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Inngangur!

Kynjahlutfall*kvenna*á*leikskólum#er#í#miklum#meirihluta.#Það#er#nóg#fyrir#okkur#að#kíkja#inn#á#

næsta&leikskóla&og&horfa&yfir&svæðið.&Reykjavíkurborg&rekur$64$leikskóla$í$borginni.$Á$þessum$

leikskólum)starfa)63)konur)sem)skólastjórar)en)hins)vegar)bara)einn)karlmaður.)Konur)gegna)

nánast&öllum&hlutverkum&á&leikskólanum&(Reykjavíkurborg,&2015).&Af&hverju&er&það&svoleiðis!

og#hvað#getum#við#gert#til#að#fá#fleiri#karla#til#að#starfa$á$leikskóla?$Það$sem$ég$vil"skoða"er"

hvers& vegna& svona& fáir& karlar& starfa& á& leikskóla.& Erum& við& ennþá& föst& inn& í& gömlum&

staðalímyndum, um, karlmennsku, og, kvenleika, hlutverk?, Eða, eru, það, jafnvel, launin, og,

fyrirvinnuhugmyndir,sem,eru,að"þvælast"fyrir"okkur?"Eru"karlar"hræddir"við"að"víkja"frá"hinni"

ríkjandi)karlmennsku)ef)þeir) sækjast) í) starfið?)Eru)þeir)hræddir)um)að)vera)stimplaðir) sem)

frávik'af'samfélaginu?'!

Leikskólinn)er)einmitt)skilgreindur)sem)fyrsta)skólastigið)í)íslensku)menntakerfi.'Flest'

öll#börn#sækja#leikskólann#og#dvelja#þar#stóran#part#úr#degi#(Rósa#Gunnarsdóttir,#2012).!

Markmið( þessarar( ritgerðar( er( að( komast( nær( þeim( skilningi( hvers( vegna( karlar(

sækjast'jafn'lítið'í'leikskólastarfið'eins'og'raun'ber'vitni.'Ég'valdi'þetta!verkefni(vegna(áhuga(

míns%á%þessu%sviði.%Ég%hef%unnið%á% leikskóla%og%hef%því%örlitla% reynslu%á% leikskólastarfinu%og%

langaði' að' kafa' dýpra' í' þessa' spurningu.' Til! að# svara# rannsóknarspurningu!minni!mun$ ég$

notast& við& kenningar& og& fræðitexta& sem& varpa& ljósi& á& hugmyndir( okkar( um( kynin.( Ég(mun(

einnig% notast% við% eigindleg% viðtöl% sem% ég% tók% við% fimm% karlmenn% sem% starfa% á% leikskóla.%

Viðtölin(sem(ég(tók(voru(þemagreind.(Skoðaðar(verða(niðurstöður(úr(eigindlegum(viðtölum(

og#þær#bornar#saman#við# fyrirliggjandi#kenningar.! Í" lokin"dreg"ég"saman"og"ræði"um"stöðu"

karla%á%leikskólum.!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Kafli&1!!!Tölfræði!

Hagstofan)heldur)utan)um)tölur)hvað)varðar)starfsfólk)á)leikskólum.)Tölur)Hagstofunnar)eru)

frá$1998$–!2014.&Áhugavert&er&að&skoða&þessar& tölur&og&bera&þær&saman&á&milli&ára.%Til%að%

mynda&ef&við&skoðum&árið&1998&þegar&Hagstofan&hóf&að&skoða& leikskólann&þá&sjáum&við&að&

hinn$almenni$starfsmaður,$eða$eins$og$Hagstofan$setur$það$ fram,$ leikskólakennari$og$aðrir$

starfsmenn) við) uppeldi) og) menntun) barna,) þar) eru) skráðir) 42) karlar) á" meðan" konur" eru"

skráðar'2101.'Jafnt'og'þétt'eykst'þetta'á'milli'ára.'Síðustu'mælingar'Hagstofunnar'voru'árið'

2014%og%þá%eru% karlmenn% í% flokknum% leikskólakennarar%og% aðrir% starfsmenn%við%uppeldi% og%

menntun&barna&komnir& í&279&starfsmenn&á&meðan&konurnar&eru"komnar" í"3473"starfsmenn"

(Hagstofa)Íslands,)e.d.,)a).!

Hagstofan) greinir) frá) því) að) leikskólabörn) og) starfsmenn) hafi) aldrei) verið) fleiri) en)

einmitt& núna.& Í& desember& 2014& voru& starfsmenn& leikskólans& 6019& í& alls& 5289& stöðugildum.&

Það$er$fjölgun$upp$á$3,3%$á!milli$ára.$Þrátt$fyrir$þessa$fjölgun$starfsmanna$á$leikskólanum$þá$

hefur&menntuðum&leikskólakennurum&fækkað.&Fækkun&menntaðra&leikskólakennara&hljóðaði&

upp#á#124#einstaklinga#eða#6,6%#á#milli# ára.#Það#er#vissulega#áhyggjuefni#ef#okkar#hæfasta#

fólk% á% leikskólanum(er( farið(að( færa( sig( yfir( í( önnur( störf(þrátt( fyrir( að(hafa(menntun( sem(

leikskólakennarar*(Hagstofa*Íslands,*2015).*Brottfall*milli*ára*í*leikskólanum*hefur*hins*vegar*

staðið& nokkuð& í& stað.& Ef& við& skoðum& flokkinn& leikskólakennarar& og& aðrir& starfsmenn" við"

uppeldi'og'menntun'barna'þá'sjáum'við'að'brottfall'er'rúm'30%'síðustu'tíu'ár.'Árið'2005'var'

brottfallið*31,3%*en*árið*2014*var*brottfallið*30,5%*(Hagstofa*Íslands,*e.d.,*b).!

Þegar& lög$ 87/2008$ um$ menntun$ og$ ráðningu$ kennara$ og$ skólastjórnenda$ við$

leikskóla,'grunnskóla'og'framhaldsskóla'eru'skoðuð'er'leitast'eftir'því'að'tryggja'að'menntun'

og#undirbúningur# leikskólakennara#sé#sem#bestur.# Í# lögum#er#sett#krafa#á#að#2/3#starfsfólks#

leikskólans) sé) menntað) sem) leikskólakennarar.) Í) dag) er) þetta) hins) vegar) ekki# svo# gott.#

Einungis' 1/3' starfsfólk' leikskólans' sinnir' menntun' og' uppeldi' í' leikskólum' landsins' með'

leikskólakennararéttindi..Það.virðist.heldur.ekki.ætla.að.batna.því. samkvæmt.upplýsingum.

frá$kennaramenntunarstofnun$hefur$dregið$úr$aðsókn$einstaklinga$í!leikskólakennaranám.-Sá-

fjöldi'sem'nú'stundar'nám'mun'því'ekki'ná'að'uppfylla'þessi'skilyrði'að'2/3'leikskólans'skuli'

vera%menntaðir%einstaklingar%á%sviði%leikskólans%(Rósa%Gunnarsdóttir,%2012).!

Við$getum$skoðað$tölur$frá$Fóstruskóla$Íslands,$en$þar$útskrifuðust'á'tímabilinu'1983!

1999#alls#17#karlmenn#úr#leikskólanámi.#Ef#við#skoðum#svo#tölur#frá#Kennaraháskóla#Íslands#
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og#Menntavísindasviði#Háskóla# Íslands#þá#hafa#alls#39#karlar# lokið# leikskólakennaranámi# frá#

árinu&1999.&Þannig&að&alls&hafa&þessir&þrír&skólar$útskrifað$56$karla$úr$leikskólakennaranámi$

frá$árinu$1983$(Rósa$Gunnarsdóttir,$2012).!

Ef#við#berum#þetta#saman#við#konur#á#leikskólanum#í#flokknum#leikskólakennarar#og#

aðrir%starfsmenn%við%uppeldi%og%menntun%barna%árið%1999%þá%sjáum%við%að%fjöldi%kvenna"er"

2077$í$alls$1582$stöðugildum.$Þar$sjáum$við$að$konur$hafa$alltaf$verið$í$miklum$meirihluta$á$

leikskólanum+(Hagstofa+Íslands,+e.d.,+a).!

! Tölfræðin* sýnir* okkur* að* karlar* eru* í* miklum* minnihluta* á* leikskólanum.* Á* næstu*

árum%virðist%leikskólinn%ekki%ná%að!uppfylla'þær'kröfur'um'að'2/3'leikskólans'séu'menntaðir'

einstaklingar+á+sviði+leikskólans.+Það+gefur+auga+leið+að+það+er+erfitt+að+uppfylla+þessa+kröfu+

ef#einungis#annað#kynið#leitast#eftir#starfinu.#Ef#karlar#væru#að#sækja#jafn#mikið#í#nám#á#þessu#

sviði%og#konur#þá#værum#við#sennilega#ekki#með#þetta#vandamál.#Hvers#vegna#sækjast#karlar#

svona&lítið&í&leikskólastarfið&og&leikskólanámið?&Hafa&samfélagið&og&formgerðir&þess&áhrif?!

!

Kafli&2!!!Fræðilegur*bakgrunnur!

2.1$Félagslegar)formgerðir)!

Gott$ er$ að$ skoða$ félagslegar' formgerðir' þegar' við' skoðum' stöðu' karla' á' leikskólum.'

Félagslegar) formgerðir) setja) ákveðin) mörk) um) hegðun) einstaklingsins) í) samfélaginu.) En)

samkvæmt( Ingólfi( V.( Gíslasyni( (1997)( eru( félagslegar( formgerðir( endurtekið( mynstur( af(

svipuðum(atburðum(sem"margir"einstaklingar"taka"þátt"í"á"mismunandi"stöðum"víðsvegar"að."!

Að# konur# sæki# meira# í# leikskólastarfið# en# karlar# myndi# flokkast# sem# félagsleg#

formgerð.) Félagslegar) formgerðir) segja) okkur) hvernig) samfélagið) á) að) vera) og) hvernig)

samfélagið*á*ekki*að*vera.$Við$fylgjum$reglum$samfélagsins.$Karlar$eru$í$miklum$minnihluta$á$

leikskólanum+og+ samkvæmt+ félagslegum+ formgerðum+þá+ þykir+ það+ eðlilegur+ hlutur.+ Karlar+

sem$ sækja$ í$ leikskólann$ eru$ að$ brjóta$ upp$ hugmyndir$ samfélagsins$ um$ félagslegar$

formgerðir.*!

