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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á viðhorf leikskólakennara til 

leikskólakennarastéttarinnar og þeirra þjóðfélagsbreytinga sem hafa orðið frá 

efnahagshruninu 2008. Áhersla var lögð á að rannsaka reynslu 

leikskólakennaranna af eigin fagmennsku, upplifun þeirra af viðhorfum 

samfélagsins til leikskólakennarastéttarinnar og breyttum starfsaðstæðum eftir 

efnahagshrunið 2008. 

Gagnaöflun fór fram skólaárið 2013 og var notast við eigindlega 

rannsóknarhefð. Tekin voru fimm hálfstöðluð viðtöl við kvenkyns 

leikskólakennara í Reykjavík og á Akureyri. Leitast var við að svara eftirfarandi 

fjórum rannsóknarspurningum: Hver er reynsla leikskólakennaranna af eigin 

fagmennsku, hvernig upplifa leikskólakennarar viðhorf samfélagsins til 

leikskólakennarastéttarinnar, hvernig hafa starfsaðstæður leikskólakennara 

breyst eftir efnahagshrunið 2008 og með hvaða hætti birtist undirskipun starfs 

leikskólakennara með hliðsjón af stöðu stéttarinnar sem kvennastarf? 

Helstu niðurstöður sýna að leikskólakennararnir töldu allt starf leikskólans 

faglegt og að fagmennskan fælist ekki einungis í því sýnilega, heldur væri hún 

óáþreifanleg og ósýnileg. Þeir voru sammála um að umönnun væri mikilvægur 

þáttur í leikskólastarfi og undirstaða náms ungra barna en hins vegar voru þeir 

ósammála um hvort tengsl væri á milli umönnunar og móðurhlutverksins í 

daglegu starfi leikskólakennarans. Þegar kom að því að ræða mun á 

fagmennsku leikskólakennara og annarra kvennafagstétta töldu þeir 

fagmennsku sína viðameiri en fagmennska annarra fagstétta vegna þess hversu 

yfirgripsmikil hún væri.  

Leikskólakennararnir höfðu mismunandi sýn á hvað fælist í aukinni virðingu 

stéttarinnar en þeir voru sammála um að leikskólakennararnir þyrftu sjálfir að 

vera sýnilegri. Þeir upplifðu margskonar vanvirðingu frá samfélaginu þar sem 

fagmenntun þeirra væri til að mynda ekki jafn viðurkennd og fagmenntun 

grunnskólakennara. Jafnframt voru þeir sammála um að starfsaðstæður þeirra 

hefðu orðið lakari eftir efnahagshrunið 2008 þar sem mannekla, tímaleysi, 

minni sveigjanleiki og aukið álag væri algengara nú en áður. Einnig höfðu þeir 

áhyggjur af framtíð stéttarinnar vegna lengingar námsins, minnkandi aðsóknar í 

það og lágra launa. Þeim fannst leikskólakennarar ekki fá laun í samræmi við 

hvað fælist í sjálfu starfinu. 
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Abstract 

„In order to convey a good professionalism, you have to have acquired 

knowledge in numerous areas.” 

Five preschool teachers experience towards professionalism, contrasting beliefs 

in the society and the future vision of the preschool. 

 

The objective of this dissertation is to shed a light on preschool teachers’ view 

on preschool teaching and on the effect´s of the social changes that have 

occurred since the economic collapse in 2008 on the profession itself. Special 

emphasis is given to how teachers themselves experience professionalism, how 

the community in general perceives preschool teaching and finally how working 

conditions have changed in these last years. 

Data gathering took place during the academic year of 2013 and qualitative 

research traditions were used. Five female preschool teachers were 

interviewed using semi-standardized evaluations, and  an attempt was made to 

answer the following four research questions: How do preschool teachers 

experience their own professionalism, how do preschool teachers sense social 

beliefs towards the profession, how have working conditions changed after the 

collapse of 2008, and how does the society subordinate the preschool profession 

as an profession dominated by women? 

The main results show that preschool teachers believe preschool 

professionalism to be consistent throughout, not only tangibly, but also in 

imperceptible areas. They agree that care is an important factor in preschools 

and fundamental in children’s education; however, they disagree on whether 

there is a relation between care and motherhood in their daily work. When it 

came to discussing the difference in professionalism between preschool 

teachers and other women professionals the teachers felt their professionalism 

to be more extensive than that of other professionals on account of how 

comprehensive it is.  

The preschool teachers have different conceptions on how to increase the 

respect for the profession; however, they agree that preschool teachers would 

have to make themselves more visible. They experience disregard from the 

community which deems their professional training to be of less importance 

than that of other school teachers. Furthermore, they agree that their working 

conditions have become worse after the economic collapse in the year 2008, 

where shortage of manpower, lack of time, less flexibility and more strain are 
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now more common than in the past. In addition, they worry about the future of 

their profession, especially because of the extension of the teacher training 

program, as well as decreasing attendance and low wages. According to them, 

preschool teachers are not receiving a salary consistent with their 

responsibilities at work. 
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1 Inngangur 

Á undanförnum árum hefur margt verið ritað um störf leikskólakennara, enda 

hafa rannsóknir á ungum börnum aukist og orðið eftirsótt viðfangsefni 

fræðimanna. Höfundi fannst vanta umfjöllun frá leikskólakennurunum sjálfum 

og hvaða viðhorf þeir hefðu til starfs síns, starfsaðstæður og fagmennsku.  

Ýmsar breytingar hafa orðið innan leikskólakennarastéttarinnar á árunum 

eftir efnahagshrunið 2008. Færri nemendur sækja nú um  

leikskólakennaranámið. Árið 2011 barst Menntavísindasviði Háskóla Íslands 55 

umsóknir en árið 2007 voru þær 221 (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 

2012). Á þessum tíma var námið lengt úr þremur árum í fimm ár (Lög um 

menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla nr. 87/2008). Einnig hafa leikskólastjórnendur þurft að stýra 

leikskólastarfinu við ítrekaðan niðurskurð en árið 2009 var stefnt að því að 

skera niður í rekstri leikskólanna um 580 milljónir (Sigurður Bogi Sævarsson, 

2009). Loks skapaðist mikil umræða um leikskólakennarastarfið í samfélaginu í 

tengslum við fyrirhugað verkfall leikskólakennara í ágúst 2011 (Félag íslenskra 

leikskólakennara, 2011) þar sem könnun MMR sýndi fram á að 93,1% 

landsmanna vildu að laun leikskólakennara yrðu hækkuð, svo hægt væri að 

komast hjá verkfalli (Markaðs- og miðlarannsóknir ehf., 2011).  

Leikskólakennarastarfið er eitt af þeim störfum sem telst til kvennastarfa en 

fáir karlar sækja inn í stéttina og er starfið nátengt umönnunar- og 

uppeldishlutverki sem konur hafa næstum eingöngu sinnt hingað til (Þórdís 

Þórðardóttir, 2005).  

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfi fólks til 

leikskólakennarastéttarinnar. Má þar nefna rannsókn Örnu H. Jónsdóttur 

(2012): Professional Roles, Leadership and Identities of Icelandic Preschool 

Teachers: Perceptions of Stakeholders. Þar kemur fram að hópur fólks innan 

samfélagsins ber ekki nægjanlega virðingu fyrir starfi leikskólans og hefur í 

reynd ekki þekkingu á því starfi sem þar fer fram (Arna Jónsdóttir, 2012). Litið er 

á leikskólakennarastarfið sem kvennastarf en kynjaðir vinnustaðir eru 

skilgreindir á þá að leið að meira en tveir þriðju hlutar starfsfólks eru af sama 

kyni (Ingólfur Ásgeirson, 2004). 

 En hvernig meta leikskólakennarar starf sitt? Hvernig tengja þeir sig við 

staðalmyndir og hvaða áhrif hefur það á leikskólakennarana hvernig samfélagið 

lítur á starf þeirra?  

Út frá þessum umræðum er áhugavert að rannsaka viðhorf leikskólakennara 

á eigin starfi og hvernig þeir meta starf sitt með tilliti til annarra hefðbundinna 
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kvennastarfa. Einnig er áhugavert að athuga hverjar framtíðar væntingar þeirra 

eru til leikskólakennarastéttarinnar með hliðsjón af stöðu hennar.  

1.1 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á hugmyndir og reynslu leikskólakennara 

til leikskólakennarastéttarinnar og þeirra þjóðfélagsbreytinga sem hafa orðið 

frá efnahagshruninu 2008, með áherslu á fagmennsku leikskólakennara, 

viðhorfi samfélagsins til leikskólakennarastéttarinnar, starfsaðstæðum auk þess 

að tengja leikskólakennarastarfið við femíniskt sjónarhorn ásamt öðru fræðiefni 

um leikskólakennarastéttina. Efni rannsóknarinnar er áhugavert vegna þeirrar 

umræðu sem fram fer í samfélaginu um lengingu kennaranámsins og menntun 

ungra barna í leikskólum.  

Starfshópur á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytis, sem ætlað var 

að finna leiðir til að fjölga fólki, einkum körlum, í leikskólakennaranámið, vann 

að gerð skýrslunnar Aðgerðir til eflingar leikskólastigsins. Þar er að finna ýmsar 

tillögur sem vinna að fjölgun leikskólakennaranema og aukinni meðvitund fólks 

um mikilvægi leikskólans sem fyrsta skólastigsins í íslensku menntakerfi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). En hver er afstaða 

leikskólakennara? Hvað finnst þeim um stöðu stéttarinnar? 

Mikilvægt er að byrja að afla upplýsinga innan stéttarinnar um hvað brennur 

helst á leikskólakennurum á þeim umbrotatímum sem hófust með 

efnahagshruninu á Íslandi árið 2008 og lengingu kennaranámsins. Í ljósi þessa 

lagði höfundur fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

• Hver er reynsla leikskólakennaranna af eigin fagmennsku? 

• Hvernig upplifa leikskólakennarar viðhorf samfélagsins til 
leikskólakennarastéttarinnar? 

• Hvernig hafa starfsaðstæður leikskólakennara breyst eftir efnahagshrunið 
2008? 

• Með hvaða hætti birtist undirskipun leikskólastarfsins með hliðsjón af 
stöðu stéttarinnar sem kvennastarf? 

1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í inngangi er gerð grein fyrir hugmyndinni að 

rannsókninni, sagt er frá markmiðum og rannsóknarspurningar settar fram.  

Í öðrum kafla er fjallað um fræðilega umgjörð rannsóknarinnar. Þar er gerð 

grein fyrir þróun leikskóla á Íslandi og menntun leikskólakennara. Næst er 

greint frá fagþróun leikskólakennara á Íslandi, hvað felst í hugtakinu 

fagmennska og með hvaða hætti fagmennskan birtist inni á leikskólum í dag. 

Umræða um kynjakerfið, kyngervið og hugmyndir fólks um kvenleika og 



 

15 

karlmennsku er næst og hvaða áhrif það hefur á starfsval og hugmyndir fólks til 

starfa. Einnig er fjallað um faglega sjálfsmynd leikskólakennara og hvernig hún 

hefur áhrif á upplifun þeirra í starfi. Að lokum er gerð grein fyrir áhrifum 

efnahagshrunsins 2008 á starfsemi leikskólans og hvaða breytingar fólust í 

ítrekuðum niðurskurði. 

Í þriðja kafla er umfjöllun um rannsóknina. Þar er þess getið að hún er unnin 

eftir eigindlegum rannsóknaraðferðum. Tekin eru hálfstöðluð viðtöl við 

leikskólakennara í Reykjavík og á Akureyri. Greint er frá siðferðislegum atriðum 

sem og gagnaöflun og úrvinnslu rannsóknargagna er varða rannsóknina. Að 

endingu er fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar. 

 Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og fjallað um það 

sem viðtölin leiða í ljós. Lögð er áhersla á að flétta orð viðmælenda inn í efni 

kaflans til að skýra frá hugmyndum þeirra og viðhorfi til viðfangsefnisins. 

Í fimmta kafla eru umræður um niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

tengdar við fræðilega umgjörð rannsóknarinnar. Lögð er áhersla á að svara 

þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í byrjun.  

Að lokum er rætt um framtíðarhorfur leikskólakennara á Íslandi og þróun 

leikskóla. Helstu niðurstöður eru dregnar saman í lokaorðum og greint frá 

hugleiðingum höfundar um gildi og gagnsemi rannsóknarinnar. 
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2 Fræðileg umgjörð rannsóknarinnar 

Í þessum kafla er rannsóknin sett í fræðilegt samhengi. Fjallað er um þróun 

leikskóla á Íslandi, menntun leikskólakennara, fagmennsku og fagþróun 

leikskólakennarastéttarinnar. Þá er uppeldis- og menntunarsýn 

leikskólakennara rædd, ásamt kynjakerfinu og af hverju kvennastörf eru 

undirskipuð karlastörfum. Umræða um sjálfsmynd og umhyggju 

leikskólakennara kemur þar á eftir. Loks er fjallað um aðgerðir stjórnvalda í 

kjölfar efnahagskreppunnar og hvernig niðurskurðurinn hefur haft áhrif á 

starfsaðstæður leikskólakennara og hvað leikskólakennurum finnst um lengingu 

námsins og þá framtíð sem horfir við stéttinni.  

2.1 Þróun og menntun leikskólakennara 

Þróun leikskóla á Íslandi og menntun hefur einkennst af lagasetningum um 

hlutverk leikskóla og auknum menntakröfum til leikskólakennara. Viðhorf fólks 

til starfa leikskólakennara virðast ekki hafa fylgt auknum námskröfum og virðist 

lituð af kynjuðum hugmyndum um meðfædda umönnunarhæfni kvenna (Arna 

H. Jónsdóttir, 2012). Það getur haft áhrif á hvernig leikskólakennarar meta störf 

sín og mikilvægi þeirra.  

2.1.1 Þróun leikskóla á Íslandi 

Þróun leikskóla á Íslandi hefst er Barnavinafélagið Sumargjöf setti á stofn fyrsta 

dagheimilið árið 1924 í Reykjavík sem félagslegt úrræði fyrir börn fátækra 

fjölskyldna. Fyrstu opinberu gögnin má rekja til Bríetar Bjarnhéðinsdóttur frá 

árinu 1894, þar sem hún lagði til að stofnuð yrði uppeldisstofnun fyrir ung börn 

(Jón Torfi Jónasson, 2006). Í upphafi var lögð áhersla á að stuðla að heilbrigðum 

lífsháttum barna og vernda þau fyrir óæskilegum áhrifum. Fyrsti leikskólinn í 

Reykjavík var stofnsettur árið 1931 og var hann fyrst um sinn einungis 

starfræktur á sumrin. Síðar rak Barnavinafélagið Sumargjöf bæði leikskóla og 

dagheimili fram til ársins 1991. Innan leikskólans dvöldu börn efna- og 

menntamanna sem kynnst höfðu starfsemi leikskóla erlendis (Valborg 

Sigurðardóttir, 1998). Lítill munur var þó á starfsemi dagheimilanna og 

leikskólanna nema hvað dvöl barna á dagheimilunum var helmingi lengri og 

þeim boðið upp á máltíðir (Jóhanna Einarsdóttir, 2004). Með tíð og tíma 

breyttist hlutverk og markmið leikskólans. Aukin þátttaka kvenna á 

vinnumarkaði leiddi til fjölgunar leikskóla og dagheimila sem varð til þess að 

þessar stofnanir voru settar undir Menntamálaráðuneytið árið 1973. Ástæða 
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þess var tvíþætt, annars vegar að sjá til þess að börn fengju bestu mögulegu 

uppvaxtarskilyrði sem völ var á og hins vegar að gefa foreldrum kost á að vinna 

utan heimilis (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Með lögum um leikskóla árið 1991 voru dagheimilin lögð niður og leikskólar 

tóku við uppeldi og menntun barna til sex ára aldurs (Lög um leikskóla nr. 

48/1991). Þróunin á þessum árum var tiltölulega hröð en með lögum um 

leikskóla nr. 78/1994 var leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastigið og var 

nú formlegu hlutverki hans sem félagslegu úrræði fyrir börn fátækra lokið. 

Einnig var starfsheitið fóstra lagt niður og heitið leikskólakennari tekið upp í 

staðinn (Jóhanna Einarsdóttir, 2005). Kosning um starfsheitið fór fram í 

Fóstrufélagi Íslands sumarið 1993 og vildu 80% fóstra breyta starfsheitinu í 

leikskólakennara („Meirihluti fóstra”, 1993).  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er hlutverk leikskólakennarans meðal annars 

talið að vera leiðandi í þróun uppeldis- og menntastarfs og styrkja faglegt 

hlutverk leikskólans. Einnig ber honum skylda til að laga námsumhverfi 

leikskólans að þörfum barnanna þannig að þau geti notið barnæsku sinnar. 

Jóhanna Einarsdóttir (2003; 2005) bendir á að leikskólakennarar finni til nokkurs 

óöryggis með hlutverk sitt, enda hafa breytingar á starfsvettvangi þeirra verið 

miklar og dvelur nú meirihluti barna á Íslandi í leikskólum, en árið 2011 voru 

19.159 eða 82% barna á aldrinum eins til fimm ára í leikskóla á Íslandi (Hagstofa 

Íslands, 2012). Samfara þróun leikskólans hefur einnig orðið töluverð breyting á 

menntun leikskólakennara og þeim væntingum sem stjórnsýslan gerir til þeirra. 

2.1.2 Menntun leikskólakennara 

Leikskólamenntun á Íslandi hófst með stofnun Uppeldisskóla Sumargjafar árið 

1946 (Valborg Sigurðardóttir, 1998) og var grunnurinn að fagmennsku 

leikskólakennara á Íslandi. Fyrst um sinn var námið byggt upp sem tvö níu 

mánaða tímabil sem lengdist í tvö ár árið 1957. Námið byggði á þróunarsálfræði 

Gesell og hugmyndum Dewey og kenndar voru námsgreinar líkt og uppeldis- og 

sálfræði, félagsfræði, leikir, kvæði og sögur og söngur. Er 

menntamálaráðuneytið tók yfir rekstur skólans árið 1973 var heiti hans breytt í 

Fósturskóla Íslands og námið varð full þrjú ár (Jóhanna Einarsdóttir, 2012; Jón 

Torfi Jónasson, 2006; Valborg Sigurðardóttir, 1998). Lengi vel var eingöngu 

hægt að nema leikskólakennarafræði í Fósturskóla Íslands en árið 1996 var 

leikskólakennaradeild stofnuð við Háskólann á Akureyri (Jón Torfi Jónasson, 

2006). 

Árið 1998 færðist nám Fósturskóla Íslands á háskólastig og urðu töluverðar 

breytingar á náminu í kjölfarið. Námið varð fræðilegra enda höfðu 

Kennaraháskóli Íslands, Fósturskóli Íslands, Íþróttakennaraskólinn á Laugarvatni 

og Þroskaþjálfaskóli Íslands sameinast í Kennaraháskóla Íslands. Með 
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sameiningunni var vonast til þess að nemendum gæfist færi á fjölbreyttara vali í 

námi sínu og að virðing og staða stéttarinnar myndi aukast (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008; Jón Torfi Jónasson, 2006). Í niðurstöðum Þórdísar 

Þórðardóttur (2000) kemur fram að áhersla er lögð á ákvarðanatöku, greiningu, 

námskrárhönnun, skipulag kennslu, ráðgjöf og námsstjórn í námi og starfi 

leikskólakennara (Þórdís Þórðardóttir, 2000). 

Nú stendur leikskólakennaramenntun á Íslandi á vissum tímamótum. 

Starfshópur um framtíðarskipan kennaramenntunar á Íslandi lagði fram skýrslu í 

mars 2006 (Menntamálaráðuneytið, 2006) um að sett yrðu formfastari viðmið 

um kennaramenntun á Íslandi. Viðmiðin áttu að tryggja gegnsæi og auka gæði 

menntakerfisins. Lagt var til að kennaranámið yrði lengt úr þremur árum í fimm 

ár, þriggja ára grunnnám og tveggja ára framhaldsnám til meistaraprófs. Með 

lengingu kennaranámsins yrði það sambærilegt að lengd og í flestum 

nágrannalöndum og væri námið í samræmi við auknar kröfur og nýja þekkingu í 

tengslum við menntunar- og samfélagsþróun. Einnig taldi starfshópurinn að 

með lengingu námsins myndi meiri breidd fást í menntun kennara og aukin 

dýpt verða í faglegum og fræðilegum viðfangsefnum. (Menntamálaráðuneytið, 

2006). Lenging kennaranámsins var samþykkt árið 2008 með lögum um 

menntun og ráðningu kennara og skólastjórnendur við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla nr. 87/2008. Sama ár sameinuðust Kennaraháskóli Íslands, 

Háskóli Íslands og gamli Kennaraháskólinn ásamt uppeldis- og 

menntunarfræðiskor Félagsvísindadeildar og mynduðu Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Menntavísindasvið skiptist í þrjár deildir og er ein þeirra 

kennaradeildin sem sér um að mennta kennara í leik-, grunn- og 

framhaldsskólum (Háskóla Íslands, 2012).  

2.2 Fagþróun leikskólakennara á Íslandi 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er fagmennsku kennara lýst sem grundvelli að 

velferð og menntun nemendanna. Fagmennskan er sögð byggja „á sérfræðilegri 

starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins” (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11). Kennurum ber ekki einungis skylda til 

þess að miðla þekkingu til nemenda sinna heldur eiga þeir einnig að efla frjóa 

hugsun, starfsgleði og tækifæri þeirra til þekkingarleitar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Í sjöundu grein laga um leikskóla kemur fram 

að starfsfólk leikskólanna skuli iðka starf sitt af fagmennsku, samviskusemi og 

alúð og móta áætlun innan skólans um símenntun starfsfólksins í þeim tilgangi 

að kynnast nýjungum í leikskólastarfi og efla starfsþróun sína (Lög um leikskóla 

nr. 90/2008).  
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2.2.1 Fagmennska leikskólakennara 

Hugtakið fagmennska á sér margar hliðar og ekki er til ein alhliða skilgreining á 

því. Samkvæmt Woodrow (2012) er fagmennska leikskólakennara samofin 

náttúrulegu hlutverki kvenna og erfitt er að afmá tengslin við eðlishyggjuna 

þegar kemur að skilgreiningu á fagmennsku leikskólakennara. Eðlishyggjan telur 

að í manninum búi líffræðileg hvöt, sem skýri mismunandi hegðun kynjanna, og 

gengið er út frá að kyn og kynhegðun sé eðlislæg og mótist ekki af samfélagi 

eða menningu. Osgood (2011) skilgreinir fagmennsku (e. professionalism) sem 

samþættingu sérfræðiþekkingar, vissra viðmiða og sjálfstjórnar. 

Fagmennskuhugtakið er ekki fastmótað og tekur meðal annars mið af kyni og 

starfsstétt kennarans sem þróast með reynslu hans í starfi (Osgood, 2011). 

Samkvæmt Oberhuemer (2008) er hluti af fagmennskunni að haga sér 

fagmannlega og í samræmi við viðteknar hugmyndir um hvað sé talið 

fagmannlegt innan sérhverrar starfstéttar. Oberhuemer (2008) útskýrir 

hugtakið í tengslum við leikskólakennara á eftirfarandi hátt: 

Fagmennskuhugtakið er sjálfstætt og hefur áhrif á hvað er talið viðeigandi 

fagleg skapgerð fyrir vinnu með ungum börnum, hvaða faglegu þekkingu þarf 

til, og hvað sé viðeigandi fagleg færni þegar litið er til áframhaldandi samvinnu 

og túlkun samfélagsins og núverandi skilnings fólks á barnæsku, 

foreldrahlutverkinu, þátttöku, námi, félagslegu- og uppeldislegu hlutverki 

leikskóla (Oberhuemer, 2008, bls. 139). Þessa skilgreiningu á 

fagmennskuhugtakinu mun höfundur gera að sinni og mun hafa að leiðarljósi 

við ritun niðurstaðna. 

Misjafnt er milli landa hvaða kröfur eru gerðar um fagmennsku 

leikskólakennara. Miller og Cable (2008) telja að hugmyndir um fagmennskuna 

birtist í félagslegu-, menningar- og sögulegu samhengi og þær mótist af 

viðteknum hugmyndum innan hvers lands um barnæskuna, kennslufræðina og 

nám barna sem og almennra viðhorfa um hlutverk foreldra. Miller og Cable 

(2008) benda á, að þó ekki sé til nein alhliða útskýring á hugtakinu þá liggi 

nokkrir þættir því til grundvallar. Samkvæmt þeim eru þættirnir gæði, kröfur, 

þekking, hugleiðingar, sjálfsmynd og samfélagsstaða og eru þeir í raun 

undirstaða fagmennskunnar óháð félagslegu-, menningar- og sögulegum 

viðmiðum í hverju samfélagi fyrir sig.  

2.2.2 Áhrif stjórnvaldaðgerða á fagmennsku leikskólakennara 

Ýmsir utanaðkomandi þættir hafa áhrif á fagmennsku leikskólakennara, mótun 

hennar og hvernig hún birtist innan þeirra raða. Þar má helst telja 

stefnumótandi atriði sem birtast í aðalnámskrá leikskóla. McCulloch, Helsby og 

Knight (2000) nefna að þau viðmið og gildi, sem fram koma í aðalnámskrám og 

skólanámskrám, hafi afgerandi áhrif á hugmyndir kennara um sjálfræði þeirra í 
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starfi (Arna Jónsdóttir, 2005; Hargreaves, 2000; McCulloch og fl., 2000). Whitty 

(2000) minnist þess að á hinni „gullnu öld” kennara á Englandi frá árinu 1944 til 

1975, var þess vænst að foreldrar treystu þeim fagmenntuðu fyrir menntun og 

uppeldi barna sinna. Stjórnvöld höfðu lítil sem engin afskipti af menntastefnu 

skólanna, en hún var nær eingöngu í höndum kennaranna (Whitty, 2000). 

