Einnig virðast kvartanir grunnskólakennara í þá veru að of mikil 

fundahöld skili litlu, sýna ákveðið sóknarfæri í þá átt að gera fundi að meiri 

teymisvinnu. Þannig að kennarar geti skipt meira á milli sín vinnu og létt um leið á 

undirbúningnum að einhverju leyti fyrir starfið. Þarna er einnig aukið sóknarfæri til 

ígrundunar á faglega starfinu sem skólastjórar gætu haft frumkvæði til að koma á 

koppinn og styrkt faglega stöðu sína í leiðinni.  

Leikskólakennararnir ræða um að fjölga verði afleysingafólki í leikskólunum, meðal 

annars til að fá í raun þann tíma sem ætlaður er til að undirbúa starfið og óhætt er að 

taka undir það. Rekstraraðilar þurfa að viðurkenna þessa þörf og vera tilbúnir að verja 

meiri fjármunum til þess. Hugsanlega er hægt að koma meira til móts við að 

leikskólakennara með nýrri skilgreiningu á vinnutíma þeirra, til dæmis að vinnutími 

þeirra með börnunum yrði styttur. Eitt lítið skref í rétta átt er til dæmis að nú á Akureyri 

er hluti af fundum á dagvinnutíma sem ekki var áður.  

Grunnskólakennarar vilja gjarnan sjá að þeir geti sótt námskeið á dagvinnutíma og 

þeir kvarta yfir að of miklum tíma sé varið í fundi. Ef til vill er hægt að nýta með 

einhverjum hætti þann vinnutíma sem grunnskólakennurum er ætlaður til funda í 

símenntun. 

Áður en rannsóknin var gerð var höfundur með hugmyndir um að nokkurrar fáfræði 

gætti meðal kennarahópanna hvorra í garð annars. Höfundur átti þó engan veginn von á 

svo miklum halla sem raun bar vitni, sérstaklega af hendi grunnskólakennara til 

leikskólans. Vilji kennarahópanna um aukið samstarf og fjölbreyttar hugmyndir í því 

efni gefur höfundi tilefni til bjartsýni um að þetta eigi eftir að þokast í rétta átt. Eftir því 

sem kennarahóparnir vinna meira saman, ætti skilningur og þekking að vaxa, og um leið 

vinna gegn þeirri vanþekkingu sem þeir hafa hvor í garð annars. 

Báðir hóparnir eru sammála um að vilja gjarnan fá fleiri karlmenn í kennarahópinn. 

Ef þeir vilja það í raun þurfa þeir að vinna með viðhorf sín og karlmenn þurfa að finna 

að þeir eru velkomnir, ekki bara í orði heldur á borði, í kennslu yngstu barna. Ritgerð 

Önnu Elísu Hreiðarsdóttur er áhugaverð lesning um þetta efni. 

Ef dregin eru saman nokkur atriði í máli leikskólakennara má greina að leikskólinn 

er á krossgötum í sambandi við stefnu, hugmyndafræði og hlutverk. Greina má áhyggjur 

leikskólakennaranna sem fræðimenn ræða einnig um og snúast um hvort leikskólinn 

stefni í þá átt að hverfa frá uppruna sínum. Teikn eru á lofti um að staða leiksins geti 
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verið í hættu og þá ekki síst á hvern hátt hann er skipulagður og í því sambandi skiptir 

megin máli hvaða sýn kennarinn hefur til hans. Vísbendingar um að námsgreinar séu 

sífellt að færast neðar geta bent til þess að leikskólinn sé að færa sig í aukna átt að 

grunnskólanum. Einnig þegar leikskólakennararnir ræða um að hugtakanotkun 

leikskólakennara sé að þróast í áttina til grunnskólamiðaðra hugtaka. Hugmyndir sem 

hafa komið upp og verið ræddar meðal leikskólafólks, annars vegar um ,,skólatíma” og 

hins vegar um ,,afþreyingu”, benda einnig í þá átt og í því sambandi hefur verið rætt um 

að stuðla að því að hafa fagmenn þá frekar á ,,skólatíma”.  