Félagslegar% formgerðir% eru% hluti% af% yfirbyggingu% samfélagsins% og% einnig%

einstaklingssviði, þess., Með, yfirbyggingu, samfélagsins, er, átt, við, skiptingu, gæðanna, í,

samfélaginu.,Lög,og,reglur,samfélagsins.,Í,gegnum,tíðina,hefur,verið,erfitt,fyrir,karla,að,taka,

út#fæðingarorlof.&Á&meðan&auðveldara&hefur&verið&fyrir&konur&að&vera&heima&með&veikt&barn.&

Það$ er$miklu$ viðurkenndara$ í$ samfélaginu$ heldur$ en$ að$ faðirinn$ sé$ heima$með$ veikt$ barn$
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(Ingólfur*V.*Gíslason,*1997).*Þetta*er*að*breytast*en*árið*1997*voru*það*0,2%*feðra*sem*sóttu%

um#styrk#til#að#taka#út# fæðingarorlof.#Árið#2006#voru#feðurnir#komnir#upp# í#88%#sem#sóttu#

um# styrk# til# að# taka# út# fæðingarorlof.# Ástæðan# fyrir# þessari# aukningu# eru# lagabreytingar#

stjórnvalda+á+fæðingarorlofi+feðra.+Lögin+sögðu+til+um+það+árið+2003+að!feður&hefðu&3&mánuði&

í"fæðingarorlof."Í"dag"hafa"feður"3"mánuði"í"fæðingarorlof"en"þeir"geta"valið"þessa"3"mánuði"á"

18#mánaða# tímabili# (Ingólfur#V.#Gíslason,# 2009).#Aukningin# er# gríðarleg#og# virðist# það# vera#

orðið%mun%viðurkenndara%í%dag%heldur%en%áður%fyrr"að"faðirinn"taki"meiri"þátt"í"uppeldi"barna"

á"fyrstu"árum"þess."Með"tilkomu"lagabreytinganna"hafa"feður"einnig"mun"meira"val"hvenær"

skal% taka% fæðingarorlofið.% Nú% geta% karlar% dreift% því% á% þá% mánuði% sem% þeim% hentar,% svo%

framarlega(sem(að(það(sé(innan(18(mánaða%frá%fæðingu%barnsins.!

Einstaklingssviðið,hefur,mótandi,áhrif,á,sjálfið,,skilning,á,atburðum,,túlkun,þeirra,og,

hegðun'einstaklinga.'Það'hefur'mótandi'áhrif'á'sjálfsskilning'barna'að'sjá'ekki'karla'taka'jafn'

mikinn%þátt% í% sínu%uppeldi%eins%og% til%dæmis!á" leikskóla."Það"er"því"gríðarlega"mikilvægt"að"

börnin&fái&að&upplifa&bæði&karla&og&konur&í&uppeldisstörfum&(Ingólfur&V.&Gíslason,&1997).&&Með&

því$að$finna$fyrir$nærveru$karla$á$leikskóla$breytist$þetta$viðhorf$barna$og$mun$vonandi$skila$

sér$ inn$ í$ framtíðina$ og$ vonandi$munum$ við$ sjá$ fleiri$ karla$ starfa$ á$ leikskóla.$ Eftir$ því$ sem$

upplifun'barna'verður'meiri'af'körlum'á'leikskóla'því'eðlilegra'verður'það'fyrir'þau'þegar'þau'

eru$ orðin$ eldri$ að$ skoða$ jafnvel$ leikskólastarfið$ sem$ starfsframa.$ Hvort$ sem$ það$ er$ á!

leikskólanum+ eða+ heima+ fyrir+ þá+ er+ það+ gríðarlega+ mikilvægt+ að+ karlinn+ komi+ að+ uppeldi+

barnsins.( Stjórnvöld( hafa( lagt( sitt( að(mörkum(með( lagabreytingum( á( fæðingarorlofi( karla.(

Fleiri& og& fleiri& karlar& nýta& sér& fæðingarorlofið& og& er& þá& einn& sigurinn& unninn.!Því$ viðhorf$ til$

föðurhlutverksins/er/að/breytast/hægt/og/rólega/og/er/það/mikilvægt/fyrir/leikskólann./Innan/

skamms%verður%það%vonandi%orðið%eðlileg%upplifun%að%sjá%karlmann%starfa%í%umönnunarstarfi.%

Starfi'eins'og'á'leikskóla.!

Því$ eðlilegra$ sem$ fólk$ upplifar% karla% í% umönnunarstarfi% því% auðveldara% verður% fyrir%

karla%að%starfa%á%leikskóla.%Kenningin%um%spegilsjálfið%(e.%The%looking!glass%self)#eftir#Charles#

Horton&Cooley&fjallar&um&að&við&lifum&eftir& ímynd&annarra&á&okkur&sjálfum.&Sem&gefur&okkur&

þá#hugmynd"hvað"aðrir"einstaklingar"hugsa"um"okkur"þegar"við"eigum"í"samskiptum"við"þá."

Hvort&sem&það&sé&gott&eða&slæmt.&Þess&vegna&mótast&sjálfið&af&upplifun&okkar&á&því&hvernig&

aðrir%sjá%og%dæma%okkur%(Scheff,%2011).%Við%höfum%þá%tilhneigingu%í%gegnum%spegilsjálfið#að#

verða&sá&einstaklingur&sem&aðrir& telja&okkur&vera.&Spegilsjálfið&getur&verið&villandi.&Upplifun&
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annarra$einstaklinga$á$karlmönnum$í$ leikskólastarfi$getur$haft$áhrif$á$það$hvað$okkur$finnst$

um#það.#Við#getum#litast#af#skoðun#annarra#einstaklinga#á#ákveðnum&hlutum.&Karlar&eru&ekki&í&

miklum&meirihluta&á& leikskóla&og&því&þarf&umræðan&að&vera& jákvæð&þegar&kemur&að&því&að&

ræða% karla% á% leikskóla.% Slæm% umræða% um% karla% á% leikskóla% og% í% umönnunarstarfi% getur%

hindrað(aðra(karla(í(að(sækja(um(starf(á(leikskóla.!

!

2.2!Félagsmótun!

Lifnaðarhættir+ okkar+ sem+ einstaklingar+ í+ samfélagi+ er+ stýrt+ í+ samskiptum+ við+ aðra+

einstaklinga.+ Við+ lærum+ að+ þekkja+ hvað+ sé+ rétt+ og+ rangt.+ Félagsmótun+ hvers+ og+ eins+ eru+

mismunandi.)Félagsmótun)þeirra)einstaklinga)sem)búa)við)dreifbýli)er)ólík#þeirri#félagsmótun#

sem$einstaklingar$úr$þéttbýli$upplifa$ sem$dæmi$ (Garðar$Gíslason,$2008).$Viðmið$og$gildi$er$

eitt$af$því$sem$flokkast$undir$félagsmótun.$!

Viðmið%eru%sérstakar%skráðar%og%óskráðar%reglur%sem%segja%okkur%hvernig%við%

eigum&að&haga&okkur&við"mismunandi"aðstæður."Viðmiðin"eru"breytileg"eftir"

samfélögum*og* tíma*og*þótt*við*gerum*okkur* sjaldnast*grein* fyrir*því*hvaða*

viðmið% stýra% hegðun% okkar.% Gildi% eru% hugmyndir% um% hvað% er% gott,% rétt% og%

æskilegt.*Munurinn*á*gildum*og*viðmiðum* felst* í* því* að*gildi$ eru$hugmyndir$

eða$ hugtök$ en$ viðmið$ eru$ reglur$ eða$ vísbendingar$ um$ æskilega$ hegðun.$

(Garðar&Gíslason,&2008,&bls&68).!

Samkvæmt(tölum(sem(við(höfum(séð(hér(að(framan(þá(er(það(ekki(viðmiðið(að(karlar(

vinni$á$leikskóla.$Einstaklingar$geta$tengt$leikskólann!við$umönnunarstarf$og$tengja$það$svo$

áfram&við&kynhlutverk&kvenna.&!

Við$verðum$kannski$ekkert$alltaf$vör$við$viðmið.$Við$tökum$best$eftir$þeim$þegar$þessi$

ákveðnu( viðmið( eru( brotin.( Brotið( viðmið( í( okkar( samfélagi( gæti( þess( vegna( verið( að(

karlmaður(starfi!sem$deildarstjóri$á$leikskóla$(Garðar$Gíslason,$2008).!

Í"samfélögum"er"fólki"raðað"og"flokkað"í"stöður"sem"það"gegnir" í"samfélaginu."Staða"

viðkomandi*er*yfirleitt* flokkuð*eftir*atvinnu*einstaklings.*Leikskólakennarar*eru*þá*flokkaðir*

saman%og%hugsanlega%væru$karlar$á$leikskóla$flokkaðir$saman.$Þær$væntingar$sem$við$gerum$

til$ einstaklinga,$ ef$ þær$ væntingar$ byggjast$ upp$ á$ kynferði" þá" köllum" við" það" kynhlutverk"

(Garðar&Gíslason,&2008).&Konur&í&leikskóla&er&gott&dæmi&um&kynhlutverk.&En&kynhlutverk&geta&

haft% áhrif$ á$ atvinnuþátttöku$ einstaklinga$ á$ ýmsum$ sviðum.$ Því$ þessi$ hlutverk$ segja$ okkur$
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hvernig(við(eigum(að(haga(okkur(í(samræmi(við(ríkjandi(viðmið(og(gildi(sem(eru(viðurkennd(

af# báðum# kynjum# í# okkar# samfélagi.# Það# fer# eftir# því# hvort# þú# fæðist# strákur# eða# stelpa$

hverjar' væntingar' þínar' verða' í' lífinu.' Það' er'ætlast' til' að' kynin' hagi' sér' á' ákveðinn' hátt.'

Hvernig(tekst(samfélaginu(að(sannfæra(okkur(um(að(sum(hlutverk(séu(karlmannleg(á(meðan(

önnur%eiga%að%vera%kvenleg?%!

!Eitt$af$vandamálunum$sem$við$glímum$við$eru"að"við"búum"í"samfélagi"sem"er"stýrt"af"

karlmannlegum*og* kvenlegum* táknmyndum.*Táknmyndir* er* fólk* sem*er*öðruvísi* en*aðrir* í*

þeirra& hóp& (Kanter,& 1977).& Strákar& og& stelpur& fá& skýr& kynbundin& hlutverk.& Viðhorfið& til&

kynbundins)munar)læra)þau)strax)í)barnæsku.#Þessi#viðhorf#styrkjast#enn#frekar#þegar#börnin#

eldast'og'þegar'samskipum'við'fjölmarga'félagsmótunaraðila'aukast'(Garðar'Gíslason,'2008).'

Kynbundin( hlutverk( eru( ekki( að( hjálpa( okkur( í( því( að( fá( fleiri( stráka( á( leikskólann.( Eins( og(

nefnt%er%hér%að%ofan%þá#eru#viðmið#samfélagsins#þau#að#konur#starfi#á#leikskóla#því#það#snýr#

að# umönnun.# Hins# vegar# er# það# gegn# viðmiðum# samfélagsins# að# strákar# starfi# á# leikskóla.#

Kynbundnu'hlutverkin'skemma'í'raun'fyrir'okkur'vinnumarkaðinn.'Strákar'eiga'erfiðara'með'

að# sækjast$ í$ störf$ sem$ telja$ til$ starfa$ fyrir$ konur.$Menntun$ og$ námsval$ barna$ og$ unglinga$

spilar'þar'inn.'Það'þarf'að'vera'í'boði'fyrir'stráka'að'sækja'um'nám'tengt'leikskóla'án'þess'að'

samfélagið*horfi*öðrum*augum*á*þann*einstakling.!