Furlong (2005) nefnir að kennarar höfðu frelsi til þess að ákveða hvað ætti að 

kenna og með hvaða hætti. Einnig var þróun og markmið námskráa skólans í 

þeirra höndum (Furlong, 2005). Árið 1988 gaf breska ríkið út samræmda 

aðalnámskrá þar sem kennarar áttu að fylgja eftir sameiginlegum gæðastöðlum, 

reglum og reglugerðum, en þessar aðgerðir höfðu áhrif á sjálfræði kennara sem 

hófu að vinna undir auknu eftirliti stjórnvalda. Þessum breytingum hefur verið 

lýst sem fagmennsku á stjórnunarstigi (e. managerial professionalism) þar sem 

fagmennska kennara varð fyrir miklum áhrifum stjórnvalda (Arna Jónsdóttir, 

2012; Furlong, 2005; Whitty, 2000).  

Kennarar hvarvetna um heiminn hafa orðið fyrir sambærilegum aðgerðum 

stjórnvalda og þeim sem lýst er hér að ofan. Þessum afleiðingum er oft lýst sem 

verðfalli (e. de-professionalizations) kennarastéttarinnar (Arna Jónsdóttir, 

2005). Íslenskir leikskólakennarar hafa ekki kvartað undan skorti á sjálfræði 

hingað til, enda bjóða námskrár Mennta- og menningarmálaráðuneytisins upp á 

vissan sveigjanleika. Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2005) kom fram, að atriði 

líkt og skortur á fagmenntuðu starfsfólki og öðrum mannabreytingum, hefði 

meiri áhrif á fagþróun og fagmennsku leikskólakennara heldur en þær skorður 

sem stjórnvöld settu starfstéttinni (Arna Jónsdóttir, 2005). Jafnframt kom fram 

að þættir í kjarasamningum leikskólakennara frá 1992 og 2001 vöktu óánægju, 

en samið var um fjölgun barna á hvert stöðugildi leikskólakennara. Með þessum 

samningum töldu leikskólakennarar að verið væri að skerða gæði 

leikskólastarfsins. Það má velta fyrir sér út frá rannsókn Örnu H. Jónsdóttur, 

hvort þessir þættir hafi meiri áhrif á fagmennsku leikskólakennara heldur en 

ákvarðanir Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (Arna Jónsdóttir, 2005).  

Kristín Dýrfjörð (2011) rannsakaði áhrif nýfrjálshyggjunnar á íslenskt 

leikskólastarf. Nýfrjálshyggju má skilja á þá leið að í raun sé um birtingarmynd 

markaðsvæðingar samfélagsins að ræða, þar sem einstaklingshyggja, trú á 

frjálsan markað og takmörkuð ríkisafskipti eru ráðandi. Í niðurstöðum Kristínar 

(2011) kom meðal annars fram að menntun hefur breyst í ákveðna þjónustu, 

þar sem litið er á samband barns og kennara sem samband viðskiptavinar og 

þjónustuaðila. Enn fremur nefnir Kristín (2011) að í raun líti markaðssamfélagið 

á leikskólann sem þjónustustofnun þar sem ríkisafskipti, þátttaka í kostnaði og 

ábyrgð skuli vera í lágmarki. Reka á stofnunina á sem hagkvæmastan hátt, 

meðal annars með því að fjölga börnum á hvert stöðugildi leikskólakennara. Í 

reynd voru forsvarsmenn leikskólans ekki meðvitaðir um áhrif 

nýfrjálshyggjunnar á starfsemi leikskólans (Kristín Dýrfjörð, 2011). 
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„Leikskólakennarar dönsuðu með og tóku þátt í að móta það 

umhverfi sem nú blasir við, sumir af því að þeir eru sammála, aðrir 

hugsunarlaust. Þeir spyrntu ekki við fótum og drógu varnarlínu. 

Þeir eins og samfélagið létu heillast” (Kristín Dýrfjörð, 2011, bls. 

64). 

Leikskólarnir voru ekki þeir einu sem dönsuðu með heldur dansaði allt 

samfélagið. Fáar gagnrýnisraddir heyrðust og fylgdu margir hugmyndafræði 

nýfrjálshyggjunnar eftir í blindni. Samhliða breytingu á umhverfi leikskólanna 

hafa leikskólakennarar þurft að þróa með sér nýja hugmynd um fagmennsku 

innan regluverks ríkisins. Líta má á hugmyndina sem andsvar við eftirliti, 

stýringu og skrifræði ríkisins. Þessi þróun hefur verið nefnd „democratic 

professionalism” eða lýðræðisleg fagmennska (Arna Jónsdóttir, 2012; 

Oberhuemer, 2005). 

2.2.3 Lýðræðisleg fagmennska 

Lýðræðisleg fagmennska byggir á samstarfi fagmanna, fagstétta, samstarfi við 

foreldra, aðra skóla og samstarfi við nærsamfélagið (Arna Jónsdóttir, 2012; 

Oberhuemer, 2005). Oberhuemer (2005) telur það felast í lýðræðislegri 

fagmennsku að leikskólinn takist á við að mæta auknum efnahags-, menningar- 

og félagslagslegum ójöfnuði. Jafnframt nefnir Oberhuemer þrjár ástæður fyrir 

mikilvægi og gildi lýðræðislegrar fagmennsku: börn koma úr ýmsum 

þjóðfélagshópum, eru af ýmsum þjóðernum og með ýmsar sérþarfir. Einnig er 

aukin þörf fyrir samstarfi á milli skóla, foreldra og nærumhverfis. Hefðbundnar 

skilgreiningar á hugtakinu fagmennska eru barns síns tíma og nýjar 

skilgreiningar nauðsynlegar (Oberhuemer, 2005). Einnig skiptir Oberhuemer 

lýðræðislegri fagmennsku í fjóra eftirfarandi þætti: uppeldi og menntun barna; 

lýðræðisleg stjórnun; samstarf við foreldra og þekkingargrunnur.  

• Uppeldi og menntun barna: Litið er á barnið sem hæfan og sterkan 
einstakling sem hefur rétt á sinni eigin skoðun. Það er virkur þátttakandi í 
samfélaginu og með vald til að taka ákvarðanir sem varða líf þess 
(Oberhuemer, 2005). Þetta sjónarhorn er til að mynda að finna í 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem fjallar um réttindi barna og 
mikilvægi þess að þeirra rödd fái að hljóma hærra, þau höfð með í 
lýðræðislegum ákvörðunum og réttur þeirra til að hafa áhrif á sitt daglega 
líf virtur (Mannréttindastofa Íslands, 1992).  

• Lýðræðisleg stjórnun: Byggt er á hugmyndum um dreifða stjórnun þar 
sem samstarfsfólk lærir hvert af öðru og framkvæmir breytingar í 
sameiningu, líkt og að vinna að gerð nýrrar skólanámskrár. 

• Samstarf við foreldra: Lögð er áhersla á að byggja upp leiðir til þess að 
eiga í góðum samskiptum við alla foreldra. Efla þarf þátttöku foreldra í 
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leikskólasamfélaginu og byggja upp sameiginlega skilning á þekkingu á 
aðstæðum og námsþörfum barnanna. 

• Þekkingargrunnurinn: Lýðræðisleg fagmennska felur í sér rökræðu og 
siðferðilega afstöðu. Mikilvægt er að samstarfsmenn taki þátt í 
umræðum um misskiptingu þjóðfélagsins og hvernig sú skipting birtist 
samfélaginu. Ekki er til hin eina sanna þekking, þekking er margskonar 
(Oberhuemer, 2005). 

Þættir lýðræðislegrar fagmennsku eru fléttaðir inn í starf íslenskra leikskóla 

þar sem Aðalnámskrá leikskóla leggur áherslu á foreldrasamstarf, samvinnu og 

að horft sé á barnið sem hæfan og getumikinn einstakling. Þetta sjónarhorn 

hefur áhrif á uppeldissýn leikskólakennara en þeim ber skylda til að starfa eftir 

Aðalnámskrá leikskóla og hafa áherslur hennar að leiðarljósi í sínu daglega 

starfi.  

2.2.4 Uppeldis- og menntunarsýn leikskólakennara 

Sú sýn sem samfélagið hefur á börn endurspeglast í lögum og reglugerðum, sem 

og í Aðalnámskrá leikskóla 2011. Í lögum nr. 90/2008 segir að meginmarkmið 

leikskólans sé að hlúa að andlegum, líkamlegum og vitsmunalegum þörfum 

hvers einstaklings, stuðla að víðsýni, efla siðferðisvitund og leggja grunn að því 

að börn séu sjálfsstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi (Lög 

um leikskóla nr. 90/2008). Aðalnámskrá leikskóla 2011 hefur markmið 

leikskólalaganna að leiðarljósi og markar jafnframt starfsramma 

leikskólakennara, stjórnenda og starfsfólks sem eiga að starfa eftir markmiðum 

Aðalnámskrár og litast því starf leikskóla og markmið hans af henni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Uppeldissýn kennara er sú sýn sem kennari hefur á starf sitt í víðum 

skilningi. Hún beinist að því hvernig kennarinn fléttar saman hugmyndir sínar 

um markmið og gildi þess að efla þroska og færni nemenda, hlutverk sitt sem 

kennari og kennsluaðferðir. Uppeldissýn kennarans byggist bæði á faglegum og 

persónulegum viðhorfum hans; faglegum, þar sem hann tekur mið af fræðilegri 

fagþekkingu sinni og persónulegum, þar sem persónuleg lífsgildi hans birtast 

(Katrín Friðriksdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002). Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (1999) telur uppeldissýn kennara breytanlega og mögulegt sé 

að hafa áhrif á fagvitund kennara og fagmennsku með því að breyta sýn þeirra á 

starfið, og þannig geti fagvitund þeirra og fagmennska þróast. Jafnframt telur 

Sigrún það mikilvægt, að til þess að þroskast í starfi þurfi að ígrunda starf sitt og 

skoða sjálfan sig og þá kennsluhætti sem notast er við með það að leiðarljósi að 

bæta sig sem kennara. Framsækinn kennari telur sjálfan sig aldrei fullnuma í 

starfi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 
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Mac Naughton (2007) lýsir því hversu mikilvægt það sé fyrir kennarann að 

vera opinn og mæta barninu á miðri leið, vera samstarfsmaður barnsins, ásamt 

því að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. Kennari er ekki sérfræðingur sem veit 

allt heldur er hann einnig að læra. Í kennslu ber að huga að skapandi umhverfi 

þar sem barnið getur sjálft uppgötvað hlutina með gagnrýnu hugarfari. 

Kennarinn má ekki taka hugmyndum fræðimanna bókstaflega heldur þarf hann 

að mynda sér eigin skoðun á börnunum og þeirra margbreytileika (Naughton, 

2007). Naughton talaði fyrir félagslegri hugsmíðahyggju sem á undanförnum 

árum hefur haft áhrif á hvernig hugsað er um námskrá yngri barna. Mikil 

áhersla er lögð á jafnrétti og réttlæti og er það orðinn einn megin tilgangur 

námskrárinnar:  

• Að börn geti byggt upp sínar eigin hugmyndir í samráði við fullorðna. 

• Að börn eru margbreytileg og geti lært á margvíslegan hátt.  

• Að börn sem alast upp við fjölbreytileika, sjá að fleiri en ein leið eru færar 
sem leiðir til meiri öryggis, víðsýni og félagsfærni.  

Hvatning foreldra og viðmót skiptir einnig miklu máli. Mikilvægt er að tillit sé 

tekið til allra barna, á öllum tímum og með sem mestum jöfnuði í gerð 

námskráa (Naughton, 2007).  

Í þessum anda er Aðalnámskrá leikskóla 2011 en þar segir að leikurinn sé 

megin námsleið barnsins. Hann skapi barninu tækifæri til að skilja og læra af 

umhverfi sínu, tjá tilfinningar sínar, reynslu og hugmyndir, ásamt því að mynda 

félagsleg tengsl. Jafnframt segir að hlutverk leikskólakennarans sé að styðja 

barnið í leik með fjölbreyttum hætti, s.s. með því að eiga samskipti við börn í 

leik, gefa leik samfelldan tíma og leyfa barninu að rannsaka, skapa og finna 

lausnir innan hans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Einnig kemur 

fram að nemendur skuli vera ábyrgir og skapandi í sinni eigin þekkingarleit og fá 

tækifæri til að vinna með fjölbreyttan efnivið og viðfangsefni sem tengjast 

umhverfi barnanna og menningu þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Fagmennska leikskólakennara þróast og tekur breytingum eftir þeim 

viðmiðum og gildum sem ríkja í samfélaginu. Því skiptir viðhorf samfélagsins 

máli þegar horft er til fagmennsku leikskólakennara. Menn eru með 

mismunandi viðhorf til starfa og starfsstétta og hafa störf ákveðinn 

virðingarsess innan samfélagsins. Til að hægt sé að gera grein fyrir viðhorfi fólks 

til leikskólakennara og skilja viðhorf þeirra til starfs síns, er mikilvægt að fjalla 

um mótun kynjakerfisins innan samfélagsins og þeim viðmiðum og gildum sem 

það heldur á lofti. Störf hafa vissa ímynd sem kynjakerfið hefur mótað með 

fólkinu í samfélaginu líkt og starf leikskólakennara hefur yfir sér rótgróna ímynd 

um hina umhyggjusömu móður. Hvaða afl stjórnar aðgreiningu 
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vinnumarkaðarins í karla- og kvennastörf? Af hverju eru karlastörf frekar 

skilgreind sem fullgild sérfræðistörf en störf sem konur sækja í sem hálfgildis 

sérfræðistörf? Í kaflahlutanum hér á eftir verður fjallað um kynjakerfið og 

hugtökin kyn, kyngervi og kynjaímyndir og varpað ljósi á áhrifamátt þessara 

fyrirbrigða á viðhorf fólks gagnvart starfsstéttum.  

2.3 Kynjakerfið 

Hugmyndin um kynjakerfið er ekki ný af nálinni og voru fræðimenn farnir að 

kljást við vald þess um aldamótin 1900. Mills (1997/1869) telur að karlar og 

konur mæti oft ólíkri framkomu og viðhorfum á grundvelli kyns. Oft áttar fólk 

sig ekki á því að komið sé fram við einstaklinginn á mismunandi hátt eftir kyni. 

Samfélagið er að vissu leyti ónæmt fyrir þessum mun enda er það einn af stærri 

félagsmótunaraðilum kynjanna. Mills (1997/1869) talar um að yfirráð karla yfir 

konum sé rótgrónasta yfirráðakerfi sögunnar en markmið hans var að „..koma á 

fullkomnum jöfnuði milli kynjanna þannig að hvorugt hafi nokkur forréttindi eða 

völd og hvorugt verði með lögum útilokað frá því sem hitt hefur” (Mills, 

1997/1869, bls. 69). Markmið Mills frá aldamótum 1900 hefur enn ekki orðið að 

veruleika og berjast konur enn gegn valdakerfi feðraveldisins. 

Samtíma fræðimenn eins og Walby (1997) skilgreinir kynjakerfið sem 

„félagslegt yfirráðakerfi þar sem karlar njóta góðs af kerfisbundinni undirskipun 

kvenna” (Þorgerður Einarsdóttir, 2006, bls. 445). Walby (1997) telur enn fremur 

mikilvægt að fjalla sé um kynjakerfið sem félagslegt afl, þar sem ekki er hægt að 

alhæfa um undirskipun allra kvenna innan samfélagsins. „Kynjakerfið þrífst ekki 

í tómarúmi, það er hlutbundið og óhlutbundið í senn og samofið öðrum 

valdakerfum eins og stéttarskiptingu og kynþáttakúgun” (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2006, bls. 445; Walby, 1997). 

Margt hefur breyst innan kynjakerfisins undanfarna áratugi enda hafa störf 

kvenna færst frá heimilunum yfir á opinberan vinnumarkað. Með breytingunum 

færðust yfirráð karla frá einkasviðinu til opinbera sviðsins. Tengist þetta 

kenningu Walby (1997) um kynjakerfið, þar sem hún „talar í reynd um tvö kerfi, 

kynjakerfi einkasviðsins og kynjakerfi opinbera sviðsins” (Þorgerður Einarsdóttir, 

2006, bls. 445-446). 

Fyrr á tímum voru megin yfirráð kvenna á einkasviðinu, helst inn á heimilinu. 

Konur áttu að þjónusta fjölskyldu sína og var ýtt undir þá hugmynd (Andersen, 

2009). Nú á tímum hafa yfirráð kvenna færst yfir á opinbera sviðið þar sem 

meirihluti kvenna í vestrænum ríkjum vinnur utan heimilisins. Ákveðinn munur 

er á milli þessara kerfa þar sem innan kynjakerfis einkasviðsins var konum 

haldið frá opinberri þátttöku, þær höfðu hvorki pólitísk eða borgaraleg réttindi. 

Opinbera kynjakerfið útilokar ekki konur frá þátttöku innan samfélagsins en 

yfirráðin birtast þó í undirskipan og aðskilnaði (Þorgerður Einarsdóttir, 2006; 
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Walby, 1997). Undirskipunin „birtist m.a. í því að konur og hinu kvenlæga er 

haldið niðri af körlum og því karlæga” (Þorgerður Einarsdóttir, 2006, bls. 446). 

Bæði kynjakerfin eru við lýði en kynjakerfi opinbera sviðsins er ráðandi í nútíma 

samfélagi. Kynjakerfið er samofið ýmsum félagslegum grunngerðum 

samfélagsins s.s. atvinnulífi, fjölskyldum/heimilum og ofbeldi. Erfitt getur reynst 

að afhjúpa kynjakerfið þar sem ýmsir félagslegir þættir eru óáþreifanlegir og 

ósýnilegir, þ.e. í óskráðum gildum og viðmiðum samfélagsins sem varða 

samskipti kynjanna og hegðun (Þorgerður Einarsdóttir, 2006; Walby, 1997).  

Aðgreining vinnumarkaðarins í karla- og kvennastörf á stóran þátt í því að 

hin hefðbundnu kvennastörf eru iðulega undirskipuð og minna metin. 

Algengara er að karlar séu í valdameiri störfum og með hærri laun en konur 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Kynskipting vinnumarkaðarins er oft sögð lárétt 

og lóðrétt. Lárétt verkaskipting fjallar um muninn á þeim störfum sem konur og 

karlar vinna. Lóðrétt verkaskipting á milli kynjanna lýsir því að karlar eru yfirleitt 

með hærri starfsheiti og stöður en konur, óháð menntun og aldri. Töluverð 

kynjaskipting er á íslenskum vinnumarkaði. Konur eru í meirihluta í skrifstofu- 

og verslunarstörfum, kennslu og þjónustustörfum. Mynd 1. sýnir hvernig 

vinnumarkaður skiptist niður eftir kyni árið 2012 (Hagstofa Íslands, 2012; 

Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004). 

 

Mynd 1. Starfandi fólk eftir starfstétt árið 2011 (Hagstofan Íslands, 2012). 

 

Ingólfur Ásgeir Jóhannsson (2004) telur hin hefðbundnu karlægu gildi 

samfélagsins hefta kynin, þar sem kyn verður ráðandi þáttur í starfsvali frekar 
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en reynsla, þekking og hæfileikar. Reynst hefur erfitt að vinna bug á þessu á 

vinnumarkaðnum. Sértækar aðgerðir eru til að jafna hlutföll kynjanna á 

vinnumarkaðnum og hafa flest beinst að því að fá konur í karlastörf en lítil 

áhersla hefur verið lögð á að fá karla í kvennastörf. Ef til vill sækja fáir karlmenn 

í hefðbundin kvennastörf, þar sem þau eru að jafnaði verr launuð og neðar í 

virðingarstiganum en hefðbundin karlastörf. Talað er um að karlmennsku karla í 

kvennastörfum sé ógnað enda eru kvennastörf langt frá skilgreiningu 

samfélagsins um það sem talið er vera „karlmannlegt”. 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2005) vitnar í Bourdieu (1998) sem telur að 

kynjaskipting vinnumarkaðarins komi skýrt fram í stafsvali kynjanna „þar sem 

fylgt er vissum ósýnilegum viðmiðum um hvaða störf hæfa konum og hvaða 

störf hæfi körlum” (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005, bls. 54). Hugsunin liggur í 

hinu félagslega kerfi og notar Bourdieu hugtakið habitus til að útskýra tilvist 

þess. Hann telur að hugsunin sé ómeðvituð og birtist helst þegar menn taka 

ákvarðanir sem varða þá sjálfa. Habitus hugtakið má nota til að skilja náms- og 

starfsval ungs fólks og ræðir Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2005) hvernig „..sýn á 

störf á sér uppruna í hugsanaferlum sem eru af félagslegum toga.” (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2005, bls. 54). Einn af habitusunum er kynjahabitus en eins og 

fram kemur í niðurstöðum Guðbjargar, þróar fólk með sér ýmsa habitusa, 

þ.á.m. kynjahabitus sem hefur áhrif á náms- og starfsval. Jafnframt bendir 

Bourdieu á að verkaskipting kynjanna birtist í starfsvali og störfum. Algengt sé 

að konur velji sér störf sem eru framlenging á heimilisstörfunum (þjónusta, 

umönnun og kennsla) eða þá störf sem aðstoðar karla (Bourdieu, 1998; 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005).  

Starf leikskólakennarans er eitt af þeim störfum sem telst til kvennastarfs 

enda eru einungis 1% útskrifaðra íslenskra leikskólakennara karlar. 

Hugmyndirnar um konur sem helstu umönnunar- og uppeldisaðila eru sterkar 

og litið er á starf leikskólakennara sem umönnunarstarf fremur en sem starf á 

vinnumarkaðnum. Enn eru margir sem álíta að það sé eðlilegt hlutverk 

konunnar að sinna börnum, að hún sé frá náttúrunnar hendi betur til þess fallin 

en karlmaður (Þórdís Þórðardóttir, 2005). Þorgerður Einarsdóttir (2006) telur 

margt benda til að aðgreining í karla- og kvennastörf eigi stóran þátt í þeim 

launa- og aðstöðumun kynja enda eru kvennastörf iðulega minna metin og 

lægra launuð en karlastörf. Það er því mikilvægt að brjóta upp þá fyrirfram 

gefnu hugmyndir um kyngervi kynjanna og þau hlutverk sem kynin „eiga” að 

gegna í samfélaginu (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). 

Ein af ástæðum fyrir hversu lífseig kynjaskipting vinnumarkaðarins er, er að 

karlar hafa ekki sótt í kvennastörfin, líkt og konur í karlastörf. Samkvæmt tölum 

frá Hagstofu Íslands frá 2009 fækkaði karlmönnum sem unnu í leikskólum á milli 

ára. Árið 2009 störfuðu 222 karlar í leikskólum á Íslandi en 240 árið áður. 
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Hlutfall karla í leikskólum (í störfum sem tengjast beint umönnun barna) var 4% 

á landsvísu árið 2009 (Hagtíðindi – skólamál, 2010). 

2.3.1 Hugtökin kyn, kyngervi og kynjaímyndir 

Áður en lengra er haldið er rétt að gera grein fyrir þeim hugtökum sem eru 

áberandi þegar rætt er um kynin og hvaða viðhorf eru ríkjandi í samfélaginu 

gagnvart þeim. Höfundur skiptir hugtakinu kynjaímyndir niður í umfjöllun um 

kvenleika og karlmennsku þar sem hugtökin fléttast saman.  

2.3.1.1 Kyn og kyngervi 

Kyn (e. sex) er líffræðilegt kyn fólks við fæðingu en kyngervi (e. gender) er 

menningarlegt hugtak, félagslega mótað og áskapað í samræmi við þá 

menningu sem tíðkast í hverju samfélagi fyrir sig. Fólki er ætlað ákveðin 

hlutverk út frá líffræðilegu kyni sem endurspeglar væntingar okkar um 

kvenleika og karlmennsku og hugmyndir fólks um viðeigandi hegðun og 

hæfileika kynjanna (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). Judith Butler (1990) lítur á 

kyngervi sem ákveðið hlutverk sem fólk leikur og þjálfast upp í. Kynin séu í 

reynd mörg, ekki einungis karlar og konur. Það sé í raun tvíhyggja samfélagsins 

sem aðeins gerir ráð fyrir tveimur kynjum, og það eitt takmarkar sýn okkar og 

útilokar fjölbreytileika fólks. Eðlislægur kvenleiki er í reynd ekki til að mati 

Butler (1990). Orðræður um kyngervi og hvað er kvenlægt virkar mismunandi á 

konur (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003). Það að vera karllægur eða kvenlægur 

er ekki eðlislægt og náttúrulegt, heldur hlutverk sem hver og einn lærir og 

endurmótar í sífellu. 

Sif Einarsdóttir (2005) telur eins og Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2005) að 

kyngervi hafi áhrif í skólum og á vinnumarkaðnum. Áhugi kvenna mælist meira 

við þau störf sem teljast til hefðbundinna kvennastarfa, en áhugi karla á sviðum 

sem teljast til hefðbundinna karlastarfa. Félagslegir þættir, eins og menning, 

saga, kynbundin félagsmótun og kynhlutverk, viðhaldi kynjamun í samfélaginu. 

Kynjamunur á starfsáhuga væri ekki eins mikið vandamál, ef kynbundnar 

staðalmyndir í samfélaginu væru ekki notaðar til að réttlæta og viðhalda 

kynjuðum vinnumarkaði og ólíku mati á kvenna- og karlastörf og, ef kvennastörf 

væru jafn hátt metin og hefðbundin karlastörf. Kynskiptur vinnumarkaður er 

vandamál, þar sem hann viðheldur launamun og tefur jafnréttisþróun í 

samfélaginu (Sif Einarsdóttir, 2005). 

2.3.1.2 Kynjaímyndir 

Hugtakið kynjaímyndir nær yfir ráðandi hugmyndir samfélagsins um hvað það 

merkir að vera karl eða kona, hvernig æskilegt sé fyrir karla og konur að hegða 

sér, hvað kynin mega taka sér fyrir hendur og hvaða útlitskröfur fylgja því að 

vera karl eða kona. Kynjaímyndir einstaklings er stór hluti af sjálfsmynd hans 
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sem þróast og breytist eftir kröfu samfélagsins (Arna H. Jónsdóttir, Steinunn 

Helga Lárusdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2005).  