Breytta mynd innan leikskólans má einnig mjög vel merkja í umræðu um að ekki 

þurfi öll störf í leikskóla sem snúa að uppeldi og umönnun að vera mannaðar 

fagmönnum. Af þessari umræðu hafa sérstaklega leikskólakennarar á Akureyri og 

Norðurlandi eystra haft áhyggjur. Ef þessi leið verður farin er líklegt að farið verði að 

skilgreina meira skólastarfið í leikskólanum í þá átt að umönnun og frjáls leikur sé 

meira í höndunum á ófaglærðu fólki og tilheyri ,,afþreyingar tímanum” en skipulögð 

fræðsla og verkefni meira í höndum leikskólakennara og tilheyri ,,skólatímanum” sem 

einnig bendir meira til að leikskólinn hallist að hugmyndafræði grunnskólans. 

Ef til vill er þetta nokkuð svarthvít mynd sem hér er dregin upp, hún þarf ekki að 

vera þannig en þá þarf leikskólinn fyrst og fremst að skoða hugmyndafræði sína í 

sambandi við leikinn. Koma því betur út til annarra kennarahópa að þetta geti verið 

heppileg námsleið í kennslu. Við endurskoðun á aðalnámskrám hefði verið gullið 

tækifæri til að koma inn þætti leiksins á einhvern hátt inn í aðalnámskrá grunnskólans, 

það getur ekki verið gott að klippa svona algjörlega á þessa námsleið hjá löggjafanum 

og má ætla að lýsi ákveðnum viðhorfum. Þetta gæti auðveldað foreldrum og 

samfélaginu að skilja og viðurkenna það að læra í gegnum leik er líka góð leið í 

grunnskólanum. 

Þá ætti leikskólinn ekki að ganga lengra í viðleitni sinni en orðið er í að breyta 

hugtökum og málvenjum sínum. Fleiri rannsókna er þörf sem varpa ljósi á hvert 

leikskólinn stefnir, sem gæti hjálpað til við að móta og skýra sýn leikskólakennara. Hér 

er kjörið sóknarfæri fyrir fagfélag leikskólakennara að vinna enn frekar að því að styrkja 

stöðu leiksins og jafnframt leggja áherslu á að hugtakanotkun verði fyrir valinu sem 

lýsir starfi leikskólans sem best og horfa ekki meira til hugtakanotkunar annarra 

kennarahópa en þegar hefur verið gert.  
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Það er reyndar merkilegt til þess að hugsa að höfundur hefur verið á mörgum 

ráðstefnum og málþingum þar sem skólastigin eru saman komin að ræða um skólamál. 

Fyrirlesarar hæla einatt leikskólanum, þar séu málin í betri farvegi. Til dæmis á 

ráðstefnu sem haldin var síðast liðið vor á Akureyri fyrir öll skólastigin, komu þessi 

jákvæðu viðhorf vel fram en einnig að ýmis mál væru ekki í nógu góðu lagi hjá hinum 

skólastigunum, eins og til dæmis að þar væri allt svo miklu þyngra og formfastara í 

vöfum og mun erfiðara að breyta ákveðnum hlutum. Þrátt fyrir að leikskólakennurum 

þyki gott að fá hól fyrir störf sín mátti heyra eftir ráðstefnuna að sumum þætti þetta 

sífellda hrós til leikskólans og hálfgerðar skammir til hinna skólastiganna, hreinlega 

vera orðið hálf pínlegt. Í ljósi þessarar stöðu má þó sannarlega hlúa að mörgu sem er 

gert í leikskólanum. Nokkur viðurkenning felst óneitanlega í þessu sem styður 

leikskólann í þá átt að halda vörð um upprunann.  

Í rannsókninni var framtíðarsýn grunnskólakennaranna öll á sama veg og bendir til 

þess að einstaklingsmiðað nám verði það sem á eftir að eflast í grunnskólastarfi. Þetta 

gæti gefið þá vísbendingu að þarna sé stefnt í ákveðna átt og kennarar séu meðvitaðir 

um það. Hins vegar er ekki bara um eina leið að velja í þessu samhengi en skilja mátti á 

orðum kennaranna að það væri mjög misjafn skilningur á hugtakinu innan þeirra skóla. 