!

!

Kafli&3!!!Kyngervishugmyndir#!

3.1$Kyn$og$kyngervi!

Kyngervi)er)ekki)sami)hluturinn)og)kyn.)Kyngervið)er)félagslega)ferlið)sem)ýkir)undir)muninn)á)

körlum'og'konum.'Með'því'sköpum'við'hlutverk'sem'hjálpa'okkur' í'því'að'átta'okkur'á'því'

hvoru&kyninu&einstaklingurinn&tilheyrir&(Reskin&og"Padavic,"1994).! !

Umræðan(um(ímynd(kvenna(á(fyrstu(áratugum(tuttugustu(aldar(hefur(þó(alltaf(verið(í(

þá# áttina# að# þær# gegni# ákveðnum# hlutverkum# og# svo# gegnir# karlmaðurinn# ákveðnum#

hlutverkum.+Eðli+kvenna+var+skilgreint+þannig+að+þær+voru+fyrst+og+fremst+mæður.&Mæðurnar&

áttu$að$vera$heimavinnandi.$Í$dag$er$kynþokki$stærri$partur$af$skilgreiningu$á$kvenleika,$en$á$

síðustu& áratugum& höfum& við& séð& sívaxandi& áherslu& á& kynþokka& kvenna& sem& einn& helsti&

skilgreiningarþáttur.á.það.hvað.sé.að.vera.kona.(Guðný.Gústafsdóttir,&Sigríður&Matthíasdóttir&

og#Þorgerður#Einarsdóttir,#2010).#!
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Huglægt' fyrirbrigði' eins' og' kvenleiki' og' sköpun' hans' er' ekki' mælanlegur' með'

mælitækjum.* Hann* er* fljótandi,* í* stöðugu* ferli* og* það* er* einungis* hægt* að* fanga*

augnabliksskilgreiningu, á, honum, í, sögulegu' samhengi# (Guðný# Gústafsdóttir,# 2013).# Þetta%

getur&verið&ein&af&ástæðum&þess&að&konur&eru&í&mun&meira&mæli&að&sækjast&í&leikskólastarfið.&

Af# því# að# það# sé# talið# vera# í# eðli# kvenna# að# vera# mæður# og# hugsa# um# börnin.# Viðmið#

samfélagsins*segir*okkur*að!svo$sé.$!

! Skilgreining) kvenna) í) dag) er) þó)öðruvísi) en)umræðan) á) fyrstu) áratugum) tuttugustu)

aldar.& Konur& eru& í& mun& meira& mæli& farnar& að& vinna& utan& heimilis& (Annadís& Gréta&

Rúdólfsdóttir,,1997).,Þrátt,fyrir,að,konur,séu,komnar,út,á,vinnumarkaðinn,þá,hefur,alltaf%ríkt%

munur% á% launum% karla% og% kvenna.% Konur% hafa% að% meðaltali% um% 36%% lægri%

heildaratvinnutekjur.en.karlar..Einhver.hluti.af.þessari.prósentu.er.til.kominn.vegna.þess.að.

karlar%vinna%að%jafnaði%lengri%vinnudag%í%launuðu%starfi%en%konur.%Ef%horft%er%til%ársins&2006&og&

tekjur' skoðaðar' frá'því' ári.'Þá' sjáum'við'að'heildartekjur'kvenna' í' fullu' starfi' er'að' jafnaði'

30%$lægri$en$tekjur$karla$það$árið$(Sigurður$Jóhannesson,$2009).!

Hugmyndir*femínista*hafa*staðfest*það*að*samfélag*okkar*og*menning,*tengir*saman*

styrk&og&karlmennsku.&Þá&er&litið&á&kvenleika&og&karlmennsku&sem&andstæðan&hlut.&Sem&segir&

okkur% það% að% ef% karlmaðurinn% táknar% styrk,% þá% táknar% kvenleikinn% veikleika% (Ingólfur% V.%

Gíslason,)1997).)Félagsleg)mótun)barna)hefur)verið)skoðuð)af)bandaríska)félagsfræðingnum+

Janet&Chafetz&sem&rannsakaði&félagsmótun&á&strákum.&Þar&kom&í&ljós&þessar&andstæður&á&milli&

kynjanna.'Strákum'er'kennt'að'vera'ekki'að'tjá'tilfinningar'sínar.'Það'sé'ókarlmannlegt.'Í'öðru'

lagi%er%það%harðfylgni%sem%strákar%þurfa%að%tileinka%sér."Hún"gengur"út"á"að" líta"á"alla"aðra"

karla%sem%keppinauta%sína%(Chafetz,%1974).!

! Hver% og% einn% einstaklingur,% bæði% karl% og% kona,% verða% fyrir% kynjaðri% stimplun% við%

fæðingu.)Stimplunin)ákvarðar)til)dæmis)hvaða)félagslega)hóp)barnið)mun)tilheyra.)Hvernig)er)

komið%fram%við%hvern%og%einn%einstakling%mun%svo%ráða%því%hvaða%hlutverk%einstaklingurinn%

mun$taka$innan$samfélagsins.$Einstaklingurinn$mun$svo$læra$hver$hegðun$hvors$kyns$fyrir"sig"

sé# rétt# í# hverju# samfélagi! fyrir% sig.% Skilgreining% á% kvenleika% og% karlmennsku# eru# því#

samfélagsleg) fyrirbæri)og)merking)þeirra)orða)að)vera) karl) eða)kona) fer)eftir) samfélagi)og)

tíma%hvers%og%eins%(Paetcher,%2007).!



!!

12!

Fátt$er$ jafn$einkennandi$ fyrir$kyngerð$ í$ samfélagi$okkar$en$staða$kynjanna$gagnvart$

börnum.( En( umsjá( yfir( börnum( hefur" lengi" verið" nánast" öll" í" umsjá" kvenna" (Ingólfur" V."

Gíslason,)1997))og)tölur)um)kynjahlutfall)starfsmanna)á)leikskóla)virðast)staðfesta)það.!

Fyrirvinnuhugmyndir,um,að,karlar,þurfi,að,sjá,fyrir,heimilinu,eru,þó,ekki,úr,sögunni,

þrátt%fyrir%tilkomu%fleiri%kvenna$á$vinnumarkaðinum.$!

Launamunur' þarf' að' breytist' og'með' tilkomu' fleiri' kvenna' á' þingi' þá'munu' raddir'

kvenna&heyrast&enn&meira.&En&í&dag&er&hlutfall&karla&og&kvenna&á&þingi&að&færast&nær&því&að&

verða&50%&karlar&og&50%&konur&(Kosningaréttur&og&konur&á&Alþingi,&2015).!

! !

3.2!Kvenleiki!

Kvenleikinn( er( það( sem( greinir( konur( frá( körlum.( Hugmyndin( um( kvenleikann( felur( í( sér(

valdaleysi)og)veikleika.)Þessir)„hæfileikar”)nýtast)kvenmönnum) í)að) tjá)sig,) í) sköpunargáfu,)

tilfinningasemi+ og+ samvinnu.+Hugmyndin+ um+ kvenleikann& bíður& einnig& upp& á&meiri& fínleika&

(Ingólfur*Ásgeir*Jóhannesson,*2004).!

Karlmennska*og*kvenleiki*er*lærð*hegðun*sem*styrkist*í*félagslegum*samskiptum*við*

aðra$einstaklinga.$Karlmennska$og$kvenleiki$eru$þó$ekki$neinn$fasti.$Þó$svo$að$fyrir$100$árum$

hafi#kvenleiki#verið#að#konur#ættu#að#vera#heimavinnandi#og#hafa#matinn#tilbúinn#á#slaginu#

sex,%þá%eru%þessir%eiginleikar%breytilegir.%Þetta%breytist%allt%með%tíma,%aðstæðum%og%félagslegu%

samhengi)(Jón)Ingvar)Kjaran)og)Ingólfur)Ásgeir)Jóhannesson,)2013).)Þó)svo$að$leikskólinn$hafi$

verið&álitið&starf&fyrir&konur&fyrir&nokkrum&árum&þá&getur&það&breyst.&Karlar&þurfa&að&stíga&út&

úr#sínum#karlmennsku#ramma#til#að#breyta#hlutfalli# starfsmanna#á# leikskóla.#Eins#og#kemur#

fram%hér% að% ofan%þá% eru% kynhlutverkin% enginn% fasti% og% við% getum%breytt% skilgreiningunni% á%

karlmennsku*með*því*til*dæmis*að*fá*fleiri*karla*inn*á*leikskólann.!

Rétt$eins$og$ráðandi$karlmennska$þá$er$til$hugtak$sem$nefnist$styðjandi$kvenleiki$eða$

hefðbundinn* kvenleiki.& Raewyn& Connell& telur& að&engin! gerð" kvenleikans" sé" ráðandi" líkt" og"

ráðandi( karlmennska( þar( sem( staða( kvenna( er( önnur( en( staða( karla( í( samfélaginu.( Konur(

hafa$minni$ völd$en$ karlar$ í$ samfélaginu.$Hlutverk$ kvenna$er$ að$ styðja$ við$ karla$og$ ráðandi$

karlmennskuhugmyndir.0 Þær0 eiga0 ekki0 að0 öðlast0 vald% yfir% öðrum% konum% í% krafti% styðjandi%

kvenleika((Gyða(Margrét(Pétursdóttir,(2012).!

Styðjandi*kvenleiki*mætir*þörfum*og*löngunum*karla.*Styðjandi*kvenleiki*og*ráðandi*

karlmennska)eiga)í)gagnvirku)sambandi.)Styðjandi)kvenleiki)viðheldur)athöfnum)og)gjörðum"
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sem$styrkja$yfirráð$karla$yfir$konum$(Gyða$Margrét$Pétursdóttir,$2012).$Samkvæmt$Connell$

þá# hafa# karlar# yfirráð# yfir# konum.# Getur# það# verið# ástæða# þess# að# karlar# sækja# ekki# á#

leikskólann?*Gætu*karlar*litið*sem*svo*á*að*þeir*séu*yfir*starfið*hafðir.*Þeir*vilja&ekki&leggjast&

svo$ lágt$ að$ starfa$ samhliða$ konum$ í$ uppeldi$ barna$ þar$ sem$ stór$ partur$ af$ starfinu$ er$

umhyggja( og( ást( sem( þú( þarft( að( sína( börnunum.( Í( kynjakerfinu( þá( er( kvenleikinn(

undirskipaður+karlmennsku.+!

Konur&sem&starfa& í& störfum&sem&eru&á&karlasviði$þær$öðlast$kapítal.$Á$meðan$karlar$

sem$starfa$ í$ störfum$sem$eru$á$kvennasviði$eins$og$umönnun,$þeir$ tapa$kapítal$ (Bourdieu,$

1986).!

!

!

3.3!Karlmennska!