Kvenleiki lýsir því sem greinir konur frá körlum. Hugtakið felur í sér ákveðinn 

veikleika og valdaleysi og oft tengt við tjáningu, samvinnu og tilfinningasemi. 

Þar sem kvenleika og karlmennsku er stillt upp sem tveimur andstæðum er 

karlmennskan gróf en kvenleikinn fínn (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Karlmennskuhugtakið er gildishlaðið, hvort sem átt er við um jákvæða, 

neikvæða eða „hlutlausa” eiginleika eða viðhorf. Viðtekin tenging er á milli 

karlmennsku og líkamlegs styrks þar sem rökvísi, agi, hlutlægni og samkeppni 

eru taldir til eiginleika karlmannsins (Ingólfur Ásgeir Jóhannsson, 2004). Connell 

(1995) telur að karlmennskan geti ekki þrifist nema í andstöðu við kvenleikann. 

Samfélag sem greinir ekki á milli kvenna og karla, og hefur fyrirfram ákveðnar 

væntingar í garðs hvors kyns fyrir sig, býr ekki yfir hugmyndinni um 

karlmennskuna, líkt og það er þekkt í samtímanum (Connell, 1995). 

Ingólfur Ásgeir Jóhannsson (2004) telur mikilvægt að skoða karlmennskuna 

út frá þeim valdatengslum sem móta hugmyndir og hegðun á hverjum vettvangi 

fyrir sig og í samfélaginu. Talað er um karlmennsku sem orðræðu, en í raun er 

átt við þær hugmyndir sem eru ríkjandi, víkjandi eða viðteknar hverju sinni um 

karlmennskuna, svo og ýmsa hegðun og venjur sem frekar eru eignaðar körlum 

en konum. Með orðræðunni tileinka karlar sér viðteknar hugmyndir um 

karlmennsku og þá hegðun sem þykir karlmannleg. Samfélagið mótar 

einstaklinginn sem er virkur í því að móta og viðhalda hinni karlmannlegu 

hugveru. Margir þættir samfélagsins valda því að ríkjandi staða karla er jafn 

lífseig og hún virðist vera. Litið er á það sem sjálfsagðan hlut að karlar séu 

sterkari en konur eða séu færari í því að stjórna fyrirtæki (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannsson, 2004).  

Með tíð og tíma breytast viðhorf og hugmyndir fólks, einnig hugmyndir fólks 

um karlmennskuna og kvenleikann. Áður fyrr var það skýrt hvaða hugmyndir og 

verk tilheyrðu konum annars vegar og körlum hins vegar. Kynjaskiptingin var 

skýr, karlar sáu um verkin á opinbera sviðinu en konur á einkasviðinu. 

Samfélagið verður með tímanum umburðarlyndara gagnvart þeim sem falla 

ekki inn í hinar ríkjandi staðalmyndir og þannig getur skapast meira rými fyrir 

frekari breytingar (Berglind Rós Magnúsdóttir o.fl., 2010). 

2.3.2 Sjálfsmynd leikskólakennara 

Umræðan um kyn og kyngervi er mikilvægur þáttur þegar rætt er um faglega 

sjálfsmynd og þær hugmyndir og gildi sem tengjast starfi með ungum börnum. 

Fagmennska kennara hefur stundum verið dregin í efa einkum út frá viðmiðum 

við aðrar fagstéttir eins og lækna og lögfræðinga, sem höfðu lengra háskólanám 

að baki en kennarar (Etzioni, 1969). Þessar forsendur breyttust á Íslandi árið 



 

30 

2008 (Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008) með lengingu kennaranámsins í 

fimm ár.  

Etzioni (1969) gerir skýran greinarmun á fullgildum faghópum (e. 

professions), sem geyma fagstéttir lækna og lögfræðinga og hálfgildis faghópum 

(e. semi- professions) en innan þeirra eru fagstéttir kennara, félagsráðgjafa og 

hjúkrunarfræðinga (1969, bls. V). Hálfgildis faghópar búa yfir almennari 

þekkingu en fullgildi faghópurinn hefur eftir fimm ára háskólanám eða meira. 

Sérfræðiþekking fullgildra fagstétta veitir þeim völd til að starfa án afskipta að 

markmiðum stofnunarinnar. Þekking sérfræðingsins er sérhæfð og sjálfræði er 

mikið. Hálfgildis faghópar starfa oftar innan sveitarfélaga og ríkis, búa yfir minni 

menntun á háskólastigi og er starf þeirra takmarkaðra en sérfræðingsins. 

Þekking þeirra byggir á almennri reynsluþekkingu en ekki á rannsóknum. Hluta 

af þessum skýra greinarmun má rekja til þess, að hinn hefðbundni sérfræðingur 

er venjulega karlmaður en hálfsgildis sérfræðingur er kona (Arna Jónsdóttir, 

2005; Etzioni, 1969). 

Arna Jónsdóttir (2005) telur, að stétt líkt og leikskólakennarar geti átt erfitt 

með að öðlast viðurkenningu sem sérfræðihópur innan samfélagsins, þar sem 

leikskólastarfið er talið kvennastarf (Arna Jónsdóttir, 2005). Þórdís Þórðardóttir 

(2005) telur ímynd starfsins tengjast móðurhlutverkinu (Þórdís Þórðardóttir, 

2005). Ekki má heldur gleyma að nám til leikskólakennslu hefur nú verið lengt 

úr þremur árum í fimm og því mun stéttin á komandi árum öðlast þau skilyrði, 

sem þurfa til þess að verða fullgildur sérfræðihópur. Þetta gæti leitt til þess að 

fleiri karlmenn gætu hugsað sér að vinna við umönnun barna eftir að stéttin 

verði metin til hóps sérfræðinga. Arna Jónsdóttir (2009) bendir á að umönnun 

barna sé talið kvennastarf þar sem konur hafa borið megin ábyrgð og kynjaðar 

væntingar „sitji í veggjum viðkomandi stofnanna.” Arna bendir jafnframt á að 

allt skólakerfið, ásamt leikskólakennurum, endurskapi stöðugt kynjaðan 

starfskraft. Til þess að breyta þessu þurfi átak bæði innan og utan leikskólanna. 

Í raun þurfi að endurskapa ímynd starfsins og gera það eftirsóknarvert fyrir 

bæði kyn. 

2.3.2.1 Þróun sjálfsmyndar 

Í rannsókn Beijaard og fl. (2004) kom fram að sjálfsmynd er ekki fastmótaður 

hluti af hverjum og einum, heldur þróist með tíð og tíma. Beijaard og fl. vitna í 

Mead (1934) sem telur sjálfið þróast í gegnum umhverfið og geti einungis þrifist 

og verið til í félagslegum samskiptum, þar sem einstaklingurinn lærir sitt 

hlutverk og hlutverk annarra að auki. Hugtakið sjálfsmynd býr yfir ólíkum 

merkingum. Það sem er þeim öllum sameiginlegt er sú hugmynd að sjálfsmynd 

sé í raun ekki fastur þáttur heldur hluti af stærri heild. Sjálfsmynd þróast með 

sameiginlegum skilningi einstaklinga þegar þeir ræða saman í hóp og samræma 
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ólík sjónarhorn. Þetta er viðvarandi ferli og túlkun einstaklingsins á því hvernig 

manneskja hann er (Beijaard og fl., 2004). 

Cable og Miller (2008) telja að atvinnugreinar séu viðamikill þáttur þegar 

kemur að því að skapa faglega sjálfsmynd einstaklinga. Hin faglega sjálfsmynd 

verður fyrir áhrifum frá sjálfri sjálfsmyndinni, þar sem ytri þættir líkt og hæfni, 

hlutverk, ábyrgð, þekking og reynsla eru mikilvægir auk viðhorfa samfélagsins. 

Sjálfsmyndin er ekki óbreytanleg, heldur þróast hún og tekur breytingum með 

aukinni reynslu og þátttöku. Viðurkenndir starfstitlar og ábyrgðastaða getur 

verið mikilvæg fyrir hina faglega sjálfsmynd og fyrir fagstéttina sem heild. Einnig 

skiptir máli hvaða viðhorf samfélagið hefur til starfsins og hvernig það lítur á 

vinnu með ungum börnum (Cable og Miller, 2008).  

Beijaard og fl. (2004) nefna að fagleg sjálfsmynd kennara verði ekki einungis 

fyrir áhrifum af hugmyndum og væntingum samfélagsins, líkt og hvað 

kennarinn eigi að kenna, hvað hann eigi að vita, og hvað honum sjálfum finnst 

mikilvægt að ná fram í vinnunni og lífinu sjálfu. Beijaard og fl. vitna í orð Cooper 

og Olson (1996) sem benda á að fagleg sjálfsmynd eigi sér margar hliðar og að 

sögulegar-, félagslegar, sálfræðilegar og menningarlegar hliðar hafi áhrif á það 

hvernig kennari upplifir sjálfan sig sem kennara. Reynolds (1996) telur það 

umhverfi sem einstaklingurinn dvelur í, hvað aðrir ætlast til af honum og hvað 

hann lætur hafa áhrif á sig, hafi mikið að segja um sjálfsmynd kennara (Beijaard 

og fl., 2004).  

McGillivray (2011) bendir á áhrifamátt ríkjandi orðræðu og vitnar í Tucker 

(2004) sem bent hefur á hvernig sjálfið, fólkið og staðurinn tengjast og hafi áhrif 

á hvert annað. Hugmyndafræðin hefur áhrif á orðræðu samfélagsins og 

aðstæður þeirra sem vinna með ungum börnum og hvernig vinna með ungum 

börnum er skilgreind. McGillivray (2011) vitnar í Giddens (1991) sem nefnir 

áhrif hnattvæðingar og fjölmiðla gagnvart upplýstu nútímaþjóðfélagi og áhrif 

þeirra á sjálfsmynd einstaklinga. Sjálfsmyndin er ekki óvirk heldur bregst við ytri 

og innri áhrifum frá orðræðunni. Því getur einstaklingurinn ekki sagt að fagleg 

sjálfsmynd hans hafi ekki áhrif á „heildar” sjálfsmynd hans (McGillivray, 2011; 

Giddens, 1991). Einnig er hlutverk leiðbeinenda, yfirmanna, stjórnenda, 

leiðtoga, jafningja, samstarfsmanna, fjölskyldu og samfélags mikilvægt í því ljósi 

hvernig einstaklingurinn skynjar sjálfan sig í vinnunni og er hluti af faglegri 

sjálfsmynd (McGillvray, 2011). 

2.3.2.2 Íslenskar rannsóknir á sjálfsmynd leikskólakennara 

Í skýrslu á vegum starfshóps Reykjavíkurborgar um fjölgun fagfólks í leikskólum 

(2007) kom fram að beina þyrfti sjónum að faglegri sjálfsmynd starfsmanna 

leikskóla. Fagleg sjálfsmynd hefur ekki verið mæld í viðhorfskönnunum, svo 

einungis var hægt að draga ályktanir út frá öðrum mælingum. Í þeim 

viðhorfskönnunum, sem gerðar hafa verið meðal starfsmanna leikskóla, hefur 
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komið fram að starfsmenn eru almennt mjög stoltir og ánægðir í starfi. 

Capacent Gallup framkvæmdi vinnustaðagreiningu meðal starfsfólks leikskóla 

árið 2007 og kváðust 92% starfsmanna stoltir af starfinu en þessi þáttur hefur 

einmitt jákvæð áhrif á faglega sjálfsmynd starfsmanna leikskóla. Langvarandi 

óánægja með launakjör hefur haft neikvæð áhrif á faglega sjálfsmynd 

starfsmanna og hefur gert það að verkum að starfsmenn upplifa litla virðingu 

fyrir störfum sínum. Vinna með ímynd er langtímaverkefni sem skilar ekki 

árangri á fáeinum mánuðum. Vinna þarf með hana markvisst innan 

fagstéttarinnar og byggist hún fyrst og fremst á viðhorfi starfsmanna og 

orðræðu um ánægju, starfskjör og virðingu (Reykjavíkurborg: leikskólasvið, 

2007). 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (1997) telur vissa minnimáttarkennd vera til 

staðar hjá kennurum þegar kemur að starfinu. Hann fullyrðir að ekki sé um 

persónulega hógværð að ræða, heldur rótgróna og þýðingarmikla 

hugmyndafræði sem þarna stjórni ferðinni. Hugmyndafræðin byggir einfaldlega 

á því að kennarar haldi sig til hlés, en Ingólfur telur hana renna saman við 

sjálfsmynd kennara. Helga Sigurjónsdóttir (1999) hóf að kenna árið 1957, en þá 

var kennarastarfið talið karlastarf og naut virðingar innan samfélagsins. Starfið 

var talið eftirsóknarvert og kennarar mikils metnir. Helga segir tímana hafa 

breyst og kennarastarfið ekki lengur virt og vel launað. Nú er ekki lengur horft 

til starfsins sem fyrst og fremst fræðslustarfs heldur uppeldisstarfs, en þessi 

þróun gerði það að verkum að karlmenn flúðu skólann, aðeins skólastjórar urðu 

eftir (Helga Sigurjónsdóttir, 1999).  

2.3.3 Umhyggja leikskólakennara 

Starfsfólk leikskóla er oft talið umhyggjusamt og elskandi, sem stundum er talin 

forsenda þess að ganga inn í stéttina (McGillvray, 2011). Acker (1995) telur eitt 

af einkennum kennara vera umhyggja, sem vænst er af kvenkyns kennurum. Því 

gerir samfélagið oft á tíðum ekki skýran greinarmun á milli vinnu og kærleika 

innan kvennastarfa, þar sem þetta tvennt er nátengt staðalmyndum kynjanna. 

Noddings (2002) telur það algengt innan menningarheima að konur, frekar en 

karlmenn, þrói með sér getu til þess að annast aðra. Fræðimenn telja að þetta 

sé ekki tilkomið vegna meðfæddra eiginleika hjá konum, heldur vegna þess að í 

menningu þekktra samfélaga er gert er ráð fyrir að konur annist aðra, en karlar 

síður (Noddings, 2002). 

Í íslenskri orðabók merkir umhyggja að láta sér annt um velferð einhvers, en 

umönnun merkir að annast um, umhirða (Snara vefbókasafn, 2007). Sigríður 

Síta Pétursdóttir (2009) telur hugtakið umönnun vera tæknilegra en hugtakið 

umhyggja, þar sem það fyrra byggir á athöfn, en það síðara á tilfinningum og 

viðhorfi. Jafnframt vitnar Sigríður (2009) í Noddings (1984), sem skilgreinir 

hugtakið umhyggja á þá leið að láta sig einhvern varða, ýmist af frjálsum huga, 
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þar sem velferð einhvers er borin fyrir brjósti eða af skyldurækni. Því nær 

hugtakið í raun bæði yfir umönnun og umhyggju líkt og skilgreiningar íslenskra 

orðabóka segja til um (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2009). Að auki telur Noddings 

(1995) hugtakið umhyggja umfangsmeira, þar sem það lýsir hlýrri og óljósri 

tilfinningu, sem gerir fólk viðkunnanlegt, heldur en hugtakið umönnun sem 

felur fremur í sér stöðuga leit að hæfni viðkomandi (Noddings, 1995). 

Noddings (1984;1995) skiptir umhyggju niður í náttúrulega umhyggju og 

siðferðilega umhyggju. Náttúruleg umhyggja á sér stað þegar annar 

einstaklingur vill sýna öðrum einstaklingi umhyggju. Oft eru þeir tengdir 

sterkum tilfinningaböndum, líkt og umhyggja móður fyrir barni sínu, og krefst 

hún engrar sérfræðiþekkingar. Hins vegar felur siðferðisleg umhyggja í sér 

fagleg tengsl tveggja einstaklinga, þar sem næmni, skyldur og áhugi fléttast 

saman og krefst hún vissrar viðleitni, sem ekki er þörf á í náttúrulegu umhyggju. 

Noddings (1995) telur einnig ómögulegt að veita siðferðilega umhyggju án 

væntumþykju, því þá væri umhyggjan í raun ekki til staðar. Siðferðileg 

umhyggja felur því í sér minna af persónulegri væntumþykju en náttúruleg 

umhyggja. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) bendir hins vegar á, að umhyggja 

þurfi ekki endilega að vera til staðar svo unnt sé að sýna einhverjum 

væntumþykju, þó að umhyggja og væntumþykja fari vissulega saman. Kennari 

getur borið umhyggju fyrir nemanda án þess að þykja vænt um hann. Hins 

vegar er það ólíklegt að svo sé (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

2.3.3.1 Umhyggja í leikskóla 

Umhyggja hefur oft verið sögð kjarninn í námi og kennslu ungra barna, þar sem 

hún er talin mikilvæg fyrir félagslegan, vitrænan og tilfinningalegan þroska 

þeirra (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2009). Goldstein (2002) telur að gert hafi verið 

lítið úr mikilvægi umhyggju í námi ungra barna, þar sem litið er á 

umhyggjusaman kennara sem þann, sem býr yfir endalausri þolinmæði, veitir 

blíð bros og hlý faðmlög og hefur alltaf tíma fyrir nemendur sína. Þessi lýsing er 

að einhverju leyti rétt en engan veginn fullnægjandi. Í Aðalnámskrá leikskóla 

2011 segir:  

„Í leikskólastarfi mynda hugtökin uppeldi, umönnun og menntun 

eina heild. Börnum er sýnd virðing og umhyggja og þau fá 

hvatningu og viðfangsefni við hæfi. Litið er á þau sem fullgilda 

þátttakendur í samfélagi leikskólans” (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 23). 

Noddings (1984; 2005) heldur því fram að umhyggja fyrir einstaklingi byggi á 

nánum samskiptum tveggja, þar sem annar veitir umhyggju en hinn þiggur 

hana. Í daglegri kennslu innan skóla má líta á kennarana sem veitanda en 

börnin sem þiggjanda. Kennarinn, sá sem veitir umhyggjuna, setur sig í spor 
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nemandans, sem þiggur, og reynir að skilja líðan hans. Sá sem þiggur þarf að 

hafa skilning á að eitthvað sé gert eða sagt af umhyggju fyrir honum, en í 

samskiptum, til að mynda á milli leikskólakennara og ungra barna, er það ekki 

svo augljóst. Jafnframt heldur Noddings (2005) því fram að árekstrar í 

samskiptum geti skapast milli veitanda og þiggjanda, ef ekki er hlustað á eða 

reynt að skilja þann sem þiggur. Sá sem þiggur umhyggju þarf að meðtaka hana, 

upplifa og skynja að hún beinist að honum, líkt og viðbrögð ungabarns við 

umhyggju foreldra sinna. Svar þeirra, sem umhyggjan beinist að, er hvatinn sem 

liggur að baki henni. 

Í rannsókn Sigríðar Pétursdóttur (2009) um viðhorf leikskólakennara til 

umhyggju kom fram að leikskólakennararnir töldu umönnun og umhyggju vera 

samþætt öllu daglegu starfi leikskólans. Engin ein stund væri mikilvægari en 

önnur. Umhyggjan væri viðhorf sem byggð væri á grunni faglegrar þekkingar, 

þar sem kennarinn sýndi barninu stuðning og setti því mörk. Mikilvægt væri að 

skapa traust milli kennara og barns, sýna hlýju og gefa barninu tækifæri á því að 

þroskast á eigin forsendum og nýta þau verkfæri sem byggi í því sjálfu. Einnig 

töldu þeir umhyggjuna mikilvæga fyrir vitrænan-, félagslegan- og 

tilfinningalegan þroska barna og væri forsenda þess að nám gæti farið fram 

(Sigríður Síta Pétursdóttir, 2009). 

2.4 Áhrif efnahagshrunsins 2008 á leikskóla og starf þeirra 

Á haustmánuðum 2008 varð niðursveifla í hagkerfi Íslendinga sem leiddi til 

efnahagshruns í október það ár. Niðursveiflan hefur haft mikil áhrif á 

menntakerfi og skólastarf á Íslandi vegna þeirrar hagræðingar og niðurskurða 

sem fylgdu í kjölfarið. Samband íslenskra sveitarfélaga (2008) setti fram 

hugmyndir að forgangsröðun í menntamálum til sveitarstjórna stuttu eftir 

efnahagshrunið. Þar kom fram að áríðandi væri að standa vörð um 

grunnþjónusta á borð við leikskóla og grunnskóla (Sigurlína Davíðsdóttir og fl., 

2013; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2008).  

Þó að sveitarfélögin legðu áherslu á að tryggja öryggi í rekstri leik- og 

grunnskóla varð töluverður niðurskurður innan veggja þessara stofnana. Í 

niðurskurði sveitarfélaganna í skóla- og fræðslumálum (2009) segir að hjá 

flestum sveitafélögunum hafi verið algengast að draga úr búnaðarkaupum, 

yfirvinnu, endurmenntun, framkvæmdum og afleysingum vegna veikinda eða 

fjarveru starfsmanna. Einnig var fyrirkomulagi starfsmannafunda breytt, 

undirbúningstími færður að lágmarki, starfsmönnum fækkað og börnum fjölgað 

á hvern starfsmann (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009). Í heildina var 

stefnt að því að skera niður í rekstri leikskólanna um 580 milljónir það ár 

(Sigurður Bogi Sævarsson, 2009). Í hagræðingaraðgerðum sveitarfélaganna fyrir 

árið 2011 segir að níu sveitarfélög stefni að því að skera ekki niður innan 
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leikskólanna og sjö sveitarfélög muni ekki hækka gjaldskrár sínar (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2011). 

Í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2010 kemur fram að 

leikskólasviði sveitarfélagsins var gert að skera niður um 397 milljónir króna frá 

árinu 2009 til ársins 2010, eða um 4,1 %. Spara átti með því að tengja innritun 

nýrra leikskólabarna við sumarfrí starfsmanna og niðurgreiðslur til sjálfstætt 

starfandi leikskóla lækkuðu (Reykjavíkurborg, 2010). Leikskólasviði var einnig 

gert að skera niður um 3% fyrir árið 2011 og fólst niðurskurðurinn að mestu í 

sameiningu leikskóla (Reykjavíkurborg, 2011). Í byrjun árs 2011 voru 75 

leikskólar í Reykjavík en þann 1. júlí það ár fækkaði þeim niður í 62 vegna 

sameininga. Sameining leikskóla, ásamt hækkun ýmissa gjalda og niðurskurðar 

framlags til rekstrar, var liður í þessum aðgerðum Reykjavíkurborgar (Reykjavík, 

2012). Þó leikskólasvið Reykjavíkurborgar hafi þurft að hagræða töluvert í 

rekstri þá hafði breytt efnahagsumhverfi ekki einungis neikvæð áhrif á rekstur 

leikskóla, því á árunum eftir niðursveifluna gekk vel að ráða starfsfólk til 

leikskólanna og menntunarstig starfsmanna hækkaði verulega. Gert var ráð fyrir 

að leikskólakennarar og annað háskólamenntað starfsfólk yrði um 56% af 

áætluðum stöðugildum starfsmanna en árið 2008 var hlutfallið um 45% 

(Reykjavíkurborg, 2010). Jafnvel þó hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna hafi 

hækkað í leikskólum eftir efnahagshrunið, náði hlutfallið ekki því marki sem sett 

var fram í lögum, en þar segir að 2/3 hlutar starfsfólks sem sinnir menntun og 

uppeldi leikskólabarna skuli vera leikskólakennarar (Lög nr. 87/2008). Þetta er 

mikil breyting frá árinu 2006 en í Greinargerð samráðsnefndar leikskóla um 

niðurstöður málþings um stöðu leikskóla í samfélaginu 2006 segir frá miklum 

starfsmannavanda leikskóla á Íslandi, þó aðallega á höfuðborgarsvæðinu. Þar 

hafi starfsmannavelta ásamt undirmönnun og skorti á leikskólakennurum valdið 

auknu álagi á starfsfólk, en við þessar aðstæður hafi leikskólakennarar ekki 

getað sinnt starfi sínu eins og þeir hafi haft metnað til. Mikilvægt væri að gera 

starfið eftirsóknarvert og halda vel utan um gott starfsfólk. Í kjölfarið var fjallað 

um að hækka þyrfti launin og bæta starfsaðstöðu til að auka virðingu starfsins í 

samfélaginu. Mannekla leikskólanna væri fyrst og fremst til staðar vegna skorts 

af fagmenntuðu fólki innan stéttarinnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2007). 

2.4.1 Lenging leikskólakennaranámsins og aðsóknin í námið 

Mennta- og menningarmálaráðherra skipaði starfshóp árið 2012 til þess að 

vinna að skýrslunni Aðgerðir til eflingar leikskólastigsins, sem er 

aðgerðaráætlun um fjölgun einstaklinga í leikskólakennaranámið og stuðla 

þannig að nauðsynlegri nýliðun innan stéttarinnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012). 
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Í skýrslunni kemur fram að samkvæmt upplýsingum frá Háskóla Íslands og 

Háskólanum á Akureyri hafi aðsókn í leikskólakennaranámið dregist saman 

síðastliðin ár. Fjöldi þeirra einstaklinga sem nú stunda námið nær ekki að 

standa undir nauðsynlegri endurnýjun leikskólakennara til þess að uppfylla 2/3 

ákvæðið fyrrnefndra laga. Samkvæmt spá starfshópsins mun ekki nást að 

uppfylla ákvæði laganna fyrr en í fyrsta lagi árið 2041 að öllu óbreyttu, en 

leikskólastigið er eina skólastigið á Íslandi þar sem skortur á kennurum er 

viðvarandi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). Starfshópurinn telur 

að rót vandans megi rekja til þess að of fáir horfi til leikskólakennaranámsins 

sem valkosts, þar sem starfskjör og starfsaðstæður miðað við sambærilegar 

stéttir, s.s grunnskólakennara, eru talin lakari hjá leikskólakennurum. Fáir hafa 

sótt um námið á undanförnum árum og má nefna að árið 2011 bárust 55 

umsóknir til Menntavísindasviðs Háskóla Íslands um inngöngu og uppfylltu 20 

skilyrði til háskólanáms. Til Háskólans á Akureyri bárust 84 umsóknir í 

kennaranámið í heild sinni, en þar er samkennt á fyrsta ári. Reynslan hefur sýnt, 

að tímabundin fækkun umsókna er algeng í kjölfar breytinga á námi, og því er 

ekki hægt að fullyrða að lenging námsins hafi langvarandi áhrif á aðsókn fólks í 

það (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012).  