Þetta er nokkuð sem hver grunnskóli verður að skoða hjá sér og ræða vandlega til að 

allir innan skólans vinni samstíga að þessum þætti. Það eru áherslur sem rætt er um að 

almennt séu ákjósanleg vinnubrögð sem eiga að vera í skólasamfélagi sem lærir og 

dafnar. Heppilegt er að skólastjórnendur hafi frumkvæði að þessu og einnig ætti þetta að 

vera kjörin leið þeirra til að styrkja stöðu sína sem fagmenn.  

Eitt af því sem grunnskólakennararnir sáu sem vegatálma á leið til 

einstaklingsmiðaðs náms voru án efa samræmdu prófin eins og þau birtast í dag, þeir 

ræða þetta í líku samhengi og margir aðrir hafa gert. Sú mynd sem 

grunnskólakennararnir draga upp í sambandi við samræmd próf er mjög alvarleg og 

ljóst er að mikið þarf að gerast í grunnskólasamfélaginu til að leysa þetta mál. Í vinnslu 

er doktorsrannsókn Rúnars Sigþórssonar sem gæti varpað skýrara ljósi á þetta atriði, 

sem er bæði þarft og nauðsynlegt. 

Einnig er nauðsynlegt að leysa þessar mótsagnir sem rætt er um að gæti í ytri 

umgjörð með grunnskólalögum, aðalnámskrá og þversögninni með áfangamarkmiðum, 

þrepamarkmiðum og samræmdum prófum. Nú hefur með nýrri aðalnámskrá verið stigið 

ákveðið skref í þá átt með því að hver skóli getur ákveðið sín þrepamarkmið. En annað 



130 
 

er að mestu óbreytt og kennarahópur þessarar rannsóknar lætur þessar mótsagnir ekki 

trufla sig of mikið, en ljóst er að það er ekki á allra færi. Mikilvægt er að ytri umgjörð 

styðji kennara að öllu leyti til að hafa ávallt hagsmuni nemenda að leiðarljósi. 

Mjög skiptar og ólíkar skoðanir koma fram þvert á kennarahópana, um hvort 

æskilegt sé að sum börn fari fyrr og önnur seinna í grunnskólann. Kennarahóparnir hafa 

nokkrar áhyggjur af því að kröfur verði auknar um ákveðin viðmið sem börnin þurfi að 

ná áður en þau fari á næsta skólastig. Augljós viðhorf kennaranna er að ef farið verði út 

í að afnema skilin milli þessara tveggja skólastiga þurfi að búa svo um hnútana að engir 

hnökrar verði á, sem geti leitt til að hagsmunir barnsins verði í hættu.  

Óhætt er að leggja áherslu á að tímabært sé að ráðamenn hlusti yfirleitt meira á 

fagfólkið og hafi oftar samráð við það en nú er gert. Í því sambandi má nefna fjölda 

barna á hvern kennara og á hvern hátt skólahúsnæði eru hönnuð. Í kennurum býr 

þekkingin og þeir vita hvað börnunum/nemendum er fyrir bestu.  

Þá er ljóst að vanda þarf alla umræðu um kennarastarfið í fjölmiðlum.  Athyglisvert 

er að rýna og gagnrýna aðferðafræði Kennarasambandsins í þessu samhengi. Í skýrslu 

um kennslu sem aðlaðandi ævistarf og í ljósi umræðu á þriðja þingi 

Kennarasambandsins var í langflestum tilfellum lögð áhersla á það sem betur mætti fara 

og því varð þunginn ef til vill meiri í þá átt að kennsla væri ekki aðlaðandi ævistarf. 

Þannig færi betur að huga meira að jákvæðum atriðum í þessu samhengi. Hér er 

sóknarfæri fyrir kennara að ræða um starf sitt með jákvæðum formerkjum og skrifa enn 

meira en nú er gert og fjalla á jákvæðan hátt um kennarastarfið í fjölmiðlum. Eins er 

kjörið tækifæri að nýta bloggsíður í sama tilgangi. 