Karlmennska*greinir*karla*frá*konum.*Hugmyndin*um*karlmennsku*býr*yfir*líkamlegum*styrk,*

völdum' og' meintum% yfirburðum% á% líkamlegu% sviði.% Styrkinn% notar% karlmaðurinn% svo% í% að%

stjórna(aga,(nota(til(samkeppni(og(að(vera(snöggur(í(að(bregðast(við(vanda.(Karlmennskan(er(

gróf%(Ingólfur%Ásgeir%Jóhannesson,%2004).!

Ríkjandi)karlmennska)er)sú)karlmennska)sem)er)eftirsóknarverðust.-Flestir-karlar-miða-

sig$ við$ ríkjandi$ karlmennsku$ enda$ er$ hún$ á$ toppnum$ yfir$ aðrar$ tegundir$ karlmennsku.$

Ríkjandi)karlmennska)er)þó)ekki)sér)á)báti)heldur)skarast)aðrar)hugmyndir)um)karlmennsku)

saman.& Skörunin& er& hluti& af& þróunarferli& karlmennskunnar' en' skörunin' getur' bæði' verið'

jákvæð' og' neikvæð.' Ríkjandi' karlmennska' réttlætir' þá' hugmyndafræði' að' konur' séu'

undirskipaðar+ körlum+ í+ kynjakerfinu.+ En+ innan+ þessara+ hugmyndafræði+ hafa+ karlar+ styrk,+

virkni&og&réttindi&sem&þeir&vilja&ekki&láta&af&hendi.$Þrátt$fyrir$að$ofbeldi$og$karlmenn$séu$oft$

nefndir' í' sömu' setningu' þá' eru' ekki' allir' karlar' sem' flokkast' undir' þessa' ýktu' mynd' af'

karlmennskunni., Karlar, geta, kosið, að, víkja, frá,ofbeldi, og, velja, sér, friðsæla,hegðun.,Brot, á,

ríkjandi) karlmennsku) getur) verið# samkynhneigðir# karlmenn.# Samkynhneigð# er# sú# gerð# af#

karlmennsku* sem*er*neðst* í* stigveldi* karlmennskunnar*og* kallast*undirskipuð*karlmennska*

(e.$subordindate$masculinity)$(Connell,$1995;$Ingólfur$Ásgeir$Jóhannesson,$2004).!

Launamunur' er' eitt' af' því' sem' hefur% skaðleg% áhrif% á% karlmennsku% og% ímynd% þess.%

Launamunur' er' samt' sem' áður' ekki' bara' skaðlegur' karlmönnum' heldur' einnig' konum' og'

þjóðfélaginu- í- heild- (Ingólfur-Ásgeir- Jóhannesson,-2004).- Samkvæmt- fyrirvinnuhugmyndum-
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þá# virðist# karlmaðurinn# á# heimilinu# þurfa# að# hafa# hærri# laun# en# konan.# Þessar# hugmyndir#

viðhalda(launamun(í(þjóðfélaginu.(Íslenskir(karlmenn(vinna(lengri(vinnutíma(en(nokkur(annar(

karlmaður(í(Evrópusambandinu.(Þetta(veldur(því(að(íslenskir(karlmenn(eru(mun(minna(heima(

hjá$sér$og$verja$minni$tíma"með"maka"og"börnum."Þetta"ýtir"undir"það"að"atvinnurekendur"

sjá$ekki$tilganginn$í$því$að$greiða$konum$sömu$laun$og$karlar.$Karlmaðurinn$sér$um$vinnuna,$

konan%sér%um%heimilið%(Ingólfur%Ásgeir%Jóhannesson,%2004).%Þetta%er%þó%aðeins%að%breytast.%Í%

dag$ eru$ flestar' konur' að' starfa' fyrir' utan' heimilið.' En' þá' sækjast' þær' mikið' til' í'

umönnunarstörf.+Þetta+skapar+aukna+möguleika+fyrir+konur+og+þær+þurfa+því+ekki+að+stóla+á+

karlmanninn(eingöngu(þegar(kemur(að(gjöldum(heimilisins((Ingólfur(V.(Gíslason,(2009).!

Hvers&vegna&er&þetta&svona?&Hvers&vegna&taka&ekki&allir&karlar&þátt& í&þessari&baráttu&

kvenna?'Karlar'og'konur'þurfa'að'standa'saman'og'víkka'út'karlmennskuhugmyndir.'Ungir'

drengir'eiga'að'geta'stigið'fram'og'valið'sér'það'starf'sem'þeim'hentar'án'þess'að'vera'taldir%

kvenlegir) eða) samkynhneigðir.) Sama)á) við)um)konur.) Þær)eiga) að)geta) valið) sér) starf) sem)

áður% fyrr% var% talið% einungis% fyrir% karlmenn% (Ingólfur%Ásgeir% Jóhannesson,% 2004).% Konur% sem%

starfa& í& karlastörfum& virðast& geta& aukið& virði& sitt& á& meðan& karlar& sem& starfa% í%

kvenmannstörfum-gera-það-ekki-og-ef-eitthvað-er-þá- tapa-þeir- karlar- virði- sínu.- Sem-sýnir-

okkur%svart%á%hvítu%þetta%stigveldi%karlmennsku%og%kvenleika.%!

Það$er$eflaust$okkur$sjálfum$að$kenna$að$svona$sé$þetta$ennþá$daginn$í$dag.$Til$eru$

stofnanir) og" fyrirtæki" sem" ýta" undir" þetta" stigveldi" og" koma" þar" með" körlum" framar" en"

konum.'Einstakir'karlar'njóta'góðs'af'þessu'vísvitandi,'þrátt'fyrir'að'gera'ekkert'sérstakt'til'að'

vinna%sér%þetta%inn.%Annað%en%að%vera%karlar.%Svo%eru%aðrir%karlar%sem%hafa%ekki%vitneskju)um)

hvað%sé% í%gangi%en%njóta%samt%sem%áður%góðs%af%því.%Einungis%vegna%þess%að%þeir%eru%karlar%

(Reskin(og(Padavic,(1994).(Þegar(karlar(eru(ráðnir( í(stöður(á(kostnað(kvenna(þá(er(verið(að(

ýta$enn$frekar$undir$ríkjandi$kyngerð$samfélagsins.$Auðvitað$er#þetta#ekkert#algilt.#Það#kemur#

fyrir%að%karlinn%sé%hæfari%en%konan%í%ákveðið%starf%og%svo%öfugt.%En%þegar%svona%hlutir%gerast%

ítrekað(þá(erum(við(að(viðhalda(þessari(ríkjandi(kyngerð((Ingólfur(V.(Gíslason,(1997).!

Nútíma'vestrænt'samfélag'gerir'ráð'fyrir!þátttöku'feðra'í'uppeldi'barna.'Rannsóknum'

um# feður# og# uppeldi# hefur# fjölgað# mjög# í# samræmi# við# viðhorf# samfélagsins.# Flestar#

rannsóknir( sýna( fram( á( að( þátttaka( feðra( hefur( aukist( og( vilji( er( fyrir( því( að( ganga( ennþá(

lengra.(Skoðað(hefur(verið(hvað(það(sé! í"umhverfi"karla"sem"fær"þá"til"að"taka"meiri"þátt" í"

uppeldi'barna.'Nokkur'dæmi'um'það'eru'jákvæð'fyrirmynd'frá'eigin'föður,'almennt'viðhorf'
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til$ jafnréttis$ kynjanna$ og$ staða$ föður$ á$ vinnumarkaðnum$ (Ingólfur$ V.$ Gíslason,$ 1997).$

Einhverstaðar,þarf,að,byrja,og#ef#feður#í#dag#taka#mikinn#þátt#í#uppeldi#barna#sinni#mun#það#

hjálpa'til'við'komandi'kynslóðir.''!

Það$er$mikilvægt$að$báðir$foreldrar$séu$til$staðar$í$uppeldi$barnsins.$Hvað$karla$varðar$

þá#snýst#þetta#ekki#um#að#feður#komi#til#skila#þessari#sönnu#karlmennsku.'Heldur'virðist'það'

skipta'meira'máli'hvernig'umhyggju'hann' sýnir.'Hlý'og'náin' tengsl' er'það' sem'skiptir'máli'

(Ingólfur*V.*Gíslason,*2002).!

Börnin&sem&alast&upp&í&fjölskyldum&þar&sem&feður&eru&mjög&virkir&við&uppeldi&

og# umönnun# sýna# aukna# vitsmunalega$ hæfileika,$ aukna$ samkennd$ með$

öðrum,' eru' síður' bundin' af' hefðbundnum' kynímyndum'og!eru$ í$mun$ betra$

innra%jafnvægi!(Lamb,'1997,'bls.'12).!

Niðurstöður) úr) rannsókn) Ingólfs) (1997)) leiddu) í) ljós) að) þátttaka) feðra) er) að) aukast) og)

virðist'samfélagið'vera'að'breytast(í(átt(að(jafnrétti(kynjanna.(Viðmælendur(hans(nefndu(að(

mæður&þeirra&hafi&ekki&unnið&utan&heimilis.&Það&hefur&þó&breyst&og& &upplifðu&viðmælendur&

hans%breytingar%á%því%á%sínu%eigin%heimili.%Í%dag%þykir%það%sjálfsagt%að%konur%stundi%launavinnu%

utan% heimilis' og' ýtir' það' undir' jafnrétti' kynjanna.' Tengsl' við' föður' hefur' áhrif' og' jákvæð'

fyrirmynd( frá( eigin( föður( skiptir( máli( fyrir( börn( og( unglinga.( Margir( viðmælenda( Ingólfs(

nefndu&að&feður&þeirra&hefði&ekki&verið&opnir&hvað&umræðu&varðar.&Það&að&vera&lokaður%og%

byrgja' hluti' inni' í' sér' var' hluti' af' ímynd' íslenskra' karla.' Karlar' áttu' ekki' að' tjá' tilfinningar'

sínar.'Mikil' vinna' feðra' kom' þó' í' veg' fyrir' náin' tengsl' og' þegar' það' uppgötvast' fylgdi' því'

eftirsjá) og) söknuður.) Skylda) karlsins) var) fyrst) og) fremst) að! sjá$ um$ efnislegar$ þarfir$

fjölskyldunnar-á-meðan-móðirin-sá-um-uppeldið-og-heimilið-(Ingólfur-V.-Gíslason,-1997).!

Í"dag"er"þetta"að"breytast."Ef"við"skoðum"tölur"frá"Hagstofunni"þá"sjáum"við"að"árið"

1991#unnu#karlar#51,3#klukkustundir# í# viku#á#meðan#konur#unnu#34,5#klukkustundir#á#viku.#

Nýjustu' tölur' hjá' Hagstofunni' eru' frá' árinu' 2014' og' þá' sést' að' karlar' skila' 43,9'

klukkustundum) í) viku) á)meðan) konur) skila) 35,2) klukkustundum) í) vinnu) (Hagstofa) Íslands,)

e.d.,% c).% Karlar% eru% því% að% minnka% við% sig% vinnu% og% konur" eru" að" fara" meira" út" á"

vinnumarkaðinn.+Með+því+ að+ karlar!minnki% við% sig% vinnu% gefur% það%þeim% tækifæri% á% því% að%

eyða%meiri%tíma%í%uppeldi%barna.!