Sú skoðun hefur komið fram að umræðan í samfélaginu hafi áhrif á sýn fólks 

á leikskólakennarastéttina. Umræðan um álag, mikla starfsmannaveltu og lág 

laun eru meðal annars sögð valda því að margir gefast upp. Einnig hefur það 

áhrif á aðsókn fólks í leikskólakennaranámið að erfitt er að starfa í umhverfi 

sem neikvæð umræða hefur verið um. Þessu þarf að breyta, þar sem samfélagið 

gerir sífellt auknar kröfur um fagmennsku innan leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2007). 
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, gerð verður 

grein fyrir rannsóknarspurningunum og því rannsóknarsniði sem notað var við 

framkvæmd hennar. Vikið verður að því hvar og hvernig rannsóknin var unnin 

og hverjir þátttakendur voru. Fjallað verður um gagnasöfnun og hvernig 

úrvinnsla gagna fór fram. Að lokum verður gerð grein fyrir trúverðugleika 

rannsóknarinnar og þeim fyrirvörum sem gera þurfti á niðurstöðum hennar. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða reynslu fimm leikskólakennara af 

eigin fagmennsku, andstæðum viðhorfum í samfélaginu og sýn á leikskóla 

framtíðarinnar. 

Leitað var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

• Hver er reynsla leikskólakennaranna af eigin fagmennsku? 

• Hvernig upplifa leikskólakennarar viðhorf samfélagsins til 
leikskólakennarastéttarinnar? 

• Hvernig hafa starfsaðstæður leikskólakennara breyst eftir efnahagshrunið 
2008? 

• Með hvaða hætti birtist undirskipun leikskólastarfsins með hliðsjón af 
stöðu stéttarinnar sem kvennastarf? 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hugmyndir og reynslu 

leikskólakennara til leikskólakennarastéttarinnar. Rannsóknin flokkast undir 

viðtalsrannsóknir og er áhersla lögð á að ná fram hugmyndum leikskólakennara 

og greina viðhorf þeirra til stéttarinnar. Rannsóknin var unnin á vorönn 2013, 

tekin voru samtals fimm viðtöl við leikskólakennara í Reykjavík og á Akureyri. 

Rannsóknin er eigindleg rannsókn (e. qualitative research), en þær eru taldar 

henta vel þegar reynt er að skilja hvaða merkingu menn leggja í veruleikann og 

aðstæður sínar (Kvale, 2009; Lichtman, 2013; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Einnig verður horft á efni rannsóknarinnar með femínisku sjónarhorni sem felst 

í því að greina gögnin út frá konum og kvennastörfum. 

Samkvæmt Lichtman (2013) byggir eigindleg rannsóknaraðferð á því að 

rannsakandi safnar saman gögnum og túlkar upplýsingar út frá því sem hann 

heyrir, sér eða upplifir á vettvangi. Aðferðin er því leið til að skilja upplifun 

annarra af veruleikanum og leggur rannsakandi áherslu á að sjá umhverfið, eins 
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og það kemur þeim fyrir sjónir, sem hann rannsakar. Aðferðin kemur að góðum 

notum þegar skoða á upplifanir fólks, hugmyndir, tilfinningar, markmið og 

reynslu (Gall o.fl., 1996; Kvale, 2009; Lichtman, 2013). Niðurstöðurnar mótast af 

túlkun þátttakenda á raunveruleikanum og túlkun rannsakandans á lýsingu 

þátttakenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Lögð er áhersla á aðleiðslu við söfnun gagnanna sem eiga að vera lýsandi 

fyrir efni rannsóknarinnar. Eitt af markmiðum eigindlegra rannsókna er að sjá til 

þess að kenningin passi við gögnin en ekki öfugt. Áhersla er lögð á réttmæti 

fremur en áreiðanleika og mikilvægt er að rannsakandi gæti hlutleysis (Gall o.fl., 

1996). 

Rannsóknarsniðið er túlkandi tilviksrannsókn (e. interpretive case study), þar 

sem tekin voru viðtöl við vissan hóp einstaklinga með ákveðinn langan 

starfsaldur að baki. Tilgangur túlkandi tilviksrannsókna er að rannsaka eitt eða 

nokkur tilvik í smáatriðum til að þróa eins ítarlegan skilning og mögulegt er á 

ákveðnum hópi með ákveðið efni í huga (Ary o.fl., 2010; Lichtman, 2013).  

3.2 Þátttakendur 

Ákveðið var að velja samtals fimm leikskólakennara í Reykjavík og á Akureyri. 

Við val á viðmælendum var lögð áhersla á að finna leikskólakennara sem höfðu 

starfað á leikskólum síðastliðin fimm ár og bjuggu yfir mismunandi langri 

starfsreynslu, allt frá tiltölulega nýútskrifuðum til þeirra sem hafa starfað lengi 

innan leikskóla og muna tímana tvenna. 

Fimm leikskólakennarar, konur á aldrinum 35 – 65 ára, voru valdar út frá 

markmiðum rannsóknarinnar. Allar höfðu þær reynslu á deildarstjórnun, voru 

annað hvort starfandi sem slíkir eða höfðu reynslu af því starfi. Allar áttu þær 

það sameignlegt að vera tilbúnar til þess að deila skoðunum sínum, viðhorfum 

og vangaveltum í tengslum við viðfangsefnið. Haft var samband í gegnum síma 

við væntanlega viðmælendur og óskað eftir þátttöku þeirra í rannsókninni. Allir 

fimm leikskólakennararnir, sem haft var samband við, voru tilbúnir að taka þátt 

í rannsókninni. Að fengnu samþykki var þeim gerð grein fyrir viðfangsefni, 

tilgangi og markmiði rannsóknarinnar.  

3.3 Einstaklingsviðtöl 

Viðtöl eru ein af aðferðum í gagnasöfnun eigindlegrar rannsóknaraðferðar. Í 

þeim felst að öflun rannsóknargagna er með beinum samtölum á milli 

rannsakanda og viðmælanda. Viðtöl eiga vel við þegar skoða á reynslu fólks af 

afmörkuðu viðfangsefni í reynsluheimi þess (Helga Jónsdóttir, 2003). Þau gefa 

rannsakandanum tækifæri á því að skilja rannsóknarefnið út frá sjónarhóli 

þátttakenda, og fá innsýn í hvernig viðmælendur túlka og skýra frá þeirri 

merkingu, sem þeir leggja í fyrri reynslu og upplifanir. Viðtöl eru ýmist notuð ein 
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eða samhliða öðrum aðferðum, s.s. athugunum, og henta þau sem aðferð til 

gagnasöfnunar þegar rannsakandi sér fram á að viðtal muni vera öflugasta 

aðferðin til að svara þeim rannsóknarspurningum, sem liggja fyrir í rannsókninni 

(Helga Jónsdóttir, 2003; Kvale, 2009). 

Í þessari rannsókn er notast við hálfstöðluð viðtöl (e. Semistructured 

interview), en þau eru fremur óformleg og viðmælanda gefst kostur á að tjá sig 

á opinn hátt. Í þessari gerð viðtala fylgir rannsakandi tilteknum viðtalsramma 

hjá öllum viðmælendum, en hefur samt sem áður frelsi til þess að breyta 

spurningunum eftir aðstæðum. Því er ákveðinn sveigjanleiki í hálfstöðluðum 

viðtölum og viðtalsrammanum. Viðmælendur eru allir spurðir að ákveðnum 

meginatriðum, en gefst tækifæri á að víkja frá þeim ef tilefni er til. Rannsakandi 

fylgir því viðmælanda sínum eftir hverju sinni og leitast við að fá fram 

upplýsingar sem hann telur að geti gagnast viðfangsefninu (Gall o.fl., 1996; 

Kvale, 2009; Lichtman, 2013). Viðtöl eru félagsleg athöfn þar sem samskipti á 

milli rannsakanda og viðmælenda eru í forgrunni og endurspegla margvíslegt og 

flókið samspil hegðunar og tilfinninga (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Viðtölin við þátttakendur voru skipulögð með góðum fyrirvara í samráði við 

viðmælendur, þar sem valin var dagsetning og tímasetning sem hentaði þeim. 

Ágætlega gekk að raða niður viðtölunum og einkenndust samskipti við 

viðmælendur af lipurð og sveigjanleika. Áður en hvert viðtal hófst gaf 

rannsakandi hverjum og einum viðmælanda tækifæri til að lesa yfir kynningu á 

rannsókninni, þar sem tilgangur hennar var útskýrður nánar. Enn fremur var þar 

að finna símanúmer og netfang rannsakanda, ef viðmælandi hefði frekari 

spurningar eða vildi bæta einhverju við viðtal sitt. Öll viðtölin fóru fram í mars 

mánuði, þrjú í Reykjavík og tvö á Akureyri. Tekið var eitt viðtal við hvern 

viðmælanda og fóru þau ýmist fram á vinnustað eða á heimili viðmælanda. 

Viðtölin tóku um 1 – 1 ½ klukkustund og voru tekin upp á hljóðupptökutæki. 

Viðtalsrammi viðtalanna tók mið af viðfangsefni rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningum og byggði á opnum spurningum, en reynt var að hafa 

hann einungis til hliðsjónar, þar sem áhersla var lögð á að ná fram viðhorfi 

viðmælenda. Áður en gagnaöflun hófst var viðtalsramminn forprófaður með því 

að taka eitt undirbúningsviðtal. Tekið var viðtal við margreyndan 

leikskólakennara sem tjáði sig af einlægni um viðhorf sín og reynslu. Í kjölfarið 

var orðalag einnar spurningar breytt og önnur spurning gerð ítarlegri. Í 

viðtölunum var lögð áhersla á flæði, taumnum sleppt, og var viðmælanda leyft 

að ráða ferðinni. Rannsakanda fannst mikilvægt að leyfa hverju og einu viðtali 

að þróast á sinn hátt, til þess að fá fram skýra hugmynd um reynslu og viðhorf 

viðmælanda. Því tók viðtalsramminn nokkrum breytingum frá einu viðtali til 

annars, en var þó alltaf hafður til hliðsjónar, svo hægt væri að fylgjast með 

hvaða efnisþættir væru komnir fram eða hvort þörf væri á að beina viðtalinu að 

einhverjum tilteknum þáttum.  
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3.4 Siðferði rannsóknar 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd 

og vinnslu persónuupplýsinga (Lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000). 

Öllum viðmælendum var gert ljóst að þátttaka þeirra í rannsókninni væri 

frjáls og þeir gætu hætt þátttöku ef þeim sýndist svo. Áður en hvert viðtal hófst 

fór höfundur yfir skriflega lýsingu á rannsókninni með viðmælendum, þar sem 

markmið og tilgangur rannsóknar kom fram. Jafnframt var tilgreint að algjör 

trúnaður ríkti og öll gögn yrðu varðveitt og meðhöndluð samkvæmt ströngustu 

reglum um nafnleynd og trúnað.  

3.5 Gagnagreining 

Að viðtölunum loknum voru þau afrituð jafnharðan eins og unnt var, en stuttur 

tími leið á milli einstakra viðtala. Við lok afritunar hvers viðtals var viðtalið 

skoðað, túlkað og færðar inn athugasemdir rannsakanda og hugmyndir hans 

um efnið. Þetta var gert til þess að athuga hvort einhver viss atriði kæmu 

endurtekið fram hjá viðmælendunum og gæfi tilefni til frekari athugunar. Með 

hverju viðtali komu fram ólík viðhorf en vissan samhljóm var einnig að finna.  

Þegar afritun allra viðtalanna var lokið, hófst greining gagnanna og fór sú 

vinna fram í nokkrum stigum. Eftir endurtekinn lestur þeirra, flokkaði 

rannsakandi viðtölin niður í nokkra efnisþætti og leitaði sérstaklega að 

samsvörun innan þeirra og andstæðum skoðunum. Þegar þeirri vinnu var lokið 

voru fjögur þemu dregin fram ásamt nokkrum undirþemum sem mátti finna í 

viðtölunum hjá viðmælendunum og varpað gátu ljósi á reynslu leikskólakennara 

af eigin fagmennsku, andstæðum viðhorfum samfélagsins og sýn á leikskóla 

framtíðarinnar. 

3.6 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Kvale (2009) telur að eigindlegar rannsóknir snúist ekki um að finna hinn algilda 

sannleik, heldur varpi þær ljósi á hugmyndir og viðhorf þátttakenda og er því 

hentug aðferð í félagslegum rannsóknum. Ef vel er staðið að undirbúningi, 

skipulagi rannsóknarinnar og vinnubrögðum hennar á öllum stigum, má tryggja 

trúverðugleika hennar. Mikilvægt er að rannsakandi geri sér grein fyrir þeim 

áhrifum sem hann hefur á rannsóknina, og þarf hann að gæta að gera ekki sín 

eigin viðhorf og skoðanir sýnilegar. Einnig þarf að hugsa um að spyrja ekki 

leiðandi spurninga sem geta skekkt niðurstöður rannsóknarinnar. 

Trúverðugleiki og gildi rannsóknarinnar birtast meðal annars í því hvernig 

þekkingin er sett fram í rannsóknarniðurstöðum (Kvale, 2009).  
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Rætt var við fimm leikskólakennara, eins og segir áður, um hvernig þeir 

upplifðu og skynjuðu fagmennsku leikskólakennara, viðbrögð samfélagsins við 

störfum þeirra, breyttum starfsaðstæðum og sýn á leikskóla framtíðarinnar. 

Niðurstöður lýsa upplifun þessara kennara en gefa ekki algilda mynd af viðhorfi 

leikskólakennara hér á landi um almenna skoðun þeirra á þessum efnum. 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum greininga á viðtölum við 

leikskólakennarana í Reykjavík og á Akureyri. Leikskólakennararnir áttu það 

sameiginlegt að allar höfðu þær starfað sem deildarstjórar, voru annað hvort 

starfandi sem slíkir eða höfðu fært sig til í starfi. Ein þeirra hafði lokið M.Ed í 

stjórnun menntastofnana, þrjár þeirra voru með B.Ed gráðu í 

leikskólakennarafræðum og tvær höfðu lokið fósturskólaprófi. Þær hafa 

mismunandi langan starfsaldur að baki, allt frá sex árum til þrjátíu ára. 

Í kaflanum eru orð viðmælenda notuð til þess að lesandinn geti betur áttað 

sig á sýn, upplifun og reynslu þeirra og fái skýrari mynd af viðfangsefninu. 

Viðmælendum hefur verið gefið dulnefni og leitast við að gera niðurstöður 

ópersónugreinanlegar. Dulnefni leikskólakennaranna eru Guðrún, Kristín, Ásdís, 

Rannveig og Hulda. 

Kaflaheiti og skiptingar í undirkafla taka mið af því hvernig þemu og 

áhersluatriði urðu til í viðtölunum hverju sinni og af þeim spurningum sem 

höfundur lagði upp með í upphafi. Meginþemun eru fjögur: Fagmennska 

leikskólakennara, áhrif samfélagsins á leikskólakennara, starfsaðstæður 

leikskólaskólakennara og láglauna kvennastéttin í leikskólum.  

4.1 Fagmennska leikskólakennara 

Í þessum kafla er rætt um fagmennsku leikskólakennara og þá þætti sem 

leikskólakennurunum fannst felast í fagmennsku þeirra. Leikskólakennararnir 

töldu svar við rannsóknarspurningunni Hver er reynsla leikskólakennaranna af 

eigin fagmennsku skiptast í: skipulag náms og námsumhverfis, umönnun, 

fagvitund, ábyrgð og fagmennska leikskólakennara í samanburði við 

fagmennsku annarra kvennastétta. 

4.1.1 Skipulag náms og námsumhverfis 

Leikskólakennararnir voru sammála að hugsunin að baki skipulaginu byggði á 

faglegum forsendum. Guðrún taldi að hverri daglegri stund innan leikskólans 

þyrfti að mæta af fagmennsku, og að fagmennskan birtist ekki einungis í því 

stóra heldur líka í því agnarsmáa, en þar átti hún við öll þau samskipti sem ættu 

sér stað á hverjum degi innan veggja leikskólans. Fagmennskan væri ekki 

einungis ein vinnustund eða móttaka að morgni, en þessu lýsti hún á 

eftirfarandi hátt:  
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„Þú getur gert eina góða skráningu þessa vikuna en það skiptir máli 

hvað gerðist alla vikuna. Þannig að fagmennskan felst í þessu 

smáa.” 

Kristín nefndi að allt leikskólastarfið væri í raun faglegt, það færi í raun ekki 

eftir því hvort börnin væru í svæðavinnu, frjálsum leik eða útivinnu. Allt væri 

það faglegt, þar sem kennsla færi fram í öllum tilteknum þáttum. Einnig nefndi 

hún mikilvægi þess að kunna að lesa í aðstæður, grípa inn í og vera reiðubúin að 

geta mætt ólíkum aðstæðum á faglegan hátt. Hulda taldi að fagmennska 

leikskólakennara birtist í hugsuninni á bak við allt starf leikskólans og sérstöðu 

hans. Algengt væri að leikskólar störfuðu eftir ákveðinni stefnu og hefðu því 

sérstöðu. Einn byði upp á læsi, annar barnaheimspeki og enn annar 

dyggðastefnu: „Mér finnst fagmennskan birtast mest í því og svo náttúrulega 

birtist hún líka í gæðum skólastarfsins”.  

Þegar kom að því að lýsa fagmennsku leikskólakennara taldi Ásdís umhverfi 

leikskóladeildarinnar vera einn af áhrifaþáttunum. Hún taldi mikilvægt að útbúa 

umhverfi þar sem börnin gætu aflað sér þekkingar og gæfi kennaranum 

tækifæri á því að auka við þekkingu þeirra í gegnum leik. Einnig lagði hún 

áherslu á mikilvægi endurmenntunar fyrir leikskólakennara, þar sem kennarinn 

fengi tækifæri til að efla sjálfan sig og auka við þekkingu sína. Margt hefði 

breyst frá því hún lauk sínu námi fyrir um þrjátíu árum, en með 

endurmenntuninni fannst henni hún geta fylgt eftir nýjum hugmyndum innan 

fræðanna og aukið við fyrri fagþekkingu. Jafnframt taldi hún, og Guðrún, 

fagmennskuna birtast í skráningum, skólanámskrám leikskólanna og samtölum 

við foreldra, þar sem nákvæma skráningu væri að finna um hvert barn.  

Rannveig lagði áherslu á að leyfa ætti hverju barni að fara á sínum hraða í 

gegnum leikskólann. Bera ætti virðingu fyrir einstaklingnum, vera meðvitaður 

um mismunandi þroska barnanna og forðast að steypa þau í sama mót. Þegar 

hún lýsti fagmennsku leikskólakennara komst hún svo að orði:  

„Fagmennskan birtist í virðingu fyrir börnum, virðingu fyrir 

starfinu, virðingu fyrir sköpun þeirra og virðingu fyrir 

einstaklingnum.”  

4.1.2 Umönnun leikskólakennaranna 

Leikskólakennararnir lýstu umönnun í leikskóla sem samskiptum byggðum á 

væntumþykju og því að sinna líkamlegum og andlegum þörfum barnanna. 

Leikskólakennararnir voru sammála um að umönnun, líkamleg og andleg, væri 

stór hluti af öllu starfi leikskólans og forsenda þess að börnin fyndu til 

öryggiskenndar í daglegu starfi, gætu dafnað og lært af umhverfinu.  
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Þær töldu umhyggju og nærveru vera mikilvæga í leikskólastarfi, þar sem 

börn verða að finna til öryggis, svo nám geti farið fram. Jafnframt sögðu þær 

mikilvægt að starfsfólk leikskólans vandaði sig í öllum samskiptum, þar sem 

barnið mótast mikið af því hvernig komið er fram við það. Því skiptir miklu máli 

að þeim sé sýnd umhyggja og þau fái kennslu við hæfi. Þegar Kristín var spurð 

út í umhyggju í leikskólastarfi sagði hún: 

„Mér finnst það ekki vera bara það, en mér finnst það ekki eitthvað 

sem maður eigi að skammast sín fyrir, vegna þess að mér finnst 

umönnun, umönnun og væntumþykja, mér finnst það skipta alveg 

rosalega miklu máli.”  

Kristín starfar með yngstu börnunum í leikskólanum og fannst henni starf sitt 

snúast að miklu leyti um að styðja við hið félagslega, það væri ekki börnunum 

meðfætt og þyrfti að kenna þeim samskipti. Hún sagði:  

„Það er kannski ekki mikið sem þú sérð af einhverjum verkefnum 

upp á veggjum og svona, það er miklu meira þetta sem er svona 

ósýnilegt. Þú veist við erum að kenna þeim að sitja, við erum að 

kenna þeim að vera góð hvort við annað þú veist.”  

Þegar leikskólakennararnir voru spurðir hvort þeim fyndist vera tengsl á milli 

umönnunar og móðurhlutverksins í daglegu starfi leikskólans voru Guðrún og 

Ásdís sammála um að svo væri ekki. Guðrún sagði: 

„Leikskólastarf er umhyggja. En móðurhlutverk, nei. 

Leikskólauppeldi er ekki það sama og heimauppeldi því hér ertu 

með hóp. En umhyggju tengi ég alveg við starfið.”  

Ásdís sagði að auðvitað fælist umönnun í starfinu en því fylgdi ekki 

móðurtilfinningar. Hún upplifði sjálfa sig sem kennara og þó henni þætti afar 

vænt um börnin fyndi hún ekki fyrir móðurtilfinningum í þeirra garð. Rannveig 

var ekki á sama máli og var ekki ósátt við tengingu við móðurhlutverkið. Hún 

taldi umönnun vera stóran hluta af starfinu, þar sem yngstu börnin þyrftu hlýju 

og öryggi þegar þau hæfu leikskólagöngu sína. Hún komst svo að orði:  

„Þau þurfa náttúrulega bara hlýju og þau þurfa að finna til öryggis 

og þau þurfa að vera sátt, til þess að nám geti farið fram.” 

Hulda var sammála Rannveigu og fannst starfsfólk leikskólanna ekki mega 

vera hrætt við tenginguna: 
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„Ég meina umönnunar og móðurhlutverkið er bara það fallegasta 

sem til er. Þannig að þú veist, af hverju ekki. Eigum við ekki bara að 

vera stoltar af því líka? Við erum kennarar sem erum í 

umönnunarstörfum líka.”  

Með þessu átti hún við að í starfi leikskólakennarans fælist bæði kennsla og 

umönnun. Umönnun ungra barna er hluti af daglegu starfi leikskólans og 

leikskólakennarar þurfa ekki að fela þá staðreynd heldur eiga þeir að vera stoltir 

af henni, líkt og af þeirri kennslu sem fram fer á hverjum degi.  

4.1.3 Fagvitund leikskólakennaranna 

Fagvitund kennara er sú sýn sem kennari hefur á starf sitt í víðum skilningi. Hún 

beinist að því hvernig kennarinn fléttar saman hugmyndir sínar og hlutverk sitt 

sem kennari. Vissan samhljóm mátti greina í svörum leikskólakennaranna um 

hvað þeir vildu kenna börnunum og hvað börnin ættu að læra á leikskólagöngu 

sinni. Nefndu þeir að efling félagslegrar færni væri þungamiðja starfsins og 

mestu máli skipti að börnin þróuðu með sér sterka sjálfsmynd og trú á eigin 

getu.  

Þegar Guðrún var spurð út í þá fagvitund sem hún hafði að leiðarljósi í sínu 

starfi nefndi hún mikilvægi gagnrýninnar hugsunar og að börnin héldu 

rannsakandi út í lífið. Að þau byggju yfir sjálfstrausti, trúðu á eigin getu og væru 

glöð. Jafnframt taldi hún mikilvægt að börnin lærðu „það skiptir ekki máli að 

okkur finnist ekki allt alveg eins og það skiptir heldur ekki máli þótt við séum 

ekki alveg eins.” Kristín lagði áherslu á mikilvægi þess félagslega meðal 

barnanna, þegar hún var spurð út í fagvitundina, hið félagslega vægi þyngra en 

ákveðin færni. Áríðandi væri að börn lærðu hvernig koma ætti fram við 

náungann, setja sig í spor annarra og að þau væru ekki með allt, alltaf á móti 

sér. Hún sagði: 

„Mér finnst það vera svona grunnurinn. Svo byggir þú bara ofan á 

þann grunn en þú þarft samt að hafa einhvern svona ákveðinn 

grunn. Þú þarft að geta verið í hóp, þarft að geta fundið til með 

öðrum til dæmis.”  

Ásdís taldi mikilvægt að börnin myndu öðlast sterka sjálfsmynd, sýni ábyrgð, 

sýni hvort öðru kærleik og hefðu kjark til að segja nei. Hún nefndi:  

„Við hérna á þessari deild erum mjög meðvitaðar um að styrkja 

sjálfsmyndina og láta þau koma fram og tjá sig. Bara að þau verði 

öryggir sjálfstæðir einstaklingar og kærleiksríkir.”  
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Jafnframt fannst Ásdísi mikilvægt að allt starfsfólk deildarinnar hefðu sömu 

sýn og væru meðvitaðir um hvað fælist í kennslu yngri barna, og af hverju 

hlutirnir væru framkvæmdir á þá vegu sem þeir væru, en það taldi hún 

grunninn að góðu faglegu starfi með börnunum. Rannveig lagði áherslu á að 

börnin yrðu sterk og örugg. Lagði hún ríka áherslu á að börnin ættu vini og 

tryðu á eigin getu. Taldi hún ekki nauðsynlegt fyrir barn að þekkja alla stafina 

eða vera byrjað að lesa áður en það hæfi grunnskólagönguna. 