Von höfundar er sú að þrátt fyrir að ljóst megi vera á skrifum hans að kennsla ungra 

barna sé bæði erfið og flókin, hafi tekist að draga fram að hún sé einnig fjölbreytt, 

gefandi og skemmtileg. Þessi blanda sé býsna góð til að gera kennslu að aðlaðandi og 

eftirsóttu ævistarfi. 
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Fylgiskjal númer eitt 

 
Ágæti viðtakandi. 
 
Ég heiti Björg Sigurvinsdóttir og er nemi í meistaranámi á kennarabraut í Háskólanum á 
Akureyri. Hluti af náminu er að skrifa ritgerð til M.Ed.- gráðu í menntunarfræðum [með 
áherslu á stjórnun]. Undirbúningur og skrif eru hafin og er ætlunin að gera rannsókn á 
kennurum í leikskólum og grunnskólum.  

Ég er nú að undirbúa rannsókn um hverjir eru grunnþættir kennarastarfsins hjá 
leikskólakennurum og kennurum á yngsta stigi grunnskólans og hvað eiga þessir tveir 
kennarahópar sameiginlegt og hvað ekki? Ég hef hugsað mér að taka hálfopið viðtal við 
tvo leikskólakennara í Kópavogi og tvo á Akureyri og einnig á yngsta stigi 
grunnskólans. Ég er nú að leita eftir þátttakendum í rannsókn mína og væri mjög 
þakklát ef þú gæti aðstoðað mig í þeirri leit. Í meðfylgjandi fylgiskjali eru nöfn allra 
kennara á yngsta stigi á Akureyri/í Kópavogi og ég bið þig að athuga hvort þú þekkir 
það vel til einhverra kennaranna þar sem þér fyndist geta passað við skilgreininguna um 
þátttakendur sem er að neðan. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða hugmyndir kennara í leikskólum og á 
yngsta stigi grunnskólans um grunnþætti kennarastarfsins og hvað kennarastéttirnar eiga 
sameiginlegt og hvað ekki. Rannsóknarspurningarnar eru tvær: Hvernig skilgreina 
leikskólakennarar og grunnskólakennarar á yngsta stigi grunnskólans, grunnþætti 
kennarastarfsins? Hvað eiga þessir tveir hópar kennara sameiginlegt og hvað ekki? 

Til þess að ná fram svörum við rannsóknarspurningunni verða átta 
einstaklingssamtöl við kennara á skólastigunum tveimur á Akureyri og Kópavogi. Rætt 
verður við fjóra kennara í leikskóla og fjóra kennara á yngsta stigi grunnskólans og 
viðhorf þeirra og skoðanir fengnar fram með hálf opnum viðtölum.  

Þátttakendur í einstaklingsviðtölunum eru kennarar sem hafa nokkurra ára reynslu af 
kennslu (minnst fimm ár), hafa eingöngu kennt á sínu skólastigi, hafa gert 
kennarastarfið að lífsstarfi og eru með nokkuð mótaðar skoðanir á skólastarfi. Samtölin 
eru áætluð mars/apríl 2006. Á leikskólastiginu verður rætt við deildarstjóra og almenna 
leikskólakennara, miðað er við að ná til kennara sem kenna öllum aldurshópum í 
leikskólum. Á yngsta stigi grunnskólans verður þess gætt að ná til kennarahóps sem 
spannar allt yngsta stigið. Áætlaður samtalstími við hvern kennara er fjörutíu og fimm 
til sextíu mínútur.  

Samtölin verða tekin upp á segulband og leiðin sem farin er í rannsókninni  ætti að 
vera nokkuð vel varin en þar koma viðmælendur fram undir nafni sem er tilbúningur og 
skólinn sem þeir starfa í sömuleiðis. Öllum samtölum verður eytt eftir að unnið hefur 
verið úr þeim.   