Í"grein"eftir"Ingólf"V."Gíslason"(2009)"kemur"það"fram"að"feður"hafa"alveg"jafn"mikinn"

skilning'á'þörfum'barna'og#mæður,#en#þá#þarf# faðirinn#að#hafa#verið#til#staðar# frá# fæðingu#
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barnsins.(Til(að(taka(þátt(í(uppeldi(barna(þá(þarftu(ekki(að(vera(kona.(Því(það(er(í(mannlegu(

eðli%að%sjá%um%börnin.%Því%geta%karlar%séð%jafn%vel%um%umönnun%og%konur.%Fæðingarorlof%karla%

spilar%stórt%hlutverk%í%uppeldi%barna.%Því%lengur%sem%karlar%taka%fæðingarorlof%því%betur%skilja%

þeir%þarfir%barnsins,%njóta%þess%betur%að%hugsa%um%barnið%og%styrkir%samband%sitt%við%barnið.%

Karlar%átta%sig%einnig%á%því%hversu%mikil%vinna%það%er%að%sjá%um%ný!fætt$barn$og$taka$því$einnig$

virkari&þátt&eftir&að&fæðingarorlofi&þeirra&líkur&(Ingólfur&V.&Gíslason,&2009).!

!

!

3.4!Kynbundin(vinnumarkaður(og(námsval!

Val$kynja$á$menntun$verður$ólík$vegna$þess$að$væntingar$um$framtíðarstörf$stýra$einnig$vali$

á"menntun." Þjóðfélagsbreytingar0 á0 síðustu0 áratugum0 hafa0 samt0 sem0 áður0 leitt0 til0 þess0 að0

minni$munur$er$á$vali$kynja$nú$á$dögum$en$áður$fyrr.$Þrátt$fyrir$þessar$breytingar$þá$halda$

áfram&að& vera& til& hefðbundin& karlastörf& og&önnur&hefðbundin& kvennastörf.& Konur& sækjast& í&

umönnunarstörf* á*meðan*karlar* leita*meira* í*menntun*á* sviði* iðn!!og# tæknigreina# (Garðar#

Gíslason,)2008).!

Mikið% hefur% verið% unnið% með% áhugakannanir% frá% John% L.% Holland% þegar% kemur% að%

náms!!og#starfsvali.#Samkvæmt#Holland#þá#má#flokka#öll# störf#á#vinnumarkaði" í" sex"svið"og"

hægt% er% að% tengja% einstaklinga% við% starf% sem% hæfa% hans% áhugasviði.% Sviðin% sex% eru%

handverkssvið,-vísindasvið,-listasvið,-félagssvið,-athafnasvið-og-skipulagssvið.-Það-kemur-ekki-

mikið% á% óvart% (miðað% við% kyngervishugmyndir)% að% konur%mælast% að" jafnaði"mun" hærri" en"

karlar% á% félagssviði% og% nokkru% hærri% á% listasviði% og% skipulagssviði.% Karlar%mælast% hins% vegar%

mun$ hærri$ á$ handverkssviði$ og$ nokkru$ hærri$ á$ vísindasviði$ og$ athafnasviði.$

Meginniðurstaðan, er, sú, að, konur, sýna, frekari, áhuga, á, umönnunarstörfum,' kennslu' og'

öðrum&störfum&sem&tengjast&mannlegum&samskiptum.&Karlar&hins&vegar&sýna&frekar&áhuga&á&

störfum( á( handverkssviði( þar( sem( þeir( beita( tækjum,( tólum( og( tækniþekkingu( (Sif(

Einarsdóttir,+2012).!

Hægt% er% að% velta% því% fyrir% sér% hvort% áhugakannanir! séu$ það$ sem$ er$ að$ stuðla$ að$

kynjamun( í( starfi.( Konur( og( karlar( skoða( síður( þann(möguleika( að( fara( í( störf( sem( teljast(

óhefðbundin+fyrir+þeirra+kyn.+Að+áhugakannanir+séu+að+beina+fólki+á+hefðbundnar+brautir+og+

takmarki'möguleika' fólks' á' að'prófa'eitthvað'nýtt.$ Slíkur$ kynjamunur$ getur$haft$ alvarlegar$

samfélagslegar* afleiðingar* og* átt* þátt* í* að* viðhalda* kynjaskiptum* vinnumarkaði* þar* sem*
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konum&og&körlum&er&beint&inn&á&hefðbundin&svið&kynjanna&þegar&áhugakannanir&eru&notaðar&

(Sif%Einarsdóttir,%2012).!

Félagsfræðingurinn&Pierre&Bourdieu&heldur&því&fram&að&kynjaskipting&á&vinnumarkaði&

birtist&vel&í&náms!!og#starfsvali#einstaklinga.#Þar#sem#fylgt#er#ósýnilegum#viðmiðum#um#hvaða#

störf& hæfi& konum&og&hvaða& störf& hæfi& körlum.&Hugsunin& sem&býr& að&baki& hinum&ósýnilegu&

viðmiðum%um%náms!!og#starfsval#er# rótin#að#kynskiptum#vinnumarkaði.#Bourdieu#bætir#því#

við$ að$ verkaskipting$ kynjanna$ hlutgerist$ í$ störfum$og$ starfsvali.$ Hann$ heldur$ því$ fram$ að$ í$

starfsvali)einstaklinga)komi)fram)þrjár)meginreglur.) Í) fyrsta) lagi) telur)hann)að!konur&séu&að&

velja& sér& störf& sem&eru& framlenging&af&heimilisstörfum.& Störf& eins&og& kennsla,&umönnun&og&

þjónusta.*Í*öðru*lagi*þá*velja*konur*sér*störf*þar*sem*þær*eru*að*aðstoða*karla.*Í*þriðja*lagi*þá*

virðast(karlar(hafa(einkarétt(á(tækni!!og#vélastörfum.!Við$erum$öll$minnt$reglulega$á$hverjar$

reglur&verkaskiptingarinnar&eru,&leynt&eða&ljóst&(Guðbjörg&Vilhjálmsdóttir,&2012).!

Ef# við#berum#saman# laun# tveggja#ólíkra# stétta.#Annars# vegar# lögreglu#og#hins# vegar#

leikskólakennara.+ Þá+ kemur+ í+ ljós+ að+ grunnlaun+ nýútskrifaðs) lögreglumanns) sem) vinnur) í)

almennri( deild( lögreglu( eru( 278( þúsund( krónur.( Eftir( 15( ár( í( starfi( hækka( laun( hans( í( 320(

þúsund' krónur.' Engar' frekari' launahækkanir' verða' fyrir' almennan' lögreglumann' (Eyrún'

Eyþórsdóttir,+2014).!

! Ef# við# berum# laun# lögreglunnar' saman' við' leikskólann' þá' fáum' við' út' áhugaverða'

niðurstöðu.*Nýútskrifaður*leikskólakennari*er*með*375*þúsund*krónur*í*mánaðarlaun,*eða!97#

þúsund#krónum#meira#en#nýútskrifaður# lögregluþjónn.#Við#getum#haldið#áfram#og#nefnt#að#

nýútskrifaður-deildarstjóri& á& leikskóla&er&með&395&þúsund& í&mánaðarlaun& (Framtíðarstarfið,&

e.d.).% %Vissulega%mega%launin%vera%hærri%hjá%báðum%þessum%stéttum.%Punkturinn%er%samt%sá%

að# launin#ættu#ekki#að# flækjast# fyrir# körlum#þegar#þeir# sækja#um# í# leikskólanum.#Á#meðan#

leikskólinn"er"þessi"hefðbundni"8"tíma"vinnudagur." Í" lögreglunni"eru"90%"karlar"(Ólafur"Örn"

Bragason,)2005))svo)ef)þeir)vilja)hærri)laun)eða)nýtt)vinnuumhverfi)þá)ættu)þeir)að)líta)við)á)

leikskólanum., Lögreglumenn, geta, reyndar, hækkað, laun, sín, með, yfirvinnu,, vaktarálagi% og%

næturvinnu.!

Kynhlutverk, þessara, stétta, eru, mjög, ólík., Í, lögregluna, sækja, mun, fleiri, karlar, og, í,

leikskólastarfið,sækja,mun,fleiri,konur.,Eins,og,Ingólfur,Ásgeir,Jóhannesson,(2004),nefndi,þá,

virðast(karlar(og(hasar(tengjast(saman.(Hugsanlega(gæti(það"tengst"því"að"karlar"sækja"í"mun"

meira&mæli&í&lögregluna&en&í&leikskólann.&Telja&hasarinn&vera&meiri&hjá&lögreglunni.&Einnig&eiga&
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lögreglumenn) meiri) möguleika) á) því) að) hækka) laun) sín) með) yfirvinnu,) eitthvað) sem)

starfsfólki*á*leikskóla*býðst*ekki.!

! Hefðbundin$ störf$ karla,$ sem$ dæmi$ lögreglustarfið,$ nýtur$ meiri$ virðingar$ innan$

samfélagsins* heldur* en* hefðbundin* störf* kvenna.* Hefðbundin* störf* kvenna* geta* verið*

leikskólastarfið,eða,hjúkrun.,Á,meðan,það,þykir, vera,konum,til, framdráttar,að, tileinka, sér,

störf&sem&talinn&eru&hefðbundin&fyrir&karla.&Þá&þykir&þeim&körlum&sem&sækjast& í&kvenkennd&

störf&vera&að&taka&niður&fyrir&sig&(Þórður&Kristinsson,&2003).&!

!

3.5!Karlar%í%kvennastéttum!

Einstaklingar+ í+ samfélagi+ geta+ skilgreint+ störf+ eftir+ kyni.+ Kvennastörf+ eru+ þau+ störf" sem"

skilgreind*eru*á*þann*hátt*að*þar*eru*konur*í*miklum*meirihluta,*eða*sækjast*meira*í*heldur*

en#karlar.#!

Samfélagið*er*alltaf*að*leggja*meiri*áherslu*á*jafnrétti*kynjanna.*Háskóli*Íslands*hefur*

til$dæmis$staðið$fyrir$átaki$til$að$auka$hlut$kvenna$í$raungreinum.)Einnig)hefur)Háskóli)Íslands)

staðið&fyrir&átaki&til&að&jafna&kynjahlutfallið&í&hjúkrunarfræði.&Með&jafnari&hlutföllum&kynjanna&

á"hefðbundnum"störfum"fyrir"karla"og"konur"er" tekið"skref" í" rétta" "átt"að" jafnrétti"þar"sem"

ákveðin(störf(eru(ekki(eignuð$öðru$kyninu$(Þórður$Kristinsson,$2003).!