„Það sem skiptir máli er að þú eigir einhvern vin, líði vel. Ef þú ert 

alltaf einn í leikskólanum og átt engan vin, þá þarft þú að hafa 

áhyggjur fyrir grunnskólann. Frekar en að barnið kunni alla stafina 

og geti skrifað nafnið sitt, því annars er svo mikil hætta á að barnið 

verði ennþá einangraðra í grunnskólanum, því þar er miklu stærra 

umhverfi.” 

Aðspurð út í fagvitundina taldi Hulda sjálfa sig leggja áherslu á 

siðferðiskennd og hugrekki barnanna. Mikilvægt væri fyrir börn að hafa kjark til 

þess að standa með sjálfum sér og vera ánægð. Hún vildi leyfa börnunum að 

vera í leikskólanum á sínum forsendum og forðast ætti að steypa þau í sama 

mótið. Hún sagði:  

„Ég legg dálitla áherslu á það að þau fái að vera svona pínu frjáls, 

þú veist hérna (bendir á hjartað), bara með andann skilurðu.“  

4.1.4 Ábyrgð leikskólakennaranna 

Leikskólakennararnir upplifðu allir mikla ábyrgð í starfi sínu sem þeir töldu ekki 

metna að verðleikum. Ásdís nefndi að hún hugsaði oft um þá ábyrgð sem fylgdi 

því að vera kennari. Henni fannst mikilvægt að hún stæði sig vel í starfi og byði 

þeim börnum sem henni væri trúað fyrir upp á gott og faglegt starf. Kristínu 

fannst hún hafa börn framtíðarinnar í höndunum og það væri á hennar ábyrgð 

að kenna þeim, til dæmis muninn á réttu og röngu. Jafnframt lýsti hún ábyrgð 

leikskólakennara á þá vegu að þeir væru að starfa með ómótuðum 

einstaklingum og hefði vald til að hafa áhrif á börnin. Vegna sérþekkingar sinnar 

væri þeim treyst til þess að hafa uppbyggjandi áhrif sem barnið hefði hag af. 

Barn mótaðist t.d. af því viðmóti sem því væri sýnt, uppeldinu sem það fengi, 

umhyggjunni og kennslunni. Því skiptir framkoma starfsfólks miklu máli. Því 

þyrfti hver og einn að vera meðvitaður um þá ábyrgð sem fælist í kennslu ungra 

barna. Guðrún var á sama máli. Hún talaði um mótunarár barna og að á þessum 

árum væru börnin að læra samskipti, tungumálið, tilfinningastjórn og ótal fleiri 

hluti. Því lægi mikil ábyrgð í starfi kennarans.  
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Leikskólakennararnir voru sammála um að það væri í höndum deildarstjóra 

að skipuleggja faglegt starf deildarinnar, ásamt því að bera ábyrgð á börnunum 

og starfsfólki hennar. Auk þess taldi Rannveig ábyrgð deildarstjórans felast í því 

að gæta þess að öll börnin fengju það sem þau ættu rétt á. Til dæmis sköpuðust 

oft aðstæður innan leikskólans þar sem stuðningur við börn, sem væru stödd í 

greiningarferli eða á leið í það, „dytti upp fyrir” vegna manneklu. Til marks um 

það væri barn, sem ætti rétt á málörvun í klukkutíma á dag, en erfitt væri að 

fylgja því eftir vegna manneklu. Það skapaði togstreitu sem væri á ábyrgð 

deildarstjóra að ráða fram úr og fylgja stuðningi barnsins eftir.  

4.1.5 Munur á fagmennsku leikskólakennara og annarra 
kvennafagstétta? 

Leikskólakennararnir töldu fagmennsku sína viðameiri en fagmennsku annarra 

kvennafagstétta, vegna þess hversu yfirgripsmikil hún væri í samanburði við til 

dæmis fagmennsku grunnskólakennara. Fagmennska grunnskólakennara birtist 

á annan hátt, þar sem ábyrgð þeirra og þekking tengdist meira ákveðnum 

námsgreinum fremur en heildrænu uppeldi og menntun barna. Upplifun 

leikskólakennara á fagmennsku annarra kvennafagstétta kom fram með ólíkum 

hætti.  

Guðrún taldi engan mun vera á fagmennsku leikskólakennara og 

grunnskólakennara nema þá að fagmennska grunnskólakennarans gæti verið 

tengd einu námsfagi í einu, og væri þá ekki eins fjölbreytt og fagmennska 

leikskólakennara. Kristín taldi leikskólakennara ekki vera með minni 

fagmennsku en aðrar fagstéttir, og lægi munurinn þá helst í þeirri fjölbreytni 

sem grundvölluð væri í fagmennsku leikskólakennara. Hún sagði:  

„Þetta er mjög fjölbreytt og skemmtilegt starf. Ég er búin að vinna í 

þessu í mörg ár, en samt er ég alltaf að gera eitthvað nýtt, læra 

eitthvað nýtt. Það verður aldrei þannig að þetta verði bara eins. Ég 

er alltaf að læra eitthvað nýtt. Maður er aldrei alveg með þetta. 

Það er svo gott. Það á að vera þannig. Þér á ekki að finnast þú vera 

alveg fullkomlega með þetta af því að þá ertu bara staðnaður. Þú 

átt alltaf að vera að þróa þig.”  

Hulda nefndi einnig hversu mikil fjölbreytni væri í starfi leikskólakennarans. 

Nefndi hún að starfstéttin væri á margan hátt víðsýnni og sveigjanlegri en aðrar 

stéttir og tilbúnari að taka meira inn á sig. Fagmennska annarra stétta væri ef til 

vill niður njörvaðri. Einnig nefndi hún mikilvægi þess að fagstéttir ynnu saman, 

sérstaklega þær sem vinna með börn eða með hagsmuni þeirra að leiðarljósi.  

Ásdís benti á að fagmennska leikskólakennara snerist fyrst og fremst um 

fólk. Ef hún ynni til dæmis við tölvu væri hún öðruvísi fagleg. Hún myndi þá vita 
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hvernig dagurinn yrði, en fagmennska leikskólakennara byði ekki upp á það, þar 

sem margir viðburðir hvers dags væru ófyrirséðir. Einnig taldi hún að sá sem 

væri fær í mannlegum samskiptum gæti sýnt mikla fagmennsku, þar sem 

fagmennskan lægi í samskiptum við börnin, samstarfsfólk og foreldra. Jafnframt 

talaði Ásdís um fjölbreytni fagmennskunnar og hvað hún tæki til margra þátta. 

Hún sagði: 

„Til dæmis hvernig tekst þú á við óvænta atburði á leikskólanum. 

Þú þarft að vera alveg tilbúinn til að takast á við sorg og allt 

mögulegt. Þú þarft að vera búinn að afla þér þekkingar á mjög 

mörgum sviðum til þess að geta sýnt góða fagmennsku. Og ég held 

að það sé meira en hjá flestum öðrum stéttum.”  

4.2 Áhrif samfélagsins á leikskólakennara 

Í þessum hluta er fjallað um þá utanaðkomandi þætti sem leikskólakennararnir 

töldu hafa áhrif á upplifun sína gagnvart því að starfa sem leikskólakennari, og 

hvernig þeir þættir hefðu áhrif á viðhorf annarra til stéttarinnar. 

Leikskólakennararnir svöruðu rannsóknarspurningunni, Hvernig upplifa 

leikskólakennarar viðhorf samfélagsins til leikskólakennarastéttarinnar? Nefndu 

þeir atriði líkt og mikilvægi stolts og sýnileika fyrir sjálfa sig og stéttina, að fá 

virðingu og viðurkenningu frá samfélaginu og hvaða áhrif viðhorf samfélagsins, 

fjölmiðla og manna á milli hefði á leikskólakennara og stéttina í heild sinni.  

4.2.1 Stoltið 

Leikskólakennararnir áttu það allir sameiginlegt að vera stoltir af starfi sínu og 

þeim framförum sem barnahópurinn tók í þeirra umsjá. Allir nefndu þeir ólíka 

þætti í starfinu sem veitti þeim ánægju og gæfi þeim stolt, en allir fundu þeir til 

stolts er menn hrósuðu þeim fyrir vel unnin störf. Hins vegar upplifði hluti 

þeirra eilitla minnimáttarkennd, þá helst gagnvart því viðhorfi sem 

utanaðkomandi aðilar höfðu til stéttarinnar. Guðrún var stolt af starfi sínu og 

sagðist fyllast stolti er hún færi á ráðstefnur og fyrirlestra og upplifði það öfluga 

starf sem fram færi í mörgum leikskólum. Hún sagðist segja hátt og skýrt fyrir 

framan stóran hóp að hún væri leikskólakennari en sagðist þó meðvituð um að 

starfsvettvangur hennar væri ekki tengdur völdum og peningum. Hún sagði:  

„Starfið mitt er ofboðslega fjölbreytt, skemmtilegt og glaðvært. 

Skiptir svolitlu máli. Inngrip mitt getur verið sterkt og ég þarf að 

vanda mig. Ég finn það mjög sterkt. Þessi vinna er svona, maður 

þarf að vanda sig.”  
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Jafnframt nefndi hún að hún fylltist stolti yfir barnahópnum sínum og henni 

þætti vænt um, er hún hitti eldri leikskólabörn, sem myndu eftir henni og því 

starfi sem unnið hefði verið á meðan þau hefðu verið í leikskólanum. 

Kristín fann til mikils stolts yfir því að bera starfsheitið leikskólakennari. Hún 

var mjög stolt af því og ef hún var spurð hvort hún ynni á leikskóla, sagðist hún 

alltaf segja „Já, ég er leikskólakennari” Hún vildi að fólk vissi að hún væri 

menntaður leikskólakennari. Hún talaði um að hún væri í saumaklúbb með 

vinkonum sínum og upplifði hún sjálfa sig stoltasta af starfi sínu, þó svo að hún 

væri með „minnstu” menntunina. Vinkonur hennar væru menntaðar inn í 

starfstéttir sem meiri virðing væri borin fyrir í samfélaginu. Hún væri engu að 

síður stoltust af starfi sínu og væri oft að fræða þær um ýmislegt tengt börnum 

og barnauppeldi. Hún talaði um að hún skammaðist sín aldrei fyrir starf sitt og 

minntist á, að þegar hún væri á viðburðum á vegum vinnu eiginmanns síns, þar 

sem flestir væru með mikla menntun og hefðu verulega hærri laun fyrir sína 

vinnu, að hún fyndi aldrei fyrir skömm heldur stolti af sínu starfi. Er Kristín var 

spurð eftir eftirminnilegu atviki úr starfinu, nefndi hún hversu stolt hún væri af 

því að leikskólinn hennar hefði verið í forsvari fyrir því að mótmæla afnámi 

neysluhlés leikskólakennara fyrir nokkrum misserum. Þær hefðu sent 

fjöldapósta á aðra leikskóla og staðið og mótmælt fyrir framan Ráðhús 

Reykjavíkur. Með afnámi neysluhlésins átti að hætta að borga 

leikskólakennurum fyrir að borða inn á deild með börnunum, en starfsfólk 

leikskóla hefur að jafnaði ekki tækifæri til að taka sér hádegishlé. Jafnframt átti 

einungis að afnema neysluhlé hjá félagsmönnum leikskólakennara en ekki 

félagsmönnum annarra stéttarfélaga. 

Er Ásdís var spurð út í stolt og sýnileika stéttarinnar, sagðist hún vera 

sérstaklega stolt af þeim verkefnum sem hún hafði unnið að á undanförnum 

árum. Hefur hún, ásamt hinum deildarstjóra deildarinnar, farið víða og kynnt 

þróunarverkefnið Náttúrufræði og börn. Hún sagði: 

„Ég var svo stolt þegar ég stóð í Bratta og sagði frá mínu starfi. Það 

sem við vorum búnar að vinna að og fólkið var mjög ánægt með 

það. Ég verð svo stolt þegar ég finn að öðrum finnst koma til þess 

sem við erum að gera.” 

Rannveig sagði það misjafnt hvernig hún upplifði það að bera starfsheitið 

leikskólakennari. Hún taldi að innan stéttarinnar væru allir mjög stoltir, og 

fannst henni mikill baráttuandi hafa ríkt í seinustu kjarabaráttu, þar sem 

leikskólakennarar komu fram stoltir og ánægðir með sitt starf. Hún sagðist finna 

til stolts, þegar búið væri að vinna markvisst með barn með fötlun og framfarir 

kæmu loksins í ljós, hvort sem þær voru miklar eða litlar. Hún fyndi til stolts 

þegar hún sæi á eftir elstu börnunum „út í lífið.” Hún sagði:  
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„Þá verð ég svo stolt af þeim. Þau eru búin að stækka svo mikið og 

orðin bara eitthvað svo ótrúlega flott.”  

Hulda upplifði sjálfa sig stolta yfir starfi sínu á hverjum degi, sérstaklega 

stolta þegar foreldrar hrósuðu starfinu og starfsfólkið hennar fengi klapp á 

bakið. Hún nefndi einnig að fræðslustjóri sveitarfélagsins væri duglegur að 

hrósa leikskólakennurum fyrir vel unnin störf og fyndist mikið til stéttarinnar 

koma. Stoltust var hún þó af því þegar fólk áttaði sig á því að leikskólakennarar 

væru nauðsynlegir. Sem dæmi nefndi hún starfsdaga, þar sem nú lokuðu 

leikskólar í stað þess að leikskólakennararnir og starfsfólk leikskólans unnu áður 

langt fram eftir kvöldi. Hulda nefndi einnig að hún hafði eitt sinn setið í 

skólamálanefnd og framkvæmdarstjórn KÍ og það hafi gefið henni mikið. Hún 

var stolt af því og nú bæri hún meiri virðingu fyrir sjálfri sér sem kennara en 

áður. Jafnframt sagðist hún hafa öðlast mikla reynslu og orðið víðsýnni, enda 

margir utanaðkomandi þættir sem þarf að líta til og hafa áhrif á hvern og einn 

kennara. 

4.2.2 Minnimáttarkenndin  

Tveir viðmælenda sögðust hafa upplifað minnimáttarkennd yfir því að starfa 

sem leikskólakennari. Þegar Guðrún var spurð hvort hún hefði einhvern tímann 

fundið fyrir minnimáttarkennd vegna starfa sem leikskólakennari sagðist hún 

hafa upplifað slíkt. Helst var að nefna mannamót, þegar menn hefðu fundist 

skrýtið að hún starfaði sem leikskólakennari. Hún hefði átt svo auðvelt með að 

læra og væri klár, af hverju festist hún í leikskólanum? Rannveig fann til sams 

konar minnimáttarkenndar þegar hún fann áhugaleysi hjá fólki gagnvart 

leikskólastarfinu, er fólk á viðburðum eða mannamótum spurði hana við hvað 

hún starfaði. Einnig hafði hún upplifað suma grunnskólakennara líta niður á 

leikskólann og það sem leikskólinn hefði fram að færa, en hún hafði verið með 

umsjá á skólahóp og var öflugt samstarf á milli grunnskólans og skólahópsins. 

Hinir leikskólakennararnir fundu ekki til minnimáttarkenndar og voru stoltir yfir 

því að vera leikskólakennarar. 

4.2.3 Virðing og sýnileiki leikskólastéttarinnar 

Leikskólakennararnir höfðu mismunandi sýn á hvað fælist í aukinni virðingu. 

Guðrún taldi stéttina hafa fengið gríðarlega viðurkenningu frá allri þjóðinni í 

síðustu kjarabaráttu. Um 90% þjóðarinnar stóðu við bakið á stéttinni og almenn 

umræða um hlutverk leikskólakennara var mjög jákvæð og falleg. Hún sagði:  

„Kannski gerðum við okkur aðeins sýnilegri, ekki bara með 

launaumræðunni heldur líka með að fá nýjan formann sem var 

svolítið sýnilegur. Haraldur (Haraldur F. Gíslason, formaður Félags 
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leikskólakennara) er sýnilegur á þann hátt að fjölmiðlarnir hafa 

einhvern veginn áhuga á honum.”  

Kristín var Guðrúnu ósammála og fannst henni að viðhorf samfélagsins í 

síðustu kjarabaráttu vera á þá leið, að því stæði á sama þó svo 

leikskólakennararnir myndu hætta störfum. Þeim stæði á sama um faglega 

starfið og þá fagþekkingu sem leikskólakennarar byggju yfir og kæmu með inn í 

leikskólana. Hún sagði:  

„Erum við að fara aftur til fortíðar? Aftur þannig að þetta verði 

bara gæsluvellir? Mér fannst ég vera standa frammi fyrir því.”  

Hún hafði miklar áhyggjur af framtíð stéttarinnar og fannst vanta að henni 

væri sýnd sú virðing sem hún ætti skilið. Hún sagði:  

„Ætla þeir að fara aftur til baka, að skóli sé bara skóli og leikskóli sé 

annað og bara hver sem er geti unnið þar. Mér finnst það 

viðhorfið. Mér finnst allavega virðingin ekki mjög mikil.”  

Rannveig taldi viðhorf fólks til leikskóla hafa breyst þó nokkuð. Foreldrar 

væru farnir að gera meiri kröfur til skólanna, en að sama skapi væri fólk ekki 

áhugasamt um faglegt starf leikskólanna, væri lítið að spyrja út í starfið og enn 

kæmu nokkrir með brandarann: „þarft þú að fara í háskóla til þess að læra að 

skipta á börnum?” Hún taldi tíðarandann hafa áhrif á viðhorf fólks til 

stéttarinnar og nefndi,  að á árunum í kringum 2007 þegar uppgangur var í 

samfélaginu, fóru margir úr leikskólunum til annarra starfa.  

Hulda nefndi að sér fyndist vanta upp á að leikskólakennarar litu á sjálfa sig 

sem sérfræðinga. Leikskólakennarar væru sérfræðingar í umönnun barna og 

barnauppeldi og þyrftu að bera virðingu fyrir sjálfum sér og sínu starfi. Hún taldi 

sig upplifa aukna jákvæðni í garð leikskólanna og að aðrar stéttir, líkt og 

listamenn, litu upp til þeirra og viðurkenndu hvað leikskólarnir væru ómissandi. 

Aftur á móti fannst Huldu sveitarfélagið ekki ýta undir leikskólakennara nema 

þá með klapp á bakið en litið væri allt öðrum augum á grunnskólana. Einnig 

taldi Hulda að leikskólakennarar væru eflaust hugrakkari í mörgu ef samfélagið 

myndi bera virðingu fyrir stéttinni. Til þess að svo myndi verða, þyrftu 

leikskólakennarar að upplifa meiri virðingu annarra fyrir starfinu og stuðla að 

sýnileika stéttarinnar, og stéttin að vera duglegri við kynna sjálfa sig og starfið, 

því inn í leikskólunum væri unnið spennandi starf. Hún sagði:  

„Já, ennþá í dag er fólk að hugsa um þetta starf sem „snýta og 

skeina”.”  
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Reyndar taldi hún það viðhorf hverfandi en hún sagði: 

„Núna eru sem sagt leikskólabörnin sem voru í gæðaleikskólum 

hérna áður fyrr, þau eru að verða fullorðin og eignast sín börn. 

Auðvitað kemur aukin fagmennska með meiri og betri skólum. 

Þannig ég held að þessir krakkar sem voru og eru að eiga sín börn 

núna séu að horfa allt allt öðruvísi til leikskóla. Sú kynslóð. Mér 

finnst svona viðhorfið til okkar kennaranna öðruvísi. Þau horfa 

meira á okkur sem við séum einmitt sérfræðingar og leita meira 

hjálpar til okkar.” 

Ásdís var sammála Huldu og taldi hún stéttina vera orðna meðvitaðri um 

hvað hún þyrfti að auglýsa sig, vera sýnilegri. Með því myndi virðingin fyrir 

starfinu aukast og viðhorf samfélagsins til stéttarinnar yrði betra. Ásdísi fannst 

viðhorf fólks til leikskóla hafa breyst frá því að hún útskrifaðist. Þegar hún var 

að klára sitt nám sagði fólk óhikað við hana „þarft þú að fara í skóla til þess að 

læra að passa börn?” Hins vegar hafði Ásdís áhyggjur af viðhorfi stjórnsýslunnar 

gagnvart starfi leikskólakennara, þar sem hún taldi eingöngu vera horft til 

hagkvæmni og að reka hvern leikskóla á sem ódýrasta máta. Hún sagði:  

„Þá er ódýrara að ráða ódýrara starfsfólk. Mér finnst þetta 

hættuleg þróun og mér finnst ég sjá þetta sumstaðar, það er bara 

þannig. Af því að þú ert svo dýr starfskraftur að þá er betra að ráða 

inn einhvern annan.” 

4.2.4 Viðhorf samfélagsins og fjölmiðla 

Leikskólakennararnir voru sammála um að lítið væri gert úr fagmennsku 

leikskólakennara á opinberu vettvangi sem rekja mætti til vanþekkingingar á 

hlutverki þeirra. Þetta birtist meðal annars í ráðningu fólks með önnur 

háskólapróf sem fá svipaða stöður og leikskólakennarar og viðhorfum til 

leikskólans sem gæslustaðar en töldu þeir þó að foreldrar bæru betra 

skynbragð á störf þeirra en aðrir aðilar samfélagsins. Þegar Guðrún var spurð 

um upplifun sína á viðhorfi samfélagsins og fjölmiðla til 

leikskólakennarastéttarinnar, og áhrifa þeirra á hvernig leikskólakennarar meta 

starf sitt, nefndi hún að vissulega hefði viðhorf þessara þátta áhrif. Leikskólinn 

hafi hér áður fyrr verið úrræði fyrir efnaminni einstaklinga. Hann hefði vaxið 

hratt og væri orðinn fyrsta skólastigið, en væri samt sem áður ekki alveg 

viðurkenndur sem slíkur í samfélaginu. Hún sagði:  

„Við erum svona menntastofnun skástrik góð pössun en það 

stendur í lögum að við séum fyrsta skólastigið.”  
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Kristín var á sama máli og taldi fólk ekki líta á leikskólana og leikskólastarf 

sem skólastig heldur sem einhverja „geymslu”, svo foreldrarnir kæmust í vinnu. 

Hún benti á að hún starfaði sem kennari og allir þeir sem störfuðu með henni 

væru kennarar, burt séð frá því hvort þeir væru faglærðir eða ófaglærðir, allt 

starfsfólkið væri að kenna börnunum. Hún sagði:  

„Mér finnst kannski ekki borin virðing fyrir því hvað við erum að 

gera, en mér finnst við vera í mjög ábyrgðarfullu starfi.”  

Guðrún taldi fjölmiðlana horfa til leikskólanna í leit að mjúkum fréttum og 

væri oft síðasta innslagið, svona „krúttlegt.” Hún sagði:  

„Hvort þetta hafi áhrif á okkur leikskólakennarana - nei ég held að 

við verðum ekkert krúttlegri við það.”  

Þegar Kristín var spurð um viðhorf samfélagsins til stéttarinnar taldi hún 

samfélagið gera lítið úr starfi leikskólakennara og fannst henni eins og 

samfélagið teldi sig ekki þurfa á leikskólakennurum að halda. Hún upplifði 

þekkingarleysi hjá foreldrum til starfsdaga og námskeiðsdaga. Það hefði lítinn 

skilning á því af hverju leikskólakennarar þyrftu starfsdaga og fannst henni í því 

endurspeglast hversu lítil virðing væri borin fyrir starfi leikskólakennara. Það 

sama átti við um Huldu en hún hafði, líkt og Kristín, upplifað lítinn skilning frá 

foreldrum fyrir starfsdögum og fundum leikskólakennaranna. Einnig minntist 

hún á að fólkið í samfélaginu þyrfti að vakna og átta sig á því að 

leikskólakennarar væru ekki sjálfsagður hlutur. 

Ásdís vinnur á leikskóla sem sameinaðist öðrum leikskóla í 

sparnaðaraðgerðum sveitarfélagsins eftir efnahagshrunið 2008. Í 

sameiningarferlinu sjálfu upplifði hún töluverðugt virðingarleysi frá 

forsvarsmönnum sveitarfélagsins og var henni mjög misboðið. Hún sagði:  

„Það finnst mér náttúrulega eftirminnilegasta af því öllu. Við 

sögðum við forsvarsmann samningarnefndarinnar hvernig ætti að 

flytja matinn á milli þessara leikskóla, en það átti að elda á öðrum 

staðnum. Og þegar hún svaraði, mér fannst mér svo miðsboðið og 

þetta man ég nú bara orðrétt, „það er hægt að fara með matinn á 

snjóþotu eða kerru hér á milli.” Þá hugsaði ég bara, hvers konar 

stjórn er komin hingað. Þetta átti að vera fyndið en þetta situr í 

mér enn og mér fannst það ekki fyndið og þetta finnst mér eftir 

efnahagshrunið þá var bara reynt að gera eitthvað, það var ekki 

nógu vel skoðað hverju það myndi skila.”  
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Ásdís var einnig ósátt við að grunnskólakennarar gætu komið inn í 

leikskólana, haldið öllum sínum réttindum og hefðu færi á því að vera 

deildarstjórar. Henni fannst leikskólakennarar ekki sitja við sama borð, því 

leikskólakennarar hefðu ekki færi á því að koma inn í grunnskólana með sama 

hætti. Rannveig og Ásdís voru á sama máli um að finnast það galli, að fólk með 

háskólapróf, sem ynni í leikskólum, gætu borgað í félag leikskólakennara. Ásdís 

sagði:  

„Ef þú ert með háskólapróf geturðu farið inn í félagið og fengið 

svipuð laun og leikskólakennari. Þetta er náttúrulega fáránlegt. 

Þetta gerist ekki annars staðar. Þannig að það er alls staðar litið 

niður á okkur.”  