Einstaklingssamtöl við kennarana verða inntaksgreind. Einstaklingssamtöl borin 
saman innan hvors skólastigs og þemagreind. Niðurstöður þemagreiningarinnar bornar 
saman milli skólastiga og þemagreindar. Loks verða textagögn og samtölin borin saman 
og þemagreind. 
 
Með fyrirfram þökk fyrir veitta aðstoð, 
 
Björg Sigurvinsdóttir, meistaranemi við HA og leikskólastjóri Lundarsels,  
Vanabyggð 9, 600 Akureyri 
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Fylgiskjal númer tvö 
 
Ágæti viðtakandi. 
 
Kærar þakkir fyrir að taka mér svona vel þegar ég hringdi í þig út af fyrirhugaðri 
rannsókn minni, hér kemur í fylgiskjali frekari skýring á rannsókninni. Eins og sjá má er 
þetta hálfopið viðtal þar sem við bara förum á flug við að ræða þessi mál að vera 
leikskólakennari/grunnskólakennari og hverjir eru grunnþættir starfsins (ég er með 
nokkrar spurningar svona til stuðnings ef á þarf að halda í viðtalinu). 

Undirrituð stundar nám við Háskólann á Akureyri, hluti af náminu er að skrifa 
ritgerð til M.Ed.- gráðu í menntunarfræðum [með áherslu á stjórnun]. Undirbúningur og 
skrif eru hafin og er ætlunin að gera rannsókn á kennurum í leikskólum og 
grunnskólum.  

Undirrituð óskar eftir þátttöku þinni vegna ofan greindrar rannsóknar, rannsóknin er 
fræðsluskyld samkvæmt 20. grein um perónuvernd og verður þátttaka fengin með 
samþykki þátttakenda. Þú ert beðin um að taka þátt í einstaklingssamtali og nánari 
útskýring á tilgangi og framkvæmd fylgir hér að neðan. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða hugmyndir kennara í leikskólum og á 
yngsta stigi grunnskólans um grunnþætti kennarastarfsins og hvað kennarastéttirnar eiga 
sameiginlegt og hvað ekki. Rannsóknarspurningarnar eru tvær: Hvernig skilgreina 
leikskólakennarar og grunnskólakennarar á yngsta stigi grunnskólans grunnþætti 
kennarastarfsins? Hvað eiga þessir tveir hópar kennara sameiginlegt og hvað ekki? 

Til þess að ná fram svörum við rannsóknarspurningunni verða 8 einstaklingssamtöl 
við kennara á skólastigunum tveimur á Akureyri og Kópavogi. Rætt verður við 4 
kennara í leikskóla og 4 kennara á yngsta stigi grunnskólans og viðhorf þeirra og 
skoðanir fengnar fram með hálf opnum viðtölum.  

Þátttakendur í einstaklingsviðtölunum eru kennarar sem hafa nokkurra ára reynslu af 
kennslu (minnst fimm ár), hafa eingöngu kennt á sínu skólastigi, hafa gert 
kennarastarfið að lífsstarfi og eru með nokkuð mótaðar skoðanir á skólastarfi. Samtölin 
eru áætluð frá lok febrúar til loka mars 2006. Á leikskólastiginu verður rætt við 
deildarstjóra og almenna leikskólakennara, miðað er við að ná til kennara sem kenna 
öllum aldurshópum í leikskólum. Á yngsta stigi grunnskólans verður þess gætt að ná til 
kennarahóps sem spannar allt yngsta stigið. Áætlaður samtalstími við hvern kennara er 
fjörutíu og fimm til sextíu mínútur.  

Samtölin verða tekin upp á segulband og leiðin sem farin er í rannsókninni  ætti að 
vera nokkuð vel varin en þar koma viðmælendur fram undir nafni sem er tilbúningur og 
skólinn sem þeir starfa í sömuleiðis. Auk þess verður haft samráð við alla einstaklinga 
um á hvern hátt er best sé að kynna þá í rannsókninni. Öllum samtölum verður eytt eftir 
að unnið hefur verið úr þeim.   