Hjúkrun( er( starf( sem( hefur( yfirleitt( verið( kennt( við( konur.( Karlar( í( starfi(

hjúkrunarfræðinga.hafa.fundið.fyrir.fordómum.bæði.gagnvart.sér.og.faginu..Þeim.er.þó.tekið.

opnum&örmum&af&samstarfsfólki&sínu&en&út&frá&ákveðnum)forsendum.)Þeir)finna)vel)fyrir)því)

að# þeir# eru# karlar# í# kvennafagi.# Þeir# verða# varir# við# staðlaðar# hugmyndir# um# getu# karla# til#

hjúkrunar)frá)leiðbeinendum,)samstarfsfólki)og)sjúklingum)(Þórður)Kristinsson,)2003).)!

! Félagsfræðingurinn. Raewyn. Connell! benti& á& mismunandi& form& karlmennskunnar.&

Yfirburðastaða+karla+í+samfélaginu+er+undir+því+komin+að+karlar+beygi+sig+undir+hina+ráðandi+

karlmennsku*sem*situr*á*toppnum*á*virðingarskalanum.*Þeir*karlar*sem*hunsa*hina*ráðandi*

karlmennsku*með*því*að*ganga*í!kvennastarf*eins*og*hjúkrun*og*leikskólakennarann,*yfirleitt*

er#karlmennska#þeirra#dregin#í#efa.#Þeir#eru#því#skilgreindir#út#frá#þeim#gerðum#karlmennsku#

sem$þykja$minna$virði$(Þórður$Kristinsson,$2003).$Hugtakið$ráðandi$(e.Hegemony)$er$komið$

frá$Antonio$Gramsci(og( felur( í( sér(þær(hugmyndir(að(karlmenn(geta(verið( ríkjandi(og(aðrir(

karlmenn(séu(víkjandi.(Þetta(vísar(til(þess(hvaða(hópar( innan(samfélagsins(gera(tilkall(til(og(

viðhalda( leiðandi( stöðu( í( samfélaginu.( Ákveðinn( hópur( af( karlmennsku( getur( þannig( verið%
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meira& eftirsóknarverður& heldur& en& annar& hópur& í& ákveðnu& samfélagi& (Connell,& 1995).& Við&

getum& sett& upp& dæmið& lögreglumenn& og& leikskólakennarar.& Samkvæmt& Connell& þá& gæti&

lögreglan(verið(hinn(ráðandi(karlmennska(í(okkar(samfélagi.(Lögreglan(heldur(leiðandi#stöðu#í#

samfélaginu+ sem+aðrir+ falla+undir.+ Þeir+ sem+sækjast+ í+ leikskólastarfið+eru+þá+að+hunsa+hina+

ráðandi(karlmennsku.!

! Fordómar( gagnvart( körlum( í( umönnunarstörfum( eru( til( staðar.( Fordómar( birtast( í(

ólíkum' væntingum' karla' og' kvenna' á' leikskólanum.' Ein! af# ástæðum# fyrir# því# hvers# vegna#

karlar%mæta%fordómum%innan%leikskólans%er%umræðan%sem%tengist%kynferðisafbrotamönnum.%

Í" niðurstöðum" úr" rannsókn" Laufeyar" Axelsdóttur" og" Gyðu" Margrétar" Pétursdóttur" (2014)"

kom$ fram$ að$ sumir$ karlar$ ættu$ erfitt$ með$ að$ hjálpa$ börnum' á' klósettið' vegna' ríkjandi'

viðhorfa)í)samfélaginu.)Þessi)umræða)er)í)samræmi)við)niðurstöður)Vogt)(2002))um)að)karlar)

frekar& en& konur& sem& leikskólakennarar& þurfa& að& passa& sig& þegar& kemur& að& líkamlegri&

snertingu) við) börn) til) að) forðast) ásakanir) um) kynferðislega+ áreitni+ eða+ ofbeldi+ (Laufey+

Axelsdóttir+og+Gyða+Margrét+Pétursdóttir,+2014).!

!

3.6!Fæðingarorlof!

Fæðingarorlof, gerir, feðrum, kleift, í, mun, meira, mæli, að, eyða, tíma, á, heimilinu, með,

fjölskyldunni.- Einnig- auðveldar- það- móðurinni- að- fara- aftur- út- á- vinnumarkaðinn) eftir)

fæðinguna.*Það*má*því* gera* ráð* fyrir* að*ef* karlar* taka* fæðingarorlof* til* jafns* við* konur*þá*

hjálpi' það' til' við' að' jafna'möguleika' kynjanna' á' vinnumarkaði' (Fríða' Rós' Valdimarsdóttir,'

2005).&Lagabreytingarnar&sem&urðu&árið&2000&voru&ætlaðar!til$þess$að$tryggja$barni$samvistir$

frá$ bæði$ föður$ og$móður.$ Einnig$ átti$ þetta$ að$ hjálpa$ nýbökuðum$ foreldrum$ að$ samræma$

fjölskylduna,og,atvinnulífið,stuttu,eftir,fæðingu,(Ingólfur,V.,Gíslason,,2007).!

Nýbakaðir) foreldrar) eiga) sjálfstæðan) rétt) á) fæðingarorlofi.%Móðirin% getur% tekið% þrjá%

mánuði'og'faðirinn'getur'tekið'þrjá'mánuði.'Svo'hafa'foreldrar'einnig'þrjá'auka'mánuði'sem'

þau$geta$deilt$sín$á$milli.$Rétturinn$til$fæðingarorlofs$stofnast$við$fæðingu$barnsins$(Lög$um$

fæðingar!! og# foreldraorlof# nr.# 95/2000).! Markmiðið( með( þessum( lögum( er( tvíþætt.( Að(

tryggja'það'að'börn'njóti'umönnunar'beggja'foreldra.'Einnig'voru'þessi'lög'sett'á'til'að'bæði'

karlar%og%konur%gætu%skipulagt%fjölskyldu!!og#atvinnulíf.#Lögin#hafa#skilað#ákveðnum#árangri#

og#hafa#feður#í#mun#meira#mæli%verið%að%nýta%sér%sinn%rétt%til%fæðingarorlofs.%Tæplega%90%%

feðra&hafa&gert&það&eftir&að&þessi&lög&tóku&gildi.&Hlutfall&feðra&sem&taka&hluta&af&þeim&þremur&
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mánuðum& sem& þeir& eiga& í& sameiningu& með& móðurinni& er& þó& ennþá& lágt.& Árið& 2005& var&

hlutfallið)karla#sem#tóku#einhvern#hluta#af#sameiginlegu#fæðingarorlofi#foreldra#15%#(Ingólfur#

V.#Gíslason,#2005)#en#hlutfallið#hefur#þó#farið#hækkandi!og#var#komið#í#20,1%#árið#2009#(Ásdís&

A.#Arnalds,#Guðný#Björk#Eydal#og#Ingólfur#V.#Gíslason,#2013).##Þrátt#fyrir#það#að"foreldrar"séu"

að# færast# nær#hvort# öðru# í# fæðingarorlofi# þá# virðast# samt# sem#áður# alltaf# vera# feður# sem#

kjósa& að& nýta& sér& ekki& alla& þessa& 3& mánuði& sem& þeir& eiga& inni.& Ástæðan& er& eflaust&

launaskerðing,sem,karlmaðurinn,verður,fyrir,á,meðan,á,þessu,ferli,stendur%(Viðskiptablaðið,%

2014).'Það'segir'okkur'það'að'fyrirvinnuhugmyndir'eru'ekki'útdauðar'og'karlar'spá'í'þessari'

launaskerðingu.- Það- er- vissulega- áhyggjuefni- enda- viljum- við- að- feður- taki- jafnan- þátt- í-

uppeldi'barnsins'á'fyrstu'vikum'og'mánuðum'þess.!

Ef# Ísland'er'borið'saman'við'önnur'Norðurlönd'þá'kemur'í' ljós'að'hlutfall'feðra'sem'

nýta%sér%eitthvað%af%þeim%þrem%mánuðum%sem%þeir%eiga%inni%í%fæðingarorlofi%er%hæst%á%Íslandi%

eða$ 90%.$ Að$ sama$ skapi$ er$ hlutfall$ af$ teknum$dögum$einnig$ hæst$ á$ Íslandi.$ Það$má$ samt$

nefna% það% að% ekki% hafa% allir% feður% rétt% á% fæðingarorlofi.% Því% ef% foreldrar% eru% ekki% skráðir% í%

sambúð'þegar'barnið'fæðist'þá'er'það'móðurinnar'að'ákveða'hvort'faðirinn'geti'tekið'orlof'

(Ingólfur*V.*Gíslason,*2007).!

Karlar%eru%ekki%verri%en%konur%þegar%kemur%að%uppeldi%og%karlar%vilja%taka%meiri%þátt%í%

uppeldinu.) Það) er) oft) samfélagið) sjálft) sem) kemur) í) veg) fyrir) þetta) (Ingólfur) V.) Gíslason,)

2009).&Margir& karlar& eru& hræddir& við& að& taka& fæðingarorlof,& bæði& vegna& launa& og& hvernig&

vinnustaðurinn* tekur* í* það.! Launaskerðingin, sem, feður, verða, fyrir, skiptir, þá,máli., Það, er,

eitthvað( sem( heldur( uppi( fyrirvinnuhugmyndum( (Ingólfur( V.( Gíslason,( 2009).( Það( þarf( að(

vera% viðurkennt%hjá% samfélaginu%að% karlinn% taki% sér% fæðingarorlof% eins%og% konan.% Enda%eru%

karlar% alveg% jafn" mikilvægir" á" fyrstu" vikum" og" mánuðum" í" lífi" barnsins." Því" getur"

fæðingarorlofið+skipt+miklu+máli+upp+á+framtíðina+hvernig+uppeldið+og+sambandið+milli+barns+

og#föðurs#verður.!

!

Kafli&4!!!Rannsóknarspurning,og,aðferð!

Til$að$svara$rannsóknarspurningunni:$Hvers#vegna#starfa#svona#fáir#karlar#á#leikskólanum,#var#

beitt%eigindlegri%rannsóknaraðferð%og%fór%gagnaöflun%fram%með%viðtölum%við%karla%sem%starfa%

á" leikskóla." Til" að" ná" markmiðum" rannsóknarinnar" voru" ákveðnar" spurningar" lagðar" fyrir"

karlana&sem&snéru&að&skoðunum&og&upplifunum&þeirra&á&umfjöllunarefninu.!
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Ég# auglýsti# eftir# viðmælendum# á# samskiptavefnum- Facebook- og- komst# þannig# í#

samband'við'viðmælendur'mína.'Rætt'var'við'hvern'viðmælenda'einu'sinni'og'voru'viðtölin'

frá$30$til$60$mínútur.$Viðmælendurnir$voru$fimm$karlmenn$á$aldrinum$21!39#ára.#Allir#þessir#

karlmenn( komu( frá(mismunandi( bæjarfélagum( og( störfuðu( allir( á(mismunandi( leikskólum.(

Aldurinn( var( nokkuð( dreifður( og( enginn( á( sama( aldri.( Spurningarnar( snerust( að(

rannsóknarspurningunni;,Hvers,vegna,starfa,svona%fáir%karlar%á% leikskólanum.%Viðtalsgögnin%

voru%greind%og%borin%saman%og%var%þeim%skipt%niður%í%þemu.!