Rannveig talaði um að inn í grunnskólana væri aldrei eða mjög sjaldan ráðið 

ófaglært starfsfólk. Það væru ekki gerðar nægar kröfur á leikskólana að ráða inn 

faglært fólk. Grunnskólakennarar ættu jafnframt auðveldara með að komast inn 

í leikskólana en leikskólakennarar inn í grunnskólana, þar sem gert væri lítið úr 

þeirra reynslu úr leikskólanum. Þetta fyndist henni vanvirðing við 

leikskólakennara og stéttin myndi síður öðlast virðingu ef hún héldi ekki utan 

um störf sín. Hún sagði:  

„En á meðan allir eru ráðnir inn og ef þú kemur ekki full í 

leikskólann, þá liggur við að þú getir verið þar, þó þú sért lélegur 

starfskraftur. Þá náttúrulega næst ekki virðing fyrir stéttinni. Það er 

yfirleitt enginn rekinn þó að hann sé leiðinlegur við börnin og það 

sé búið að kvarta undan honum, þá virðist samt einhvern veginn 

ekkert vera gert og ekkert hægt að gera.” 

Kristín var henni sammála og sagði:  

„í skólanum er allt svo fínt og flott. Þar er alveg borin virðing fyrir 

því að þar eigi bara að vera faglærðir og þeir eigi bara að kenna, en 

það er allt í lagi að hrúga inn ófaglærðu fólki inn í leikskólana. Samt 

stendur í lögunum að 2/3 hluti starfsfólks eigi að vera faglært fólk 

en það er bara ekki þannig.”  

Kristínu fannst einnig miður að allskonar fólk væri ráðið inn í leikskólana, 

eingöngu vegna þess að það vantaði fólk. Það væri mjög auðvelt að fá vinnu í 

leikskóla, fólk þyrfti ekki að sýna fram á neina sérstaka færni eða lágmarks 

þekkingu til þess fá starfið. Hún sagði:  
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„Ég hef alveg unnið með alls konar fólki og það myndi ekki fúnkera 

neins staðar annars staðar en það fær vinnu í leikskóla, ótrúlegt.” 

Kristínu fannst það hins vegar ánægjulegur þáttur starfsins hvað starfsfólk 

leikskólans fengi oft hrós og viðurkenningu fyrir vel unnin störf, svo sem frá 

foreldrum. Foreldrar væru virkir í aðlögun að hausti í svokallaðri 

þátttökuaðlögun. Hún taldi hana mjög góða og virkaði vel bæði fyrir barnið og 

foreldrana. Hún lýsti því á þann veg: 

„Foreldrarnir eru gjörsamlega búnir á því. Bara lætin og áreitið, 

þeir eru svo þreyttir. Það er gott, því þá kemur þessi virðing. Þeir 

bera þá virðingu fyrir því hvað við erum að gera, því núna sjá þeir 

hvað felst í starfinu.”  

4.3 Starfsaðstæður leikskólakennara 

Starfsaðstæður er mikilvægur þáttur í hverju starfi fyrir sig. 

Leikskólakennararnir svöruðu rannsóknarspurningunni, Hvernig hafa 

starfsaðstæður leikskólakennara breyst eftir efnahagshrunið 2008? Töluðu þeir 

um að mannekla, tímaleysi og álag væri hvað mest hamlandi í kennslunni, auk 

þess að halda utan um starfsmannamálin og því sem þeim fylgdi. Kristín upplifði 

það hamlandi í sínu starfa að vinna náið með fólki sem bjó yfir annarri sýn á 

börn en hún. Hún sagði:  

„Eins og núna erum við að vinna þróunarverkefni saman í hóp og 

það er fullt af starfsfólki hjá okkur sem er örugglega ekki næstum 

því með sömu sýn og við og er ekki einu sinni að reyna að fara inn í 

verkefnið. Það er það sem mér finnst erfitt.”  

Starfsfólkið sem hún vann með var ófaglært og hafði ekki menntun tengda 

leikskólanum. Hún taldi að þó menntun væri mjög mikilvæg þá hefði hún ekki 

allt að segja. Hún sagði:  

„Við erum oft með flottar stelpur sem hafa komið og leyst af á 

sumrin. Það er mikill kraftur í þeim og þær eru alveg með þetta þó 

svo þær séu ekki leikskólakennarar.“  

Í kjölfarið nefndi Kristín hvað það myndi muna miklu fyrir faglegt starf 

deildarinnar ef hún hefði með sér í daglegu starfi fólk með reynslu eða 

leikskólakennara, en Kristín er sú eina með fagmenntun á sinni deild. Kristín 

ræddi um hvað henni fyndist oft erfitt að ná fram því faglega starfi sem hún 

vildi. Hún sagði: 
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„Ég verð bara að segja að mér finnst það oft mjög erfitt og ég er 

meira segja núna í fyrsta skipti þá er bara komin kulnun í starfið 

vegna þess að mér finnst ég ekki ná að hafa nógu faglegt og mér 

finnst ég ekki ná að koma þessu faglega nægilega til skila til 

starfsfólksins míns og að það vinni faglega.” 

Með faglegu starfi átti Kristín meðal annars við skráningar. Hún sagði: 

„Þú þarft vita hvað skráningar eru. Það kunna ekki allir að gera 

skráningar til dæmis og það er eitthvað sem er faglegt í mínu starfi 

og margt svona sem maður vill gera.”  

Jafnframt nefndi Kristín að leikskólastarfið væri þannig að kennarar brynnu 

fljótt út vegna álags. Það væri mikið álag og þetta væri ekki auðvelt starf. Til að 

mynda ynni hún 75% starf og fyndist það alveg nóg því hún kæmi dauðþreytt 

heim á daginn. Ásdís taldi hins vegar það sína gæfu að vinna einungis 75% starf, 

hún væri aldrei þreytt og hún hlakkaði ávallt til þess að mæta í vinnuna. Hún 

sagði að ef starfsfólkið væri ekki kátt í vinnunni skilaði það engu frá sér og 

fannst henni hún geta hrifið fólk með sér, bæði fullorðna og börnin. 

Rannveig nefndi að sér þætti erfitt að vinna faglegt starf þegar mikil 

mannekla væri til staðar og erfitt væri að komast í undirbúning. Hún sagði:  

„Það getur verið erfitt að halda því uppi þegar alltaf er keyrt á 

lágmarks fólki.”  

Einnig var henni tíðrætt um faghlutfall stéttarinnar á höfuðborgarsvæðinu, 

þar sem ef til vill væri einn leikskólakennari á deild og fannst henni mikilvægt að 

auka faghlutfall innan skólanna.  

„Það er kannski einn leikskólakennari á deild og þú ert að reyna að 

reka þetta áfram með harðri hendi og búin að gera eitthvað voða 

flott plan og svo eru bara mjög fáir dagar sem það gengur eftir og 

þegar maður er ekki við, þá er alltaf einhverju sleppt.”  

Guðrún og Hulda starfa í sveitarfélagi þar sem faghlutfall leikskólakennara er 

hærra en þar sem Rannveig, Kristín og Ásdís starfa. Þeir þættir sem hömluðu 

Rannveigu, Kristínu og Ásdísi í starfi höfðu ekki sömu áhrif á starfsaðstæður 

Guðrúnar og Huldu. Hulda nefndi að henni fyndist kaffitímar starfsfólks hamla 

sér hvað mest í starfi sem og neikvætt samstarfsfólk. 
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4.3.1 Áhrif efnahagshrunsins á störf leikskólakennarana 

Eftir efnahagshrunið 2008 fundu leikskólakennararnir fyrir töluverðum mun á 

starfsaðstæðum sínum og margir starfsþættir hefðu skerst verulega, til dæmis 

yfirvinna, endurmenntun, efniskaup, afleysingar og fleira. Jafnframt töldu 

leikskólakennararnir að þessar ráðstafanir hefðu neikvæð áhrif á starfsandann. 

Guðrún minntist á að nú væri minni sveigjanleiki hvað varðar yfirvinnu. Bækur 

og leikföng væru ekki endurnýjuð og þyrfti starfsfólkið að vanda sig við hvað 

það prentaði út. Sagði hún það hafa áhrif á skráningar innan leikskólans, þar 

sem mikil minnkun hefði orðið á að prenta út skráningar og hengja upp til sýnis. 

Hún sagði: 

„Eins og að taka upp samræður og allar myndirnar. Maður var 

vanur að prenta út myndir af börnunum, prenta út myndir eftir 

vettvangsferðir eða prenta út myndir þegar þau fundu flugu og 

fylgdu henni eftir.”  

Kristín nefndi að engar stórvægilegar breytingar hafi orðið á starfinu frá því 

sem var fyrir efnahagshrunið. Helstu breytingarnar voru þær að þá fengu 

starfsmennirnir starfsmannafundi og máttu vinna yfirvinnu. Hún taldi 

niðurskurðurinn bitna á starfi leikskólanna og á foreldrunum, þar sem 

skipulagsdagar væru nú með öðru sniði en áður fyrr. Hún sagði: 

„Mér finnst mjög mikilvægt að hafa starfsmannafundi og við 

megum ekki hafa þá. Við vorum alltaf með starfsmannafundi einu 

sinni í mánuði, þá kom allur leikskólinn saman. Mér finnst það 

rosalega mikilvægt að leikskólastjóri eða aðstoðarleikskólastjóri 

geti fundað með öllum og við rætt saman án þess að það séu börn 

viðstödd.”  

Kristín bætti við að eftir efnahagshrunið 2008 væri ekki eins erfitt að fá fólk í 

vinnu. Það hefði verið mun meiri starfsmannavelta í kringum 2007 en væri í 

dag. Fólkið hafði úr meiru að velja þá og lýsti Kristín leikskólanum sem 

hálfgerðri stoppistöð á þeim tíma. Nú þyrfti fólk að hugsa sig um hvað það 

ætlaði að gera, það stykki ekkert á milli starfa. 

Leikskólinn sem Ásdís vann á sameinaðist öðrum leikskóla eftir 

efnahagshrunið 2008. Henni fannst sameiningin erfið og sagði hún starfsfólkið 

hafa farið í ákveðið „sorgarferli” við sameiningu þar sem þéttur hópur 

starfsmanna var brotinn upp. Hún sagði: 

„Mér fannst þessi sameining alveg hræðileg. Mér finnst, faglegu 

starfi hafa farið heilmikið aftur. Það er náttúrulega það sem gerist. 
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Það er svo mikið sem að breytist en svo náttúrlega fer það bara 

upp aftur.” 

Til marks um afturför nefndi Ásdís að tækifæri til endurmenntunar hafi 

minnkað.  

„Hér áður fyrr komu bæklingar og gat hver og einn valið sér 

námskeið að vild en í dag þyrfti hún að grátbiðja um leyfi til að fara 

á námskeið“  

Einnig nefndi hún að erfitt væri að fara á námskeið vegna manneklu, þar 

sem engar afleysingar væru innan leikskólans. Ásdís nefndi að vegna 

endurmenntunarinnar, nemanna og þeirra þróunarverkefna sem hún væri að 

vinna að, væri hún þó ekki stöðnuð í starfi. Hún væri ekki að notast við þá 

starfshætti sem kenndir höfðu verið í skólanum árið 1984. Einnig nefndi Ásdís 

að á deildinni hennar væru mikið um mannabreytingar. Sér fyndist það erfitt og 

tímafrekt væri að koma nýju og nýju starfsfólki inn í starfið. Einnig fannst henni 

erfitt að missa deildarfundi auk sameiginlegra funda fyrir allt húsið. Helsta 

breyting frá efnahagshruni 2008 væri þó að nú fannst henni hún alltaf vera að 

„redda” öllu. Það vantaði starfsfólk, það vantaði efnivið og nú fannst henni hún 

þurfa meira að hugsa um að allir ynnu sitt. Hún þyrfti að vera meira vakandi yfir 

starfsfólkinu. Jafnframt taldi Ásdís stöðu leikskólakennara hafa farið aftur eftir 

efnahagshrunið 2008.  

Þegar Rannveig var spurð hvort einhverjar breytingar hefðu orðið á 

starfsaðstæðum sínum við efnahagshrunið 2008 nefndi hún að engar 

afleysingar væru lengur fyrir hendi inn í leikskólanum. Hún sagði: 

„Það kemur líka verst við alla, kemur verst við börnin, við 

starfsfólkið og þá byrja þessi leiðindi. Leiðbeinendurnir fara að tala 

um að leikskólakennararnir séu alltaf í undirbúningi og á fundum! 

Þeir hafa neikvæða mynd af þessu og spyrja „Hvað er eiginlega 

verið að gera í þessum undirbúningi?”  

Hún taldi þetta skapa leiðindi innan deildarinnar, því starfsfólkið teldi sig 

vera að vinna vinnu leikskólakennarans. Því lagði hún mikla áherslu á að hafa 

sýnilegt fyrir starfsfólk deildarinnar flest allt sem hún ynni í undirbúningi. Í 

kjölfarið nefndi hún:  

„Það liggur við að það þyrfti að vera tvær veikindarafleysingar og 

ein undirbúningsafleysing, það þyrfti alveg að vera þrír starfsmenn 

í afleysingum ef vel ætti að vera því það veitir ekkert af því. Þú 

veist að leysa af fundi, maður er að fara á fund út í bæ og svona 
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ýmislegt út af börnunum og maður veit það ef maður er ekki 

kominn fyrir hádegi þá er enginn sem getur tekið borðið manns. 

Það er það sem mér finnst svona og líka þessi niðurskurður það er 

bara komið að því að það er ekkert hægt að skera meira niður.”  

Þessu var Hulda sammála og fannst það hamla faglegu starfi leikskólanna 

hversu fáar veikindaafleysingar væru innan leikskólans. Jafnframt sagði 

Rannveig: 

„Mér finnst leikskólastjórarnir vera hræddir við að setja niður 

fótinn og segja bara hingað og ekki lengra. Mér finnst stundum þeir 

ekki ná að verja starfsfólkið og börnin. Fólkið sem vinnur á gólfinu, 

það hefur náttúrulega áhrif á börnin. Mér finnst oft verið að tala 

um þennan barnafjölda á deild. Það eru allir svo rosalega fastir í 

því.”  

Einnig nefndi Rannveig að alltaf væri litið á barnafjöldann en ekki á deildina 

vegna ákvæðisins um barnagildin í kjarasamningum. Sér fyndist að það þyrfti að 

horfa meira til deildarinnar og hvernig samsetning hópsins væri, fremur en á 

barnafjöldann. 

Hulda nefndi að sér fyndist tímaleysi og vöntun á undirbúningi mjög 

hamlandi. Leikskólakennarar myndu geta viðað að sér svo miklu meiri efnivið ef 

þeir hefðu meiri tíma til undirbúnings. Stundum kæmi sú staða upp að þeir 

kæmust ekki í undirbúning vegna manneklu og hefði það áhrif á starfið. Einnig 

fannst henni starfsmannafundir fáir. Hún talaði um að strax eftir 

efnahagshrunið hefði leikskólinn dregið saman í útgjöldum og þær verið 

duglegar að nýta það sem hendi væri næst. Hún sagði:  

„Við getum bara gripið snjóbolta og unnið með hann í þrjá 

klukkutíma og alltaf eitthvað nýtt og nýtt.”  

4.3.2 Lenging námsins 

Leikskólakennararnir voru sammála um að lenging námsins kæmi á 

óheppilegum tíma og það skapaði blendnar tilfinningar. Guðrún sagði að hún 

hefði orðið undrandi þegar hún frétti fyrst af lengingu kennaranámsins úr 

þremur árum í fimm ár. Hún sagði:  

„Það var ofboðslegt sjokk svona fyrst, sérstaklega þar sem 

lengingin er ofan í kreppu. Ég vildi mjög lengi að einhver hefði haft 

hugrekki til að draga þetta til baka. Þú veist, það kemur þarna 

kreppan og lengingin strax á eftir.”  
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Jafnframt bætti Guðrún við að ef fresta hefði átt lengingu 

leikskólakennaranámsins hefði líka þurft að fresta lengingunni hjá 

grunnskólanum.  

„Við gátum ekki og máttum ekki sitja eftir.”  

Í dag sagðist hún tönglast á því að lengingin væri af hinu góða, myndi skila 

inn í stéttina fjölbreyttari einstaklingum og auka sérhæfingu. Hins vegar fannst 

henni lítið vettvangsnám í fimm ára náminu. Hún sagði:  

„Ef ég fengi að ráða einhverju þá ætti að vera töluvert meira 

starfsnám, það er bara gróði allra, það er nemans, það er gróði 

leikskólans sem neminn er á, það er gróði barnsins að hafa 

starfsmann sem er beggja blands í fræðunum og á gólfinu. Jú jú, ef 

ég hefði fengið að ráða þessu öllu sjálf hefði ég örugglega gert 

þetta öðruvísi.” 

Kristín nefndi að leikskólakennarar ættu að vera stoltir af náminu og taldi 

hún fólk alveg eins þurfa að vera fimm ár að læra leikskólakennarafræði eins og 

lögfræði. Hún lagði áherslu á launamuninn sem væri á lögfræðingum og 

leikskólakennurum eftir jafnlangt nám. Hún taldi nauðsynlegt að hækka laun 

leikskólakennara í samræmi við lengingu námsins, aukin virðing myndi felast í 

hærri launum. Hún sagði: 

„Auðvitað þarf maður fullt að læra, ég viðurkenni það alveg en 

verkfræðingurinn eða hver sem er sem er í öðru námi sem er fimm 

ár hafa tækifæri á því hækka laun sín og færast upp í starfi. Mér 

finnst munurinn liggja svolítið þar.”  

Hún taldi lenginguna fæla fólk frá þar sem fáir væru tilbúnir í svo langt nám 

fyrir þau laun sem í boði væru, en hún taldi að fólk með meiri faglega þekkingu 

kæmi inn á leikskólana.  

Ásdís taldi fimm ár of langt nám. Taldi hún að það væri hægt að þjappa 

þessu meira saman og fjögur ár væri nægjanlegt. Hún sagði: 

„Mér finnst að meðan hjúkrunarnám er fjögur ár þá finnst mér að 

leikskólakennaranám eigi ekki að vera lengra. Mér finnst 

hjúkrunarnám og leikskólakennaranám mjög svipað. Mér finnst 

það svipað og náttúrulega kennaranám líka. Ég myndi segja fjögur 

ár og ef þeir hækka launin þá er náttúrulega hægt að mennta sig 

ennþá meira og allt það sko. Ég væri alveg sátt við fjögur ár en 

fimm finnst mér of mikið og á meðan launin eru svona lág þá finnst 
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mér það algjörlega út í hött, en ef þau hækkuðu þá væri hægt að 

gera allskonar rannsóknir og þetta myndi efla leikskólakennarana.” 

Einnig bætti hún við að hún væri ekki á móti fólki með meiri menntun, sér 

fyndist það frábært og það myndi eflaust glæða leikskólann lífi. Rannveig 

vitnaði í slagorð kjarabaráttunnar, „ekki minni menntun fyrir minna fólk” en 

hún taldi lengingu námsins fæla fólk frá. Hún taldi það hafa mátt bæta námið, 

því henni fannst mikilvægt að fólk færi út á vettvang á milli B.Ed. gráðunnar og 

M.Ed. gráðunnar. Hún sagði:  

„Það er svo allt annað að læra á bókina og koma svo út. Þetta er 

náttúrulega ekkert allra. Þú lærir svo mikið ef þú ferð til góðs 

kennara þegar þú ert í vettvangsnáminu, þá geturðu lært mikið af 

honum.” 

„Svo þegar allir eru komnir með meistaragráðu og svona þá vill fólk 

náttúrulega fara vinna í einhverjum stjórnunarstöðum og eiga þá 

bara leiðbeinendur að vera inn á deild? Maður er hræddur við að 

það verði bara þannig að allir vilji fara í deildarstjórastöður. En 

vonandi koma inn hæfari og betri kennarar.”  

Hulda var bæði með og á móti lengingu námsins. Hún sagðist hafa miklar 

áhyggjur af brottfalli og það væri nú þegar mikið brottfall og það þyrfti að laga. 

En á hinn bóginn sagði hún að nauðsynlegt væri að lengja námið til þess að vera 

í takt við grunnskólakennara. Hún sagði: 

„Að sumu leyti finnst mér þetta frábært og hefði fundist þetta 

ennþá meira frábært ef það væri meira verknám inn í þessu og 

listgreinanám en svo finnst mér þetta hræðilegt að öðru leyti. Eða 

ekki hræðilegt, mér finnst þetta verra.” 

4.3.3 Um aðsókn í námið 

Leikskólakennararnir töldu hættu á að vegna lágra launa og lengingar námsins 

myndi draga úr aðsókn í það. Guðrún trúði að aðstandendur stéttarinnar 

myndu fara í átak svo fleiri myndu sækja í námið. Þetta væri framfaraspor sem 

hefði orðið á óheppilegum tíma. Kristín hafði töluverðugar áhyggjur af stöðu 

stéttarinnar og að stéttin væri ekki að fá leikskólakennara inn í leikskólana. Hún 

sagði:  

„Leikskólakennarar eru margir að fara gera eitthvað annað. Ég 

þekki marga leikskólakennara sem eru ekki að vinna í leikskólum. 
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Við erum að fá inn mikið af grunnskólakennurum og 

þroskaþjálfum. Við erum ekki búin að ráða inn leikskólakennara 

síðan ég veit ekki hvenær. Margir eru að fara í eitthvað annað.”  

Jafnframt nefndi hún að ef hún stæði frammi fyrir því í dag að mennta sig 

sem leikskólakennara myndi hún þurfa að hugsa sig um. 

Þegar Rannveig var spurð hvort hún teldi lenginguna hafa einhverjar 

jákvæðar breytingar í för með sér fyrir leikskólastéttina sagðist hún vonast eftir 

því að launin myndu hækka. Hún væri þó ekki bjartsýn á það, en hún væri 

hrædd um að lengingin myndi fæla fólk frá náminu og það myndi draga úr 

aðsókn. Hún sagði jafnframt, að ef allir væru komnir með meistaragráðu, væri 

líklegra að fólk færi vinna í stjórnunarstöðum, en vonaðist til að það kæmu út 

betri kennarar. Hún var ennfremur hrædd um að þeir myndu þá margir fara í 

grunnskólana, þar sem þar væri páskafrí, jólafrí og betra sumarfrí. 

Hulda var áhyggjufull um aðsóknina í námið og sagði mörgum finnast 

lenginguna fáránlega. Margir hreinlega skildu ekki hvað bæta ætti við þriggja 

ára námið. Ásdís var á sama máli og Hulda og taldi aðsóknina ekki aukast fyrr en 

samfélagið og leikskólakennararnir sjálfir yrðu jákvæðir út í breytinguna á 

náminu. Hún sagði:  

„Mér finnst það í þjóðfélaginu í dag líka bara frekar neikvætt og 

það er náttúrulega ennþá neikvæðara þegar leikskólakennararnir 

sjálfir eru ekki sáttir og þá er náttúrulega ekki hægt að ætlast til 

þess að hinir séu það líka.” 

4.4 Láglauna kvennastéttin í leikskólum 

Leikskólakennarastéttin telst til kvennastéttar, þar sem meirihluti kennara eru 

konur. Leikskólakennararnir svöruðu rannsóknarspurningunni, Með hvaða 

hætti birtist undirskipun leikskólastarfsins með hliðsjón af stöðu stéttarinnar 

sem kvennastarf? Þeir töldu ekki mikinn mun vera á leikskólakennurum og 

öðrum kvennastéttum og að staða stéttarinnar væri eflaust með öðrum hætti 

ef hún væri karlastétt, þar sem starfsumhverfi yrði þá betra og launin hærri. 

Leikskólakennararnir voru flestir sammála um að launin væru of lág, og myndi 

það breyta miklu fyrir stöðu stéttarinnar að hækka þau.  

Þegar Guðrún var spurð hver upplifun hennar væri af öðrum kvennastéttum 

í samanburði við leikskólakennara taldi hún ekki mikinn mun þar á. Hins vegar 

taldi hún kvennastéttir geta unnið meira saman og styrkt stöðu sína saman 

innan samfélagsins. Hún sagði:  
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„Ég var einmitt að hugsa þetta um daginn, hvort leikskólakennarar 

ættu að fara í lið með hjúkrunarfræðingum varðandi fjölgun 

karlmanna í stéttinni. Maður þyrfti eitthvað að fara í svona 

samvinnu eða lið.”  

Hulda taldi kvennastéttir vinna á sambærilegan hátt og allir væru „mjög 

faglegir og flottir á sinn hátt.” Jafnframt nefndi hún að kvennastéttir þyrftu að 

vera hugrakkari og segja nei, „Ég starfa ekki við þetta.” Sem dæmi nefndi hún 

að enginn húsvörður starfar við leikskóla í sveitarfélaginu. Hún sagði:  

„Af hverju erum við að mæta korter fyrr í vinnuna til að moka frá 

húsinu hjá okkur. Hvaða kennari myndi gera það? Enginn! Ekki 

nokkur einasti. Eða skipta um perur eða laga öryggi eða smyrja lása 

eða skola út úr pípulögnum. Þetta erum við allt að gera í vinnunni. 