Einstaklingssamtöl við kennarana verða inntaksgreind. Einstaklingssamtöl borin 
saman innan hvors skólastigs og þemagreind. Niðurstöður þemagreiningarinnar bornar 
saman milli skólastiga og þemagreindar. Loks verða textagögn og samtölin borin saman 
og þemagreind. 

 
Með bestu kveðju og þakklæti, 
Björg Sigurvinsdóttir, meistaranemi við HA og leikskólastjóri Lundarsels,  
Vanabyggð 9, 600 Akureyri 
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Fylgiskjal númer þrjú 
 

Viðtalsrammi fyrir hálfopið viðtal við grunnskólakennara/leikskólakennara 
 

Persónan og grunnskólakennarinn/leikskólakennarinn
1. Bakgrunns upplýsingar (kyn, aldur, hvar útskrifuð/aður, starfað sem 

grunnskólakennari/leikskólakennari í hvað mörg ár og hvar?) 
2. Hvers vegna varðstu grunnskólakennari/leikskólakennari? 
3. Var starfið eins og þú bjóst við í fyrstu? 
4. Hvað er það mikilvægasta í starfi þínu? 
5. Við hvaða aðstæður líður þér best í starfi þínu? En verst? 
6. Getur þú líst venjulegum degi í starfi þínu í stórum dráttum? 
 

Kennslan 
7. Hvað er það sem skiptir mestu máli í sambandi við kennslu? 
8. Hvaða þættir stjórna því á hvern hátt þú kennir? 
9. Hvort telur þú að kennslan hjá þér sér meira uppeldismiðuð eða 

námsgreinamiðuð eða blanda af þessu báðu? 
10. Við hvaða aðstæður nærðu helst árangri í kennslu? 
 

Stuðningur og samvinna
11. Er ákveðin hugmyndafræði, stefna yfir allan skólann og ef svo er tóku allir 

kennarar þátt í að ákveða hana? 
12. Er virk umræða innan skólans um kennsluaðferðir og námsefni? Hver er hún og 

á hvern hátt tekur þú þátt í þessum umræðum? 
13. Fá kennarar faglegan stuðning frá öðrum (kennurum) og þá hverjum og hvernig? 

Sér skólinn kennurum sínum fyrir nægjanlegum stuðningi í starfi? 
14. Á hvern hátt finnst þér styðja þig eða hefta þig í starfi; námskrá frá 

menntamálaráðuneytinu og ytra kerfi/ lög, reglugerðir, starfslýsingar og 
siðareglur/pólitíkin yfirbatterí skólanna (skóladeild)? 

15. Hvað finnst þér um hugmyndina um styttingu til stúdentsprófs og um 
samþættingu frá leikskóla upp í framhaldsskóla (miðstýrt) og hvaða áhrif telur 
þú það hafa á þitt skólastig (skólaumhverfið)? 

 

Fagmennska og virðing
16. Hvaða þættir stuðla helst að fagmennsku hjá kennurum og hvaða þættir hindra? 
17. Telur þú að kennarar beri almennt virðingu fyrir starfi sínu og að almenningur 

beri virðingu fyrir kennarastarfinu?  
18. Er sameiginleg hugtakanotkun hjá kennurum og ef svo er ríkir sátt um hana? 

Hvernig gengur þegar rætt er við aðrar kennarastéttir (eru erfiðleikar í að skilja 
aðrar kennarastéttir) eða almenning? 

19. Hvaða þættir telur þú ráða því að það eru jafn fáir karlmenn í kennarastéttinni og 
raun ber vitni? 

20. Á hvern hátt sérðu starfið þitt þróast á næstu árum (1-5 ár) en eftir (10-15) ár? 
 

Samstarf grunnskólakennara og leikskólakennara
21. Telur þú að leikskólakennarar og grunnskólakennarar geti lært eitthvað hvorir af 

öðrum, hvað þá helst? 
22. Hvað finnst þér um samstarfið sem er á milli leikskóla og grunnskóla? 
23. Á hvern hátt sérðu samstarfið geta þróast og hvernig ætti það að vera í 

framtíðinni? 
24. Eitthvað sem þú villt segja að lokum? 