Eigindlegri)rannsóknaraðferð)var)beitt)sem)felst)í)því)að)tekin)voru)hálfopin)viðtöl)við)

karlanna&fimm&til&að&öðlast&skilning&og&reynslu&á&upplifun&þeirra$á$leikskólastarfinu.$Eigindleg$

rannsóknaraðferð*felst*í*því*að*sá*sem*tekur*viðtal*setur*sig*inn*í*umhverfi*og*huga*þeirra*sem*

skoða&á&og&reyna&að&skilja&hvernig&þeir&upplifa&veruleikann&(Flick,&2006;&Sigurlína&Davíðsdóttir,&

2003).!

Þemagreiningu* var* beitt$ í$ úrvinnslu$ gagna.$ Þemagreining$ er$ notuð$ mikið$ í$

eigindlegum) rannsóknum.) Þemagreining) er) frábrugðin) öðrum) greiningaraðferðum,) en)

þemagreining) leitast) við) að) lýsa) og) greina) ákveðið) mynstur) í) eigindlegum) gögnum)

rannsakandans.( Í(byrjun(á(þemagreiningu(eru"gögnin" lesin"marg"oft"yfir."Gott"er"að"punkta"

niður& eitthvað& sem& vekur& athygli& í& gögnunum.& Því& næst& er& það& sem& vekur& athygli& kóðað& í&

ákveðna( flokka.( Þegar( gögnin( hafa( verið( kóðuð( þá( er( þeim( flokkað( saman( í( þemu.( Á(

endanum'er'svo'unnið'úr'hverri'þemu'fyrir"sig"og"því"gefið"nafn."Þrástefin"í"þessari"rannsókn"

skiptast'niður'í'áhuga,'virðing'við'starfið,'fordómar'og'fyrirvinnuhugmyndir'(Braun'og'Clarke,'

2006).!

Með$ viðtölum$ gat$ ég$ safnað$ lýsandi$ gögnum$úr$ orðum$ viðmælenda$minna.$ Þannig$

fékk$ ég$ bæði$meiri$ skilning$ og!öðruvísi) innsýn) í) leikskólastarfið) heldur) en) ég) hafði) sjálfur."

Viðtölin( fóru( fram( á( nokkrum( stöðum;( í( Háskóla( Íslands,( á( vinnustað( viðkomandi( og( í(

heimahúsi( rannsakanda.( Öll( viðtöl( voru( hljóðrituð( og( afrituð.( Í( niðurstöðum( er( nöfnum(

viðmælenda+breytt"til"að"gæta"trúnaðar,"sem"og"leikskólar"og"sveitarfélög.!

! Viðmælandi*eitt*fékk*nafnið*Óskar*og*hefur*hann*starfað*á*leikskóla*í*10*ár.*Óskar*er*

lærður&íþróttakennari.!

Viðmælandi*tvö*fékk*nafnið*Pétur*og*hefur*hann*starfað*á*leikskóla*í*tæp*3*og*hálft*ár.!

Pétur&er&háskólanemi.!
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Viðmælandi*þrjú* fékk*nafnið* Jón*og*hefur*hann* starfað*á* leikskóla* í* 2*ár.* Jón*er*að*

ljúka&stúdentsprófi.!

Viðmælandi* fjögur* fékk* nafnið* Sigurður* og* hefur* hann* starfað* á* leikskóla* í* 9* ár.*

Sigurður'er'háskólanemi.!

Viðmælandi*fimm*fékk*nafnið&Þórhallur&og&hefur&hann&starfað&á&leikskóla&í&tæp&2&og&

hálft&ár.&Þórhallur&er&háskólanemi.!

!

!

Kafli&5!!!Niðurstöður!

Niðurstöðum*úr* viðtölum*viðmælenda*minna* var* skipt* niður* eftir* þemum*eða*þrástefjum.*

Samhljómur*var*með*flestum*svörum*viðmælenda*minna!og#því#var#nokkuð#auðvelt#að#finna#

það$ sem$ stóð$ upp$ úr.$ Þrástefin$ skiptast$ niður$ í$ áhuga,$ virðing$ við$ starfið,$ fordómar$ og$

fyrirvinnuhugmyndir.!

!

5.1!Áhugi!

Flestir(viðmælenda(minna(höfðu(fengið(nóg(af(skóla(og(stóðu(á( tímamótum(í(sínu( lífi(hvað(

framhaldið*yrði%eftir%menntaskólann.%Leikskólastarfið%var%eitthvað%sem%heillaði%og%virtust%allir%

mínir&viðmælendur&sammála&um&það&að&starfið&var&eitthvað&sem&þeir&hefðu&áhuga&á.&!

Jón$ talaði$ um$ að$ þegar$ hann$ varð$ orðinn$ þreyttur$ á$ náminu$ þá$ langaði$ honum$ að$

prófa& eitthvað% nýtt% og% stóðu% honum% til% boða% nokkur% störf% en% hann% taldi% leikskólann% hvað%

mest%heillandi:%!

„Þegar&ég&kom&fyrst&í&viðtal&þá&fannst&mér&svo&svakalega&vel&tekið&á&móti&mér&og&mér&

fannst&ég&svo&velkominn&að&ég&ákvað&að&slá&til“!

Að# gera# eitthvað# sem# þú# hefur# ekki# áhuga# á# getur# verið# ansi# þreytt# og# leiðinlegt.#

Sumir&viðmælenda&minna&höfðu&prófað&hin&ýmsu&störf&og&virtust&þeir&ekki&ná&að&festa&sig& í&

einhverju)ákveðnu)starfi.)Flestir)litu)á)leikskólastarfið)sem)stutt)stop)á)lífsleiðinni)en)gleðin)og)

áhuginn'hefur$haldið$þeim$á$leikskólanum$í$nokkur$ár,$sumum$í$10$ár.$Pétur$talaði$um$að$eftir$

að# hann# hafi# lokið# við# stúdentinn# þá# hafi# hann# prófað# ýmislegt,# bæði# í# skóla# og# á#

vinnumarkaði.+Á+ákveðnum+tíma+þá+hafi+hann+þurft+að+fara+í+smá+naflaskoðun+og+skoða+hvað+

hafi$verið$það$síðasta$sem$hann$gerði$sem$hafi$verið$skemmtilegt.! !
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„Ég$var$þarna$í$ár,$en$ég$vissi$að$mér$þætti$gaman$að$vinna$með$börnum.$Þá$lá$þetta$

beinast(fyrir.“!

Óskar&hefur&starfað&lengst&á&leikskóla&af&öllum&mínum&viðmælendum.&Hann&er&lærður&

íþróttakennari&og&kynntist&leikskólanum&í&gegnum&fjölskyldumeðlim.&Áður&en&hann&byrjaði&á&

leikskólanum+þá+leit+hann+á+starfið+sem+eitthvað+stop+í+leið+að+íþróttakennaranum.!

„Ég$setti$mér$5$ára$markmið$þegar$ég$byrjaði.$Ég$ætlaði$ekkert$að$vera$hér$eftir$5$ár.$

En# eftir% þessi% 5% ár,% þá% hef% ég% ákveðið% að% taka% bara% eitt% ár% í% einu.% Það% hefur%margt%

breyst'á'þessum'5'árum.'Þannig'að'ég'ætlaði'ekkert'endilega'að'vinna'á'leikskóla'en'

það$bara$gerðist$og$það$er$búið$að$opna$fyrir$mér$þennan$heim“!

Fleiri&viðmælendur&tengdu&við!þetta%sem%Óskar%hafði%að%segja.%Ætluðu%að%taka%stutt%

stop%á%leikskólanum,%en%hafa%á%einhvern%hátt%náð%að%festa%sig%svolítið%í%starfi%og%virðist%ánægja%

og#áhugi#á#að#starfa#með#börnum#vera#lykilinn#í#því.#Því#er#áhugavert#að#skoða#hvers#vegna#

þeir% yfirgefa! leikskólann) eða)hafa) áhuga) á) að) leita) annað)með)nám) sitt.)Hvað) er) það) sem)

leiðir&þá&á&aðra&braut?!

!

5.2!Virðing'í'starfi!

Þrátt%fyrir%að%leikskólinn%hafi%átt%að%vera%eitthvað%millibilsástand%hjá%viðmælendum%mínum%þá%

fóru% þeir% inn% á% leikskólann% með% opinn% hug! um# að# þarna# gæti# verið# eitthvað# sem# er#

skemmtilegt) að)gera.)Viðmælendurnir) segjast) allir) hafa) fundið) fyrir) jákvæðum)viðbrögðum)

frá$samfélaginu.$Þrátt$fyrir$að$hafa$fundið$fyrir$ jákvæðum$viðbrögðum$þá$voru$nokkrir$sem$

höfðu&einhvern&tíman&fengið&neikvæð&viðbrögð&og&jafnvel&skammast&sín&fyrir&að&segjast&starfa&

á"leikskóla."Óskar"nefndi:!

„Fyrst'var'eiginlega'litið'niður'á'mann.'En'núna'í'dag'er'mjög'gaman'að'segja'fólki'frá'

því$að$ég$vinni$á$leikskóla.$Ég$er$náttúrulega$búinn$að$vera$lengi$og$maður$er$búinn$að"

byggja&upp&sjálfstraust.&En&ég&meina&áður&þá&vildi&ég&einu&sinni&ekki&segja&frá&því&að&ég&

væri%að%vinna%á%leikskóla.%Í%dag%spái%ég%ekki%í%þessu%einu%sinni“!

Ekki$ komu$öll$ neikvæðu$ viðbrögðin$ frá$ fólki$ út$ í$ bæ.$ Þessi$ viðbrögð$ geta$ komið$ frá$

vinum&eins&og&Pétur%nefndi:!

„Yfirleitt) fæ) ég) alltaf) flott) viðbrögð) frá) fólki) þegar) ég) segist) vinna) á) leikskóla.)

Vinahópurinn*á*kannski*erfiðara*með*að*meðtaka*þetta.*En*maður*hefur*alveg*fengið*

komment'eins'og'jæja'hvenær'á'svo'að'fara'gera'eitthvað'að'viti,'klára'skólann"eða"

eitthvað“!
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Viðbrögð(frá(samfélaginu(skipti(miklu(máli.(Ef(virðing(gagnvart(körlum(í(leikskólastarfi(

á"að"vera"jákvæð"í"alla"staði"þá"þarf"samfélagsleg"hugsun"að"breytast."Óskar"bætir"við:!