Af því að ef við gerum það ekki sjálfar þá kemur iðnaðarmaður eftir 

hálfan mánuð og það er enginn húsvörður. Ég meina við mokum 

snjóinn frá dyrunum á veturna. ” 

Aðspurð um kvennastéttir taldi Rannveig stéttirnar starfa á mjög 

sambærilegan hátt. Hún nefndi að konur væru duglegar að mennta sig, fara á 

námskeið og sækja ráðstefnur erlendis, líkt og hjúkrunarfræðingar og 

grunnskólakennarar. Einnig nefndi hún að mikil ábyrgð fylgdi störfum 

kvennastétta, og þeim störfum sem ynnu við umönnunarstörf. Henni fannst þó 

launin ekki vera í samræmi við þá ábyrgð sem fælist í þeim störfum. Ef 

leikskólakennari legði barn í einelti eða væri vondur við það, bæri barnið þess 

merki alla ævi, búið væri að brjóta niður einstaklinginn. Því taldi hún laun 

leikskólakennara ekki vera í samræmi við þá ábyrgð sem fælist í starfinu. Einnig 

ræddi Rannveig um að kvennastéttir ættu það sameiginlegt að vera í eilífri 

kjarabaráttu, sem þokaðist hægt upp á við, miðað við þá vinnu og þann 

niðurskurð sem þær höfðu orðið fyrir eftir efnahagshrunið 2008. Hún sagði: 

„Það er búið að skera niður alls staðar þannig ég held að við eigum 

mjög mikið sameiginlegt varðandi það, varðandi launin, hvað við 

látum bjóða okkur þú veist og niðurskurðinn. Ef þetta væru karlar í 

jakkafötum, þeir væru sko löngu gengnir út. Þeir segja líka oft við 

mann, þú veist, eins og maðurinn minn: „Hvað eru þið að láta 

bjóða ykkur þetta, þið eigið bara að segja..” Já ég held að við eigum 

mjög mikið sameiginlegt hvað varðar þetta, varðandi launin og 

hvað þetta gengur hægt að leiðrétta þau. Þetta eru 

umönnunarstörf og þau eru lítið metin.” 
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Ásdísi fannst enginn munur vera á milli fagþróunar kvennastétta. Hún 

sagðist fylgjast til dæmis mjög vel með fagþróun hjúkrunarfræðinga, þar sem 

dóttir hennar starfaði, og staða stéttanna væri svipuð. Hún sagði:  

„Dóttir mín er hjúkrunarfræðingur og það er mjög mikil 

endurmenntun og mjög mikil námskeið og það er hugsað mjög um 

fagvitund og ég held að kennarar séu líka að gera það. Mjög mikið. 

Maður sér það, en ég held samt að það sé með kennara eins og 

okkur að nú er að draga úr. Það dregur eins úr þar eins og hjá 

okkur.” 

Þegar ræða átti laun leikskólakennara höfðu þeir mismunandi skoðanir á 

þeim og í hverju laun leikskólakennara fælist. Guðrúnu fannst laun 

leikskólakennara ekki vera svo lág, en það væri alltaf verið að hamra á því að 

svo væri. Kristín var ósammála Guðrúnu og fannst leikskólakennarar ekki 

launaðir í samræmi við þá vinnu sem fælist í því að vera leikskólakennari. Hún 

sagði:  

„Erum við með fín laun? Miðað við að við erum búnar að fara í 

háskóla, ég er að tala um það. Við erum búnar að vera í háskóla til 

að mennta okkur í þessu. Mér finnst við ekki með góð laun miðað 

við það. Ég er ekki alveg tilbúin til að kyngja því ennþá að við eigum 

bara að sætta okkur við þetta. Mér finnst ég ekki komin þangað. Ég 

er ekki til í að sætta mig við þetta. Eins og með verkfallið, við 

fengum einhverja smá launahækkun en svo var hún tekin af okkur 

með neysluhléinu. Við erum að koma á sama stað niður og fyrir 

hrun. En svo erum við leikskólakennarar svo mikið þannig, að við 

bara gerum aldrei neitt. Ef þetta væru karlar þá væri þetta ekki 

svona. Þeir myndu ekki láta bjóða sér þetta.”  

Einnig nefndi Kristín að ekki væri mikill launamunur á henni sem 

deildarstjóra og næsta starfsmanni, þrátt fyrir alla þá ábyrgð sem fylgdi hennar 

starfi. Hún væri ekki deildarstjóri vegna launanna, heldur væri það fyrst og 

fremst vegna metnaðar hennar í starfi.  

Ásdís nefndi að laun kvennastétta væru lág og hún sagði það opinskátt. Hún 

sagði:  

„Og ég segi og hef alltaf sagt, ég var meira segja vítt á fundi. Ég 

stóð upp á fundi fyrir mörgum árum og sagði og þetta var mjög 

heitt mál. Sko ef ég hefði verið ein þá hefði ég aldrei haft efni á því 

að vinna sem leikskólakennari. Þetta er voða leiðinlegt að þurfa 

segja þetta. Ég þurfti að hafa fyrirvinnu til þess að geta leyft mér að 
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starfa í leikskólanum. Þetta er algjörlega til skammar, og svo er 

verið að tala um, „Hvernig lítur þú til 

leikskólakennarastéttarinnar?” Það þarf náttúrulega líka að fara 

hækka launin. Það eru fáir sem sækja um í námið, fimm ára nám og 

útskrifast með hvað, eitthvað 300 þúsund. Auðvitað á maður að 

tala þetta upp, en það er bara ekki alltaf hægt. Því þarf fyrst að hífa 

upp launin. Það bara er þannig, en það verður ábyggilega seint.” 

Rannveig var sammála Ásdísi og vonaðist til að launin yrðu hækkuð, en var 

ekki bjartsýn að svo myndi verða. Einnig taldi hún launin fæla fólk frá stéttinni 

og ennþá færri leikskólakennarar myndu útskrifast.  

4.5 Samantekt 

Leikskólakennararnir voru sammála um að hugsunin á bak við skipulag náms og 

námsumhverfis byggði á faglegum forsendum. Þeir töldu allt leikskólastarf vera 

faglegt og sjálf fagmennskan birtast ekki einungis í því stóra heldur einnig í því 

smáa, líkt og í öllum þeim samskiptum sem fram fara á degi hverjum. 

Leikskólakennararnir voru sammála um að umönnun, líkamleg og andleg, væri 

stór hluti af öllu starfi leikskólans og forsenda þess að nám gæti farið fram. Þær 

voru hins vegar ósammála um hvort tengsl væru á milli umönnunar og 

móðurhlutverksins í daglegu starfi leikskólans. Hluti þeirra taldi svo ekki vera 

þar sem í leikskólanum er leikskólakennarinn með hóp, sem er ólíkt því sem 

fram fer heima. Leikskólakennurunum voru á einu máli um að efling félagsfærni 

barna væri þungamiðja starfsins og mikilvægt væri að börnin þróuðu með sér 

sterka sjálfsmynd og trú á eigin getu. Einnig töldu leikskólakennararnir 

fagmennsku sína viðameiri en fagmennsku annarra kvennastétta, vegna þess 

hversu yfirgripsmikil hún væri. Leikskólakennarinn þarf að vera búinn að afla sér 

þekkingar á mörgum sviðum til þess að geta sýnt góða fagmennsku. 

Þegar kom að því að ræða áhrif samfélagsins á leikskólakennara voru 

leikskólakennararnir stoltir af starfi sínu og þeim framförum sem 

barnahópurinn tæki í þeirra umsjá. Leikskólakennararnir töldu foreldra bera 

virðingu fyrir leikskólakennarastarfinu og því faglega starfi sem fram fer í 

leikskólanum. Þeir voru sammála um að stjórnvöld, stjórnsýslan og 

sveitarfélögin sýndu stéttinni vanvirðingu og fannst þeim þessir hópar 

samfélagsins gera lítið úr starfi leikskólakennara. Þeir voru óánægðir með að 

fólk með aðra menntun gæti ráðið sig inn í leikskólann með svipuð kjör og 

leikskólakennari, og að lítill sem enginn greinarmunur væri gerður á 

leikskólakennurum og leiðbeinendum.  

Starfsaðstæður leikskólakennara eru mikilvægur hluti af starfi hvers og eins 

og var áberandi hversu þrúgandi starfsumhverfi virðist vera fyrir fagmennsku 

leikskólakennaranna og hamlandi í starfinu sjálfu. Hærra hlutfall faglærða eru í 
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því sveitarfélagi sem Guðrún og Hulda starfa, og virðist það hafa áhrif á starf og 

fagmennsku leikskólakennaranna. Starfsaðstæður breyttust töluvert eftir 

efnahagshrunið 2008, þá helst með niðurskurði og hagræðingu í starfsemi 

leikskóla en leikskólakennararnir fundu ekki fyrir miklum breytingum á hinu 

daglegu starfi. Leikskólakennararnir voru sammála um að lenging námsins hafi 

komið á óheppilegum tíma og voru þær bæði með og á móti lengingu þess. 

Fannst þeim ekki nægjanlega vel staðið að henni og töldu þeir hættu á að 

aðsókn í námið myndi dragast saman. 

Leikskólakennararnir voru sammála um að kvennastéttir ættu margt 

sameiginlegt, þar sem mikil ábyrgð fylgdi þessum störfum og væru þau yfirleitt 

tengd umönnun. Þeir töldu að ef leikskólakennarastéttin væri karlastétt væri 

staða stéttarinnar allt önnur og myndi samfélagið bera meiri virðingu fyrir 

starfinu. Leikskólakennurunum kom þó ekki saman um hvort laun stéttarinnar 

væru of lág, en meirihluti þeirra taldi svo vera. Það væri brýnt að hækka þau til 

þess að auka virðingu fyrir starfinu og aðsókn fólks í námið. 

 





 

69 

5  Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á viðhorf leikskólakennara til 

leikskólakennarastéttarinnar. 

Tilgangurinn var að kanna hver upplifun leikskólakennara væri á fagmennsku 

þeirra, viðhorfi samfélagsins til leikskólakennarastéttarinnar, starfsaðstæðum 

og þeim breytingum sem þar hafa orðið frá efnahagshruni 2008 og upplifun 

þeirra á stéttinni sem láglauna kvennastétt. Af efni viðtalanna verða dregnar 

ályktanir um niðurstöður þeirra þema sem fram komu í rannsókninni. 

Hér á eftir verða helstu þættir niðurstaðanna skoðaðir og settir í samhengi 

við þau fræði sem liggja rannsókninni til grundvallar. 

5.1 Fagmennska, þekking og færni leikskólakennaranna 

Fagmennskuhugtakið á sér margar skilgreiningar, en sú skilgreining sem 

höfundur hafði að leiðarljósi við ritun niðurstaðna var útskýring Oberhuemer 

(2008), en hún útskýrir hugtakið í tengslum við leikskólakennara á eftirfarandi 

hátt: Fagmennskuhugtakið er sjálfstætt og hefur áhrif á hvað er talið viðeigandi 

fagleg skapgerð fyrir vinnu með ungum börnum, hvaða faglegu þekkingu þarf 

til, og hvað sé viðeigandi fagleg færni þegar litið er til áframhaldandi samvinnu 

og túlkun samfélagsins og núverandi skilnings fólks á barnæsku, 

foreldrahlutverkinu, þátttöku, námi og félagslegu- og uppeldislegu hlutverki 

leikskóla (Oberhuemer, 2008, bls. 139). Niðurstöður þessarar rannsóknar 

endurspegla þetta eins og fram kemur í kafla 5.1.1. 

5.1.1 Fagmennskan og skipulag í leikskólakennslu 

Leikskólakennararnir sögðu fagmennskuna birtast í gæðum leikskólastarfsins og 

ekki skipti máli hvort börnin væru í svæðavinnu, frjálsum leik eða útiveru, allt 

byggði það á faglegum grunni þar sem kennsla færi fram á öllum tilteknum 

svæðum. Fagmennskan birtist einnig í kunnáttu leikskólakennarans í að lesa 

aðstæður, grípa inn í og geta mætt ólíkum aðstæðum á faglegan hátt. Þetta 

samræmist skilgreiningu Oberhuemer (2008) um fagmennskuna, en hún telur 

að hluti af fagmennskunni sé að haga sér fagmannlega og í samræmi við 

viðteknar hugmyndir um hvað sé talið fagmannlegt innan hverrar stéttar. 

Leikskólakennurunum fannst jafnframt mikilvægt að búa umhverfi 

leikskóladeildarinnar á þann veg, að börnin gætu aflað sér þekkingar í leik og 

gefið kennaranum tækifæri til að auka við þekkingu þeirra. Þetta leggur 
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Naughton (2007) áherslu á, en hún telur að í kennslu beri að huga að skapandi 

umhverfi, þar sem barnið geti sjálft uppgötvað hlutina með gagnrýnu hugafari. 

Einn leikskólakennari lagði áherslu á mikilvægi endurmenntunar fyrir 

fagmennsku leikskólakennara. Með endurmenntuninni fengi hann tækifæri til 

að efla sjálfan sig og auka við þekkingu sína. Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 

segir að móta eigi áætlun innan skólans um símenntun starfsfólksins, í þeim 

tilgangi að kynnast nýjungum í leikskólastarfi og gefa kennurum kleift að efla 

starfsþróun sína (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Höfundi fannst áhugavert, að 

aðeins einn viðmælenda lagði áherslu á mikilvægi endurmenntunar, þar sem 

endurmenntunin gefur kennaranum tækifæri á aukinni framþróun í starfi. Aðrir 

viðmælendur nefndu endurmenntun kennara ekki á nafn og veltur höfundur því 

fyrir sér hvort starfsaldur og starfsreynsla hafi áhrif þar á.  

5.1.2 Fagvitund leikskólakennaranna og sýn á velferð barna 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar mátti greina vissan samhljóm í svörum 

leikskólakennaranna á fagvitund og þeirri sýn sem þeir höfðu á starfinu sjálfu. 

Það kom að vissu leyti ekki á óvart, þar sem allir leikskólar á Íslandi starfa eftir 

lögum um leikskóla nr. 90/2008 og Aðalnámskrá leikskóla 2011. 

Leikskólakennurunum fannst öllum mikilvægt að efla gagnrýna hugsun 

meðal barnanna, þau hefðu sterka sjálfsmynd og væru fær félagslega. Lögðu 

þeir einnig áherslu á að börnin byggju yfir sjálfstrausti og tryðu á eigin getu. 

Einn leikskólakennarinn nefndi sérstaklega að sér fyndist félagslegi þátturinn 

vega þyngra en ákveðin kunnáttufærni, þar sem mikilvægt væri að börnin lærðu 

hvernig koma ætti fram við náungann og lærðu að setja sig í spor annarra. Þeir 

þættir sem leikskólakennararnir lögðu áherslu á eru hliðstæðir þeim sem getið 

er um í lögum nr. 90/2008. Í meginmarkmiðum leikskóla segir að mikilvægt sé 

að hlúa að andlegum-, líkamlegum- og vitsmunalegum þörfum hvers 

einstaklings, stuðla að víðsýni, efla siðferðisvitund, líkamlegum og 

vitsmunalegum þörfum hvers og eins og leggja grunn að því að börnin verði 

sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í samfélaginu. Jafnframt segir í 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 að skapa eigi barninu tækifæri til að skilja og læra 

af umhverfi sínu, tjá tilfinningar sínar, reynslu og hugmyndir, ásamt því að 

mynda félagsleg tengsl (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Leikskólakennararnir töldu mikilvægt að starfsfólk deildarinnar byggju yfir 

sameiginlegri sýn, væri meðvitað um hvað fælist í kennslu yngri barna, og af 

hverju hlutirnir væru framkvæmdir á þann veg sem gert væri. Uppeldissýn 

kennara er sú sýn sem kennari hefur á starf sitt í víðum skilningi. Hún beinist að 

því hvernig kennarinn fléttar saman hugmyndir sínar um markmið og gildi þess 

að efla þroska og færni nemenda, hlutverk sitt sem kennara og kennsluaðferðir 

(Katrín Friðriksdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002). Einn leikskólakennari 
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nefndi mikilvægi þess að kennurum væri gefið tækifæri á því að auka við 

þekkingu sína með endurmenntun, og um leið að efla sjálfan sig sem kennara. 

Langt er síðan viðkomandi leikskólakennari lauk námi og hefur margt breyst á 

þeim tíma. Með endurmenntuninni taldi hann sjálfan sig geta fylgt eftir nýjum 

kennsluhugmyndum og aukið við fyrri fagþekkingu. Þetta samræmist áherslum 

Sigrúnar Aðalbjarnadóttur (1999) en hún telur uppeldissýn kennara breytanlega 

og mögulegt sé að hafa áhrif á fagvitund kennara og fagmennsku, með því að 

breyta sýn þeirra á starfið, og þannig geti fagvitund þeirra og fagmennska 

þróast. Framsækinn kennari telur sjálfan sig aldrei fullnuma í starfi (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007).  

5.1.3 Fagleg umönnun leikskólakennaranna 

Hluti leikskólakennaranna var ósáttur við tengingu starfsins við 

móðurhlutverkið en taldi þó umhyggju og umönnun stóran hluta af því. 

Leikskólakennararnir töldu að umhyggja og nærvera væri mikilvæg í 

leikskólastarfi, þar sem yngstu börnin þyrftu hlýju og öryggi þegar þau hæfu 

leikskólagöngu svo nám gæti farið fram, en þeir litu fyrst og fremst á sig sem 

kennara. Goldstein (2002) telur að gert hafi verið lítið úr mikilvægi umhyggju í 

námi ungra barna, þar sem litið er á umhyggjusaman kennara sem þann sem 

býr yfir endalausri þolinmæði, veitir blíð bros og hlý faðmlög og hefur alltaf 

tíma fyrir nemendur sína, en leikskólakennararnir í þessari rannsókn töldu þessi 

atriði vera undirstöðu fyrir kennslu og nám barna í leikskóla. 

Áhersla leikskólakennaranna falla einnig að hugmyndum Noddings (1984; 

1995) um siðferðilega umhyggju, en hún felur í sér fagleg tengsl tveggja 

einstaklinga, þar sem næmni, skyldur og áhugi fléttast inn, og krefst hún vissrar 

viðleitni sem ekki er þörf í náttúrulegu umhyggju. Noddings (1995) telur það 

ómögulegt að veita siðferðilega umhyggju án væntumþykju, því þá væri 

umhyggjan í raun og veru ekki til staðar. Því má segja að fagleg umhyggja feli í 

sér minna af persónulegri umhyggju en náttúruleg umhyggja (Noddings, 1995). 

Þessu er Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) ekki sammála og bendir á að umhyggja 

þurfi ekki endilega að vera til staðar svo hægt sé að sýna einhverjum 

væntumþykju. Vissulega fari þetta tvennt saman, en kennari getur borið 

umhyggju fyrir nemenda án þess að þykja vænt um hann (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Viðhorf leikskólakennaranna til umhyggju í daglegu starfi samræmast 

jafnframt niðurstöðum rannsóknar Sigríðar Pétursdóttur (2009). Þar töldu 

leikskólakennararnir umönnun og umhyggju samþætta öllu daglegu starfi, engin 

ein stund væri annarri mikilvægari. Umhyggja væri viðhorf sem byggð væri á 

grunni faglegrar þekkingar. Mikilvægt væri að skapa traust milli kennara og 

barns og gefa barninu tækifæri á því að þroskast á eigin forsendum. Af þessu er 
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ljóst að tengsl umhyggju við starf leikskólakennara eru sterk og umhyggjan er í 

raun grunnurinn að námi og kennslu barnanna. 

5.2 Viðhorf samfélagsins til leikskólakennara 

Hugmyndir og viðhorf samfélagsins til starfstétta eru talin hafa áhrif á 

sjálfsmynd og hugmyndir þeirra sem starfa innan þeirra raða (Cable og Miller, 

2008). Því hafa utanaðkomandi þættir áhrif á hvernig leikskólakennarar sjá 

sjálfa sig og aðra. 

5.2.1 Stolt og vanmáttur leikskólakennaranna 

Fagmennska kennara hefur stundum verið dregin í efa, einkum út frá viðmiðum 

við aðrar fagstéttir, sem höfðu lengra háskólanám að baki en kennarar, en þær 

forsendur breyttust á Íslandi árið 2008 með lengingu kennaranámsins í fimm ár. 

Einn leikskólakennari nefndi að hann væri í saumaklúbbi með vinkonum 

sínum og upplifði hann sjálfan sig með mesta stoltið af sínu starfi, þó svo að 

hann væri talinn með „minnstu” menntunina. Hinir meðlimir saumaklúbbsins 

væru menntaðar inn í starfsstéttir sem meiri virðing væri borin fyrir í 

samfélaginu. Þetta viðhorf samræmist hugmyndum Etzioni (1969), sem gerir 

skýran greinarmun á fullgildum faghópum, líkt og fagstéttum lækna og 

lögfræðinga, og hálfgildis faghópum, en innan þeirra eru fagstéttir kennara og 

hjúkrunarfræðinga (Etzioni, 1969). Þessi greinarmunur má hálft í hvoru rekja til 

þess, að hinn hefðbundni sérfræðingur er venjulega karlmaður, en hálfgildis 

sérfræðingurinn er kona. Þessar forsendur fyrir hálfgildis faghópa á fagmennsku 

kennara tóku breytingum árið 2008 þegar kennaranámið var lengt úr þremur 

árum í fimm (Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 

leikskóla, grunnskóla og framhaldskóla nr. 87/2008). Því má nú líta á 

nýútskrifaðan kennara sem sérfræðing samkvæmt skilgreiningu Etzioni. 

Þrír af fimm leikskólakennurum töldu sig stolta af því að starfa sem 

leikskólakennari. Hinir tveir upplifðu minnimáttarkennd, einna helst á 

mannamótum og á ýmsum viðburðum. Fólk hefði sýnt áhugaleysi gagnvart 

starfi leikskólakennara eða fundist lítið til þess koma að viðkomandi gegndi því 

starfi. Einnig hafði annar þeirra upplifað að sumir grunnskólakennarar líta niður 

á leikskólann og það sem leikskólinn hefði fram að færa. Þetta fellur að 

hugmyndum Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (1997), en hann telur vissa 

minnimáttarkennd vera til staðar hjá kennurum þegar kemur að starfinu. Hann 

fullyrðir að ekki sé um persónulega hógværð að ræða, heldur rótgróna og 

þýðingarmikla hugmyndafræði, sem þarna ræður ferð. Hugmyndafræðin byggir 

einfaldlega á því að kennarar haldi sig til hlés, en Ingólfur telur hana renna 

saman við sjálfsmynd kennara. Höfundur veltir því fyrir sér hvort það skipti máli 
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að leikskólakennarastarfið sé talið til kvennastarfs, þar sem kvennastörf séu 

yfirleitt minna metin en hefðbundin karlastörf. 

Capacent Gallup framkvæmdi vinnustaðagreiningu meðal starfsfólk leikskóla 

árið 2007 og mældist mikið stolt og starfsánægja meðal starfsmanna, en þessir 

þættir hafa jákvæð áhrif á faglega sjálfsmynd starfsmanna leikskóla, sem er 

hliðstætt því sem kom fram hér á undan. Þeir þættir sem hafa neikvæð áhrif á 

faglega sjálfsmynd leikskólakennara eru langvarandi ónægja með launakjör, en 

þessir þættir gera það að verkum að starfsmenn upplifa litla virðingu fyrir 

starfinu (Reykjavíkurborg: leikskólasvið, 2007). Þetta má heimfæra til 

leikskólakennaranna, þar sem hluti þeirra var óánægður með launakjör 

stéttarinnar og að stéttin standi enn í kjarabaráttu.  

5.2.2 Þversagnir í viðhorfum samfélagsins 

Leikskólakennararnir töldu fólk ekki líta á leikskólann og leikskólastarf sem 

skólastig, heldur sem einhverja „geymslu”, svo foreldrarnir kæmust í vinnu. 

Leikskólinn hafi hér áður fyrr verið úrræði fyrir efnaminni einstaklinga, en hann 

hafi vaxið hratt og væri nú orðinn fyrsta skólastigið, en hefði ekki þá 

viðurkenningu í samfélaginu. Samfélagið bæri ekki nægjanlega virðingu fyrir því 

starfi sem þar færi fram. Upplifun leikskólakennaranna samræmist þróun 

leikskóla á Íslandi, en hún hefur verið mjög hröð eins og áður hefur komið fram. 

Með lögum um leikskóla nr. 78/1994 var leikskólinn skilgreindur sem fyrsta 

skólastigið og formlegu hlutverki hans sem félagslegu úrræði var þá lokið. 

Miklar breytingar hafa orðið á starfsemi hans á tiltölulega stuttum tíma, og þarf 

samfélagið tíma til þess að öðlast nýja sýn á það hlutverk sem leikskólinn gegnir 

í nútíma þjóðfélagi.  

Leikskólakennararnir töldu hið gamla viðhorf fólks vera hverfandi, þar sem 

foreldrar væru orðnir virkari í starfi leikskólans. Foreldrar væru til að mynda 

með börnum sínum í aðlöguninni, kynntust starfinu og í hverju það fælist. 

Þannig kæmi virðingin. Þetta viðhorf samræmist hugmyndum Oberhuemer um 

lýðræðislega fagmennsku leikskólakennara. Eitt af markmiðum hennar er aukið 

samstarf við foreldra. Áhersla er lögð á að eiga í góðum samskiptum við 

foreldra og byggja upp sameiginlegan skilning og þekkingu á aðstæðum og 

námsþörfum barnanna (Oberhuemer, 2005). Leikskólakennurunum fannst hins 

vegar samfélagið gera lítið úr faglegu starfi leikskólakennara. Einum 

leikskólakennara fannst viðhorf þess í síðustu kjarabaráttu vera á þá leið, að því 

stæði á sama þó leikskólakennarar hyrfu úr leikskólunum, og sú fagþekking sem 

þeir byggju yfir myndi hverfa um leið. Annar leikskólakennari taldi að 

leikskólakennarar yrðu eflaust hugrakkari í mörgu, ef samfélagið myndi bera 

meiri virðingu fyrir stéttinni. Til þess að svo myndi verða yrði að stuðla að 

sýnileika stéttarinnar og stéttin yrði sjálf að vera duglegri að kynna sjálfa sig. 

Einn leikskólakennari var ekki á sama máli og taldi í stéttina hafa fengið 
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gríðarlega viðurkenningu frá allri þjóðinni í síðustu kjarabaráttu þar sem almenn 

umræða um hlutverk leikskólakennara hefði verið mjög jákvæð.  

Upplifun leikskólakennaranna á virðingarleysi samfélagsins má rekja til 

aðgreiningar vinnumarkaðarins í karla- og kvennastörf, þar sem hin hefðbundnu 

kvennastörf eru oftast undirskipuð og minna metin. Algengara er að karlar séu í 

valdameiri störfum og með hærri laun en konur (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). 

Þórdís Þórðardóttir (2005) bendir á að hugmyndirnar um konur, sem helstu 

umönnunar- og uppeldisaðila, eru sterkar og litið er á starf leikskólakennarans 

sem umönnunarstarf fremur en starf á vinnumarkaðnum. Ingólfur Ásgeir 

Jóhannsson (2004) telur fáa karlmenn sækja í hefðbundin kvennastörf, þar sem 

þau eru oftast verr launuð og auk þess neðar í virðingarstiganum en hefðbundin 

karlastörf. Höfundur veltir því fyrir sér hvort leikskólakennararnir séu hér að 

ræða um muninn á viðhorfum foreldra og þeirra sem þekkja til 

leikskólastarfsins, eða viðhorfa samfélagsins og þeirra sem ekki þekkja til starfs 

leikskólans af eigin raun. Svo virðist vera að leikskólakennararnir upplifi þessar 

andstæður á viðhorfum foreldra annars vegar og viðhorfum samfélagsins hins 

vegar. 

Leikskólakennararnir voru einnig ósáttir með að fólk með háskólapróf sem 

ynni á leikskólum gæti borgað í félag leikskólakennara og væru á svipuðum 

launum og menntaður leikskólakennari. Það væri ekki hægt innan annarra 

starfsstétta og væri það enn eitt merkið um virðingarleysi samfélagsins. Einnig 

töluðu leikskólakennararnir um að í grunnskólana væri sjaldan ráðið ófaglært 

fólk. Það væru ekki gerðar nægar kröfur til leikskólanna að ráða faglært fólk, þó 

í lögunum stæði að 2/3 hluti starfsfólks ætti að vera faglært. Auðvelt væri fyrir 

fólk að fá vinnu í leikskólum, þar sem iðulega væri skortur á starfsfólki, og fólk 

þyrfti ekki að sýna fram á neina sérstaka hæfni eða lágmarks þekkingu til þess 

að fá starfið. Þessi óánægja leikskólakennara samræmist afleiðingum aðgerða 

stjórnvalda, sem oft hefur verið lýst sem verðfalli kennarastéttarinnar (Arna 

Jónsdóttir, 2005). Nú starfa kennarar undir auknu eftirliti stjórnvalda og fylgja 

eftir sameiginlegum gæðastöðlum, reglum og reglugerðum, sem hafa haft áhrif 

á sjálfræði þeirra (Furlong, 2005).  

5.3 Starfsumhverfi leikskólakennaranna 

Leikskólakennararnir upplifðu aukið álag tengda því að starfa að meirihluta með 

ófaglærðu fólki, sem ekki hefur menntun tengda leikskólanum, og nefndu að 

þetta væri sérstaklega erfitt á höfuðborgarsvæðinu. Einn nefndi að sér þætti 

erfitt að vinna faglegt starf, þegar mikil mannekla væri og erfitt væri að komast 

frá til undirbúnings frekara starfs. Þeir töldu mikilvægt að auka faghlutfall 

leikskólakennara innan skólanna. Einn leikskólakennarinn nefndi að það myndi 

muna miklu fyrir faglegt starf deildarinnar, ef hann hefði fólk með reynslu 

og/eða leikskólakennara með sér í daglegu starfi. Þetta samræmist því sem kom 
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fram í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2005) um að skortur á fagmenntuðu 

starfsfólki og örar mannabreytingar hafi mikil áhrif á fagþróun og fagmennsku 

leikskólakennara. Jafnframt segir í Greinargerð samráðsnefndar leikskóla um 

niðurstöður málþings um stöðu leikskóla í samfélaginu frá 2006 að 

starfsmannavelta, undirmönnun og skortur á leikskólakennurum valdi auknu 

álagi á starfsfólk leikskóla. Við þær aðstæður geti leikskólakennarar ekki sinnt 

starfi sínu eins og þeir hafi metnað til. Einnig segir að innan leikskóla starfi 

gjarnan ungt ófaglært fólk, sem horfi ekki til starfsins sem framtíðarstarf. 

Mannekla leikskólanna stafi fyrst og fremst af skorti á fagmenntuðu fólki innan 

stéttarinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007). 

5.3.1 Afleiðingar efnahagshrunsins á störf leikskólakennaranna 

Leikskólakennararnir fundu fyrir nokkrum mun á starfi sínu eftir 

efnahagshrunið, þótt þeir teldu breytingarnar fyrst og fremst hafa birst í 

niðurskurði á faglegum þáttum sem lúta að skipulagningu á námi barna og hinu 

daglega starfi. Einn leikskólakennarinn nefndi að nú þyrfti hún í auknum mæli 

að „redda” öllu, eins og hún orðaði það, en það vantaði starfsfólk, það vantaði 

efnivið, og fannst henni hún þurfa að vera meira vakandi yfir að allir ynnu sitt. 

Leikskólakennurunum varð tíðrætt um, að fyrir efnahagshrun höfðu starfsmenn 

fengið fleiri starfsmannafundi, en þeim fannst fundirnir mikilvægir, þar sem 

starfsfólk gæti þar samræmt sig í starfi og rætt saman án barnanna. Jafnframt 

minntust þeir á að nú væri minni sveigjanleiki hvað varðar yfirvinnu, leikföng og 

bækur væru ekki endurnýjað og tækifæri til endurmenntunar væru minni. Einn 

leikskólakennari nefndi að í dag þyrfti að grátbiðja um að fá að fara á námskeið, 

en einnig væri erfitt að skrá sig á námskeið vegna manneklu innan leikskólans. 

Auk þessa nefndu leikskólakennararnir hversu erfitt það væri að fara í 

undirbúning, vitandi að nánast enga afleysingu væri að fá innan skólans. Slíkar 

afleysingar gætu skapað leiðindi, þar sem starfsfólkið teldi sig þá vera vinna 

starf leikskólakennarans. Þetta er afleiðing þess niðurskurðar sem sveitarfélögin 

gengu í eftir efnahagshrunið. Í skýrslu á vegum Sambands íslenskra 

sveitarfélaga (2009) kom fram að eftir efnahagshrunið 2008 hafi verið algengast 

hjá sveitarfélögunum að draga úr kaupum á búnaði, yfirvinnu, endurmenntun, 

framkvæmdum og afleysingum vegna veikinda og fjarveru starfsmanna. Einnig 

var hagrætt í fyrirkomulagi vegna starfsmannafunda, undirbúningstími færður 

að lágmarki, starfsmönnum fækkað og börnum fjölgað á hvern starfsmann.  

Árið 2011 var leikskólasviði Reykjavíkurborgar gert að hagræða um 3% á því 

ári og fólst hagræðingin að mestu í sameiningu leikskóla (Reykjavíkurborg, 

2011). Í byrjun árs 2011 voru 75 leikskólar starfandi í Reykjavík, en þann 1. júlí 

fækkaði þeim niður í 62 vegna sameininga (Reykjavíkurborg, 2012). Einn 

leikskólakennarinn vann á leikskóla sem sameinaðist öðrum árið 2011. Honum 

fannst sameiningin erfið og í reynd alveg hræðileg. Með sameiningunni taldi 
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hann faglegu starfi hafa farið aftur innan leikskólans, þar sem margir þættir 

innan starfsins breyttust, en svo myndi faglega starfið líklega fara upp að nýju. 

Höfundi þætti áhugavert að vita hvað sveitarfélögin hafi í raun sparað með 

sameiningum leikskóla og hvort sameiningarnar hafi, þegar upp var staðið, 

svarað kostnaði. 

Leikskólakennararnir fundu jafnframt fyrir breytingu á starfsmannaveltu 

innan leikskólanna og töldu að nú væri ekki eins erfitt að fá fólk í vinnu, og hefði 

starfsmannavelta dregist mikið saman frá árinu 2007. Á þeim tíma hafði fólk 

fleiri atvinnutækifæri, en nú skipti fólk ekki svo auðveldlega um starf. 

Leikskólakennararnir voru ekki allir sammála um þetta. Einum 

leikskólakennaranum fannst miklar mannabreytingar hafa verið á deildinni sem 

hún starfaði á og þætti henni tímafrekt að koma sífellt nýju starfsfólki inn í 

starfið. Upplifun leikskólakennaranna samræmist því kom fram í skýrslu á 

vegum leikskólasviðs Reykjavíkurborgar en þar segir að þrátt fyrir miklar 

hagræðingar, þá hafi breytt efnahagsumhverfi ekki einungis neikvæð áhrif á 

rekstur leikskóla, því með niðursveiflunni gekk betur að ráða starfsfólk inn í 

leikskólana, og til starfa kom fólk með háskólamenntun í öðrum greinum, en við 

það hækkaði menntunarstig starfsfólks (Reykjavíkurborg, 2010).  

5.3.2 Lenging námsins og efnahagskreppan 

Einn leikskólakennari sagðist hafa orðið undrandi þegar lenging 

kennaranámsins gekk í gegn, sérstaklega þar sem lengingin væri á tímum 

kreppu í þjóðfélaginu, og vildi hann að einhver hefði stígið það skref að draga 

lenginguna til baka. Einnig var nefnt, að ef fresta hefði átt lengingu 

leikskólakennaranámsins, hefði líka þurft að fresta lengingu á námi 

grunnskólakennara, þar sem nám leikskólakennara mætti ekki sitja eftir annarri 

kennaramenntun. Annar leikskólakennari nefndi að nauðsynlegt væri að hækka 

laun leikskólakennara í samræmi við lengingu námsins - aukin virðing fælist í 

hærri launum. Hann var ekki á móti lengingu námsins, en taldi lenginguna fæla 

fólk frá, þar sem fáir væru tilbúnir í svo langt nám fyrir þau laun sem í boði 

væru. Starfshópur um framtíðarskipan kennaramenntunar á Íslandi lagði fram 

skýrslu árið 2006 (Menntamálaráðuneytið, 2006) þar sem gerð var tillaga um að 

sett væru formfastari viðmið um kennaramenntun á Íslandi. Lagði 

starfshópurinn það fram að kennaranámið yrði lengt úr þremur árum í fimm ár, 

þriggja ára grunnnám og tveggja ára framhaldsnám til meistaraprófs. Með 

lengingu kennaranámsins yrði það sambærilegt að lengd og í flestum 

nágrannalöndum (Menntamálaráðuneytið, 2006). Lenging kennaranámsins var 

samþykkt árið 2008 með lögum um menntun og ráðningu kennara og 

skólastjórnendur við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008.  

Leikskólakennararnir höfðu allir áhyggjur af brottfalli vegna lengingar 

námsins. Einn nefndi, að ef hún stæði frammi fyrir því í dag að mennta sig sem 
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leikskólakennari myndi hún þurfa að hugsa sig um. Annar nefndi að lengingin 

myndi fæla fólk frá náminu og aðsókn myndi minnka. Í skýrslu á vegum 

Mennta- og menningarmálaráðuneytisins kemur fram fáir hafa sótt um námið á 

undanförnum árum og árið 2011 bárust 55 umsóknir til Menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands og 84 umsóknir til Háskólans á Akureyri. Jafnframt segir að 

lenging kennaranámsins sé hindrun í aðsókn fólks í námið, þar sem fækkun 

umsókna var töluverð í kjölfar lagasetningarnar árið 2008, en ekki er hægt að 

fullyrða um slíkt, þar sem reynslan hefur sýnt að tímabundin fækkun umsókna 

sé algeng í kjölfar breytinga á námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012). 

Margir telja að umræðan í samfélaginu hafi áhrif á aðsókn fólks í 

kennaranámið. Umfjöllun um álag, og mikla starfsmannaveltu og lág laun eru 

meðal annars sögð orsaka það að margir gefist upp, því erfitt sé að starfa í 

umhverfi sem neikvæð umræða hefur verið um (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2007). Þetta fellur að upplifun leikskólakennaranna, 

en þeir nefndu að aðsóknin í námið myndi ekki aukast fyrr en samfélagið og 

leikskólakennararnir sjálfir yrðu jákvæðir út í lengingu þess.  

5.4 Leikskólakennararnir og laun kvennastétta 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar má greina að leikskólakennararnir töldu að 

hækkun launa leikskólakennara myndi breyta miklu fyrir stöðu stéttarinnar. 

Jafnframt nefndu þeir að staða stéttarinnar væri með öðum hætti ef hún væri 

karlastétt, þar sem starfsumhverfi væri þá eflaust betra og launin hærri. Einn 

leikskólakennarinn nefndi að kvennastéttir þyrftu að vera hugrakkari við að 

segja „..nei, ég starfa ekki við þetta” en þetta nefndi hann í sambandi við það, 

að enginn húsvörður starfaði við leikskólann í sveitarfélaginu, og þurfti 

starfsfólk skólans því að sinna öðrum tilfallandi verkefnum sjálf, til að mynda að 

skipta um ljósaperur, moka snjó á veturna og smyrja lása, svo eitthvað sé nefnt. 

Annar leikskólakennari nefndi að kvennastéttir ættu það meðal annars 

sameiginlegt að vera í eilífri kjarabaráttu sem þokaðist hægt upp á við. Þetta 

ætti við um flest umönnunarstörf þar sem þau væru lítið metin. Nefndi hún að 

karlmenn væru mun duglegri við að setja fótinn niður og létu ekki bjóða sér 

hvað sem væri.  

Þessi upplifun leikskólakennaranna samræmist skilgreiningu Walby (1997) á 

kynjakerfinu, þar sem kynjakerfið er „félagslegt yfirráðakerfi”, þar sem karlar 

njóta góðs af kerfisbundinni undirskipun kvenna” (Þorgerður Einarsdóttir, 2006, 

bls. 445). Jafnframt telur Walby það mikilvægt að fjallað sé um kynjakerfið sem 

félagslegt afl, þar sem ekki er hægt að alhæfa um undirskipun allra kvenna 

innan samfélagsins (Walby, 2007). Undanfarna áratugi hefur margt breyst innan 

kynjakerfisins, enda hafa störf kvenna færst frá heimilunum yfir á opinberan 

vinnumarkað. Með því færðust yfirráð karla frá einkasviðinu til opinbera 
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sviðsins. Í reynd talar Walby (1997) um tvö kerfi, „kynjakerfi einkasviðsins og 

kynjakerfi opinbera sviðsins.” (Þorgerður Einarsdóttir, 2006, bls. 445-446; 

Walby, 1997). Ákveðinn munur er á milli þessara kerfa en kynjakerfi opinbera 

sviðsins útilokar ekki konur frá þátttöku innan samfélagsins, en yfirráðin birtast 

þó í undirskipan og aðskilnaði (Þorgerður Einarsdóttir, 2006; Walby, 1997).  

Flestir leikskólakennararnir voru sammála um að stéttin væri ekki að fá 

launað í samræmi við þá vinnu sem fælist í starfinu og miðað við að 

leikskólakennaranámið væri háskólanám. Einn nefndi að auðvitað ætti hver og 

einn leikskólakennari að tala upp starfið og námið, en það væri bara ekki alltaf 

hægt. Það þyrfti að hækka launin, en það myndi ekki gerast fyrr en seint og um 

síðir. Þorgerður Einarsdóttir (2006) telur margt benda til þess að aðgreining í 

karla- og kvennastörf eigi stóran þátt í þeim launa- og aðstöðumun kynjanna, 

enda eru kvennastörf iðulega minna metin og lægra launuð en karlastörf. Að 

mati höfundar myndi það breyta miklu fyrir stöðu stéttarinnar ef fleiri karlar 

myndu mennta sig og starfa sem leikskólakennarar. Auðveldara yrði að sækjast 

eftir aukinni virðingu frá samfélaginu og viðurkenningu á mikilvægu hlutverki 

leikskólakennara.  

5.5 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að mörgu leyti samhljóma. 

Leikskólakennararnir voru stoltir af starfi sínu og þeirri vinnu sem 

leikskólakennarastéttin stendur fyrir. Þeim fannst viðhorf samfélagsins miður 

og upplifðu þeir vanvirðingu frá samfélaginu, sem gerði lítið úr því starfi sem 

stéttin hefði fram á að færa. Hins vegar fannst þeim nærumhverfi leikskólans 

bera virðingu fyrir starfinu. Þeir vildu að stéttin yrði sýnilegri, en með því myndi 

virðing hennar aukast. Leikskólakennararnir höfðu allir upplifað breyttar 

starfsaðstæður eftir efnahagshrunið 2008, þar sem sveitarfélögin þurftu að 

hagræða í rekstri leikskóla, þá helst með niðurskurði og sparnaði. 

Leikskólakennararnir voru uggandi um stöðu stéttarinnar í framtíðinni og 

nefndu nokkrir að hin faglega þekking, sem leikskólakennarar bjuggu yfir, væri 

sum staðar að hverfa úr leikskólunum. Þeir voru hræddir um að lenging námsins 

myndi fæla fólk frá starfinu enda hefði aðsóknin í námið dregist töluvert saman. 

Á hinn bóginn töldu þeir að með lengingu námsins myndi sérhæfðara fólk koma 

í leikskólana og væri það mikilvægt fyrir faglega starfið. Leikskólakennararnir 

voru þeirrar skoðunar að ef leikskólakennarastéttin væri „karlastétt”, þar sem 

karlmenn væru í meirihluta, þá væru starfsaðstæður og launamál með öðrum 

hætti en nú er. Karlmenn myndu ekki láta bjóða sér þau laun og þær 

starfsaðstæður, sem nú væru innan leikskólans og birtist undirskipun 

leikskólakennarastarfsins einna helst í því. 
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6  Lokaorð 

Starf leikskólakennarans hefur tekið miklum breytingum undanfarna áratugi og 

eru nú mun meiri kröfur gerðar um fagmennsku innan leikskólans en áður fyrr. 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið í íslensku menntakerfi, þar sem unnið er að 

menntun og uppeldi ungra barna, og er leikskólum gert að starfa samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 og lögum um leikskóla frá árinu 2008.  

Vinnan að þessari rannsókn hefur gefið höfundi innsýn í hugmyndir og 

upplifun íslenskra leikskólakennara til starfs þeirra, þar sem mikill metnaður 

ríkir fyrir góðu faglegu starfi, en þættir líkt og mannekla, ófaglært samstarfsfólk, 

álag og skortur á afleysingum hamlar daglegu starfi. Það væri athyglisvert að 

skoða nánar áhrif þessara þátta á faglegt starf innan leikskóla í sveitarfélögum, 

þar sem fleiri en einn leikskólakennari starfa saman á deild, en þrír af fimm 

leikskólakennurum í þessari rannsókn bjuggu við faglega einangrun innan sinnar 

leikskóladeildar. Enn fremur hefði verið áhugavert að taka einnig viðtöl við 

leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra, þar sem með þátttöku þeirra hefði 

verið hægt að draga upp víðtækari mynd af viðfangsefninu. 

Það er von höfundar að efni þessarar rannsóknar eigi eftir að skapa umræðu 

um mikilvægi stéttar leikskólakennara og það góða faglega starf sem unnið er í 

leikskólum. Kennarastarfið er ábyrgðarmikið og erfitt starf, og ber samfélaginu 

skylda til þess að sýna því fólki virðingu, sem þar starfar. Einnig vonast höfundur 

til að kynjavídd rannsóknarinnar veki athygli á því að kyn fólks er þröskuldur 

sem kynjakerfið hefur byggt upp og skapar aðgreiningu vinnumarkaðarins, þar 

sem karlastörf eru sett skör ofar en kvennastörf. 

Að lokum má nefna að leikskólakennararnir unna starfi sínu og höfðu þeir 

fagleg sjónarmið og velferð barna að leiðarljósi þegar þeir skipulögðu nám 

þeirra. Leikskólakennararnir beittu faglegri umönnun til að ná fram markmiðum 

sínum um að börnin lykju leikskólagöngu sinni með sterka sjálfsmynd og trú á 

eigin getu. Því væri mikilvægt að styrkja stöðu leikskólakennarastéttarinnar og 

fjölga leikskólakennurum á Íslandi. 
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Viðauki I      

 
 

 
 

Kynning á rannsókn 
Lokaverkefni til M.Ed.- prófs við Háskóla Íslands 

 

Kæri viðtakandi 

Ég heiti Hanna Rós Jónasdóttir og er nemi í  meistaranámi í 

leikskólakennarafræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hluti af 

náminu er að vinna lokaverkefni og óska ég eftir þátttöku þinni. 
Meginmarkmið rannsóknarinnar er að rannsaka viðhorf leikskólakennara til 

leikskólakennarastéttarinnar. Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn, þar sem 

reynt verður að varpa ljósi á hver viðhorf leikskólakennara eru og hvaða 

samfélagslegu þættir hafa áhrif á þær. Von mín er sú að með þessari rannsókn 

sé hægt að komast nær því að kanna viðhorf leikskólakennarastéttarinnar. 

Leitað verður eftir þátttöku fimm leikskólakennara sem búa yfir mislangri 

starfsreynslu. Tekið verður eitt viðtal við hvern viðmælanda sem getur tekið frá 

40 – 60 mínútum. Viðmælanda er frjálst að hætta hvenær sem er í viðtalinu ef 

hann kýs svo af einhverjum ástæðum og er ekki skylt að svara öllum 

spurningum. 

Viðtölin verða hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt. Í afrituninni verða nöfnum 

og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar 

til ákveðinna einstaklinga. Þær upplýsingar sem þátttakendur veita í 

viðtölunum, verða meðhöndlaðar samkvæmt reglum um nafnleynd og trúnað. 

Öllum viðtölum verður eytt að lokinni rannsókn.  

 

Kær kveðja 

Hanna Rós Jónasdóttir (s. ###-####; hanna.jonasdottir@gmail.com) 

Leiðbeinandi: Þórdís Þórðardóttir (thordisa@hi.is) 



 

90 

 

Viðauki II 

 
 

Upplýst samþykki 
 

 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og 

samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

 

 

 

____________________________ 

Staður og dagsetning 

 

 

____________________________ 

Nafn (má setja merki í stað nafns) 
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Viðauki III 

 

Viðtalsrammi 

• Getur þú sagt mér frá starfsreynslu þinni sem leikskólakennari? 

• Með hvaða hætti myndir þú lýsa starfi þínu? 

• Getur þú útskýrt fyrir mér hvað er erfitt í sambandi við starf þitt? 

• Getur þú útskýrt fyrir mér hvað er gefandi í sambandi við starf þitt? 

• Hvernig upplifir þú að bera starfsheitið leikskólakennari? 

• Myndir þú lýsa sjálfum þér sem hinum dæmigerða leikskólakennara? 

• Hvernig er hinn almenni leikskólakennari? 

Leikskólinn og fagmennskan 

• Hvernig myndir þú lýsa faglegri sérstöðu leikskólakennara? 

• Með hvaða hætti myndir þú telja fagmennsku leikskólakennara birtast? 

• Telur þú fagmennska leikskólakennara vera frábrugðin fagmennsku 
annarra fagstétta? 

• Hvernig þá? 

• Hvernig finnst þér til takast að koma þínum faglegu áherslum á framfæri í 
hinu daglega starfi? 

• Hvaða þættir í starfi þínu telur þú hamla fagmennsku þinni? 

• Oft er starf leikskólakennara tengt við umönnunar og móðurhlutverkið.  

• Ertu sátt/ósátt við þessa tengingu? 

• Er hún ef til vill liðin tíð? 

• Hefur hún eitthvað breyst? 

• Finnur þú fyrir óöryggi með hlutverk þitt sem leikskólakennari? 
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• Ertu bjartsýn/áhyggjufull um stöðu leikskólakennara ef horft er til 
þeirrar fækkunar sem orðið hefur á aðsókn fólks inn í stéttina? 

• Getur þú lýst fagvitund þinni? 

• Hvaða þætti finnst þér mikilvægt að börnin taki með sér út í lífið? 

• Hvaða námsþætti úr Aðalnámskrá leikskóla 2011 leggur þú áherslu á? 

Leikskólinn eftir efnahagshrunið 2008 

• Hefur þú upplifað einhverjar breytingar á störfum þínum frá 
efnahagshruni 2008? 

• Getur þú nefnt helstu þætti? 

• Getur þú lýst því eftirminnilegasta sem þú manst eftir úr starfi þínu frá 
efnahagshruni 2008?  

• Hvert er álit þitt á lengingu leikskólakennara námsins úr þremur árum í 
fimm ár? 

• Telur þú að einhverjar jávæðar breytingar eigi eftir að fylgja í 
kjölfarið? 

• Hefur þú einhverjar efasemdir um lengingu námsins úr þremur árum 
í fimm ár? 

• Hvaða breytingar telur þú að lenging námsins skili sér til 
leikskólakennarastéttarinnar? 

• Telur þú að lenging námsins muni hafa áhrif á viðhorf annarra 
fagstétta til leikskólakennara? 

• Hvernig upplifir þú innrás annarra fagstétta, s.s hjúkrunarfræðinga inn í 
leikskólann 

• Fjögurra ára skoðun – af hverju er hún ekki framkvæmd af 
leikskólakennurum? 

• Hvernig upplifur þú stöðu leikskólakennarastéttarinnar? 

• Finnst þér hún vera betri/verri eftir efnahagshrunið 2008? 

Leikskólinn og sjálfsmyndin 
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• Manstu eftir atviki þegar þú fannst til minnimáttarkenndar yfir því að 
vera leikskólakennari? 

• Dæmi? 

• Manstu eftir atviki þegar þú varst stolt yfir því að vera leikskólakennari? 

• Dæmi? 

• Hver er upplifun þín af öðrum kvennastéttum, s.s. kennurum, 
hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum? 

• Telur þú fagþróun þeirra vera meiri eða minni en leikskólakennara? 

• Þá, af hverju? 

• Telur þú álit samfélagsins hafi áhrif á það hvernig leikskólakennarar meta 
starf sitt? 

• Hvaða áhrif telur þú að viðhorf fjölmiðla sé gagnvart leikskólakennurum 
og hvaða áhrif telur þú það hafi á leikskólakennara og hvernig þeir meta 
starf sitt? 

• Hvaða áhrif telur þú viðhorf manna á milli sé gagnvart leikskólakennurum 
og hvaða áhrif telur þú það hafi á leikskólakennara og hvernig þeir meta 
starf sitt? 

Að lokum 

• Hvernig sérð þú fyrir þér starf leikskólakennarans í framtíðinni? 

• Hvað telur þú að þurfi til svo viðhorf samfélagsins til leikskólans breytist 
til hins betra? 

• Viltu bæta einhverju við að lokum? 