„Það%er%þetta%viðhorf%að%vinna%með%börnum.%Það%er%ekki%eins%mikil#hvatning#að#fara#

og#vinna#með#börnum.#Það#eru#kannski#foreldrar#sem#eru#búnir#að#vera#með#börn#hjá#

okkur% í%mörg% ár% en% halda% og% líta% á% leikskólann% sem% bara% barnapössun% og% hafa% ekki%

skilning'á'starfinu.'Bera'enga'virðingu'fyrir'því'sem'fram'fer'þar.''Það'er#mjög#sorglegt#

að#fullorðið#fólk#skilur#ekki#að#þetta#sé#skóli#og#börnin#eru#þarna#til#að#læra,#en#samt#

er# eins#og#þau# líti# á# þetta# sem#pössun# fyrir# börnin.# Þessi# umræða#hjálpar# ekki# fyrir#

karlmenn(og(ekki(heldur(fyrir(konur.(Hver(sem(er(sem(sækir(um,(ef!þetta%er%viðhorfið,%

þá# minnkar# áhuginn.# Þetta# hefur# áhrif# á# alla# og# hefur# haft# áhrif# á# mig,# þetta# er#

leiðinlegt(þegar(þetta(er(svona.“!

Eins%og% kom% fram%hér%að%ofan%þá%er% leikskólinn% skilgreindur% sem% fyrsta% skólastigið% í%

íslensku(menntakerfi( (Rósa( Gunnarsdóttir,& 2012).& Því& er&mjög& skrítið& að& foreldrar& séu& ekki&

meðvituð(um(það(og(finnist(að(leikskólinn(sé(barnapössun(en(ekki(kennsla(á(fyrsta(stigi.(Því(

foreldrar(sem(eiga(börn(á(leikskóla(ættu(að(vera(þeir(einstaklingar(í(samfélaginu(sem(ættu(að(

vera%með%hvað!mesta&vitneskju&um&það.&Pétur&bætti&við:!

„Fólk&er&kannski&ekki&vant&því&að&horfa&niður&á&leikskólann,&en&hópur&af&fólki&horfir&á&

þetta% sem% fóstrur% og% sér% þetta% bara% sem% umönnunarstarf.% Það% er% alveg% fjarri%

sannleikanum,+allavegana+á+þeim+leikskólum+sem+ég+hef$unnið$á.$Þar$sem$er$rosalega$

markviss(menntunarstefna(í(gangi(og(svoleiðis(hlutir.(Um(leið(og(fólk(fer(að(hugsa(um(

leikskólann)sem)fyrsta)menntunarstigið)sem)það)er.))En)um)leið)og)fólk)fer)að)átta)sig)

á"því"þá"held"ég"að"fólk"væri"að"koma"hérna"meira"inn.“!

Eins%og%Pétur% segir% þá% gæti% það%haft% áhrif.% Ef% samfélagið% fer% að%bera%meiri% virðingu%

fyrir%starfinu%þá%hugsanlega%munu%fleiri%karlar%sækjast%í%starfið.%!

Viðbrögðin)eru)alls)ekki)alltaf)neikvæð)eins)og)Sigurður)hefur)upplifað)á)sínum)árum)í)

starfi'á'leikskóla:!

„Viðbrögðin*hafa*alltaf*verið*jafn*æðisleg.*Hef*alltaf*fengið*jákvætt*viðmót.“!

Þórhallur(bætti(við(þetta:!

„Viðbrögðin* sem*ég* fæ*eru*yfirleitt*mjög*góð.*Þegar*ég*er*á* leikskólanum*þá* finnst*

mér$ borin$ virðing$ fyrir$ mér$ og$ því$ sem$ ég$ geri$ enda$ kannski# vilja# konurnar# á#

leikskólanum+koma+vel+fram+við+mig+því+ég+er+strákur.+Þær+kannski+skilja+það+að+það+



!!

25!

er#meiri#vöntun#á#strákum#í#þessa#stétt#og#þess#vegna#fæ#ég#sér#meðferð#en#ég#veit#

það$ekki$samt.$“!

Viðbrögðin) við) því) að) sjá) karla) vinna) á) leikskóla) eru" alveg" klárlega"önnur" en" að" sjá"

konu% starfa% á% leikskóla.% Samkvæmt% því% sem% Þórhallur% segir% þá% virðast% karlar% gera%

leikskólastarfið, virðingarverðara., Konur, virðast, því, vilja, fá, fleiri, karla, í, starfið, til, að, starf,

þeirra&verða&virðingarverðara&í&samfélaginu.!Þróunin'ætti'ekki'að'vera'í'þá'áttina.'Starfið'á'að'

njóta& sömu& virðingar& hvort& sem& það& er& kona& eða& karl& sem& sinnir& starfinu.& Virðingin& við&

leikskólastarfið,sjálft,þarf,að,vera,mun,meiri, frá,samfélaginu.,Miðað!við$það$sem$Þórhallur$

talar%um%þá%þurfum%við%fleiri$karla$í$starfið$svo$að$almenningur$fari$að$bera$meiri$virðingu$fyrir$

starfinu.* Það* ætti* samt* ekki* að* vera* þannig* að* karlar* fái* einhverja* sér* meðferð* á*

leikskólanum+af+því+að+vöntunin+á+þeim+er+meiri+en+hjá+konum.+Á+leikskólanum+ætti+starfsfólk+

að#vera!jafnt.'Hvort'sem'þú'sért'karl'eða'kona.'Niðurstöður'Þórðar'Kristinssonar'(2003)'um'

hjúkrunarstarfið,/ sem/ farið/ var/ yfir/ í/ kaflanum/Karlar/ í/ kvennastéttum,/ virðist/ vera/ nokkuð/

svipað' því' sem' viðmælendur'mínir' tala' um' þegar' kemur' að' virðingu' við' starfið.' Í' báðum&

þessum&stéttum&eru&karlmenn&í&minnihluta.!

!

!

5.3!Fordómar!

Karlar% sem%starfa% í%hefðbundnum%kvennastörfum%upplifa%neikvæð%viðhorf,% fordóma%og%ógn%

við$karlmennsku$sína$(Lena$Rut$Birgisdóttir,$2011).$Í$rannsókn$sem$Þórður$Kristinsson$gerði$á$

körlum' í' hjúkrun$ kom$ fram$ að$ karlar$ hafa$ fundið$ fyrir$ fordómum$ frá$ samfélaginu$ því$ þeir$

starfa& í&umönnunarstarfi& eins&og& leikskólinn.&Þar& lýstu&viðmælendur&Þórðar&að& fordómarnir&

hafi%komið%fram% í%saklausu%gríni.%En%þó%svo%að%grínið%sé%að%vissu% leiti% saklaust%þá%hefur%það#

áhrif&ef&það&er&notað&ítrekað&og&hefur&það&áhrif&á&hvernig&einstaklingurinn&upplifir&sjálfan&sig.&

Þó#svo#að#grínið# fái#menn#ekki# til#að#hætta# í#umönnunarstarfi#þá#getur#sá#sem#verður# fyrir#

gríninu' gert' breytingar' á' sínu' lífi' þegar' aðstæður' sem'hann'er' í!verða&óþægilegar$ (Þórður$

Kristinsson,) 2005).) Þetta% kom% að% einhverju% leiti% fram% hjá% viðmælendum% mínum% og% telur%

Þórhallur(að(fordómarnir(myndist(á(leikskólanum(sjálfum.(Það(er(ekki(alltaf(einhver(út(í(bæ(

sem$dæmir$heldur$getur$þetta$verið$einhver$sem$við$sjáum$alla$daga:!

„Neikvæðu* viðbrögðin* finnst*mér* stundum*birtast* í* leikskólanum* sjálfum.* Þá* einna*

helst&frá&feðrum&barnanna.&Þó&svo&það&komi&kannski&ekki&beint&út&úr&þeim&þá&finnst&
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mér$ oft$ að$ það$ sé$ horft$ á$ mann$ með$ þeim$ augum$ að$ þau$ öskri$ á$ mann$ hvern$

fjandann#ert#þú#að#gera#hérna#að#vinna#með#börnum.#Mér# finnst#að# feður#ættu#að#

taka$upp$hanskann$fyrir$okkur$að$vera$að$vinna$á$leikskóla$og$sjá$um$börnin$þeirra.$Fá$

að#sjá#smá#stuðning#milli#karla.“!

Þarna%kemur%í%ljós%það%sem%félagsfræðingurinn%Janet%Chafetz%(1974)%sagði%um%stráka.%

Okkur% strákum% er% kennt% að% vera% ekki% að% tjá% tilfinningar% okkar% og% við% eigum% að% líta% á% aðra%

stráka'sem'okkar'keppinauta.'Það'sem'Þórhallur'nefnir'kristallast' í'því'að' í' staðinn' fyrir'að'

vera%styðjandi%þá%virðist%vera%gert%lítið%úr%körlum"á"leikskólanum."Þetta"á"alls"ekki"við"um"alla"

karla%sem%eiga%börn%á%leikskóla%eins%og%Þórhallur%nefnir%þá%er%þetta%bara%brot"af"körlum."Þessi%

viðbrögð(gætu!einnig%stafað%af%því%að%mönnum%finnist%það%skrítið%að%sjá%karla%á%leikskólanum%

enda%sé%það%að%brjóta#upp#hugmyndir#okkar#um#félagslegar#formgerðir.#Taka#þá#frekar#þann#

pól$í$hæðina$að$líta$niður$á$karlinn$sem$starfar$á$leikskólanum.$!

Í" rannsókn" Laufeyjar" og" Gyðu" (2014)" um" kynjaðar" væntingar" til" kvenna" og" karla" á"

leikskólum) kom) fram) að) karlar) verða) fyrir" fordómum" á" leikskóla" því" starfið" samrýmist" illa"

hugmyndum( samfélagsins( um( karlmennsku.( Fordómar( sem( karlar( verða( fyrir( á( leikskóla(

tengjast(einnig(hugmyndum(um(kynferðisafbrotamenn.(En(ekki(eru(til(neinar(rannsóknir(eða(

upplýsingar+ sem+ styðja+ við+ það+ að+ karlmenn( sem( starfa( á( leikskóla( séu( sérstakur(

gerendahópur+ í+kynferðisofbeldismálum+gegn+börnum+(Laufey+Axelsdóttir+og+Gyða+Margrét+

Pétursdóttir,+2014).!

Pétur&nefnir:!

„Sumum%finnist%óþægilegt%þegar%karlmaður%er%þú%veist%að%kyssa%og%knúsa%krakkana.%

Það$virðist$samt$vera$í$lagi$ef$þú$ert$kona.$Það$er$ég$rosalega$óánægður$með$og$eitt$

skipti& fauk&alveg&svakalega& í&mig&þar&sem&ég&var&úti&að& leika&við&einhverja&krakka&og&

sat$svona$í$möl,$ég$og$einn$strákur$sem$ég$var$með$í$stuðning.$Við$vorum$eitthvað$að$

dunda%okkur$þegar$ein$stelpa$kemur$og$hoppar$ofan$á$mig$og$knúsar$mig$og$ég$leggst$

svona&aftur&á&bak&og&hún&situr&ofan&á&mér.&Þá&kemur&einn&kvenkyns&kennari&og&segir&

ég#myndi#nú#ekki#vera#að#þessu#og#lét#mig#líða#eins#og#ég#væri#eitthvað#pervert#af#því#

þetta%var%að"gerast."Án"þess"að"segja"neitt"en"samt"með"því"að"segja"að"þetta"væri"

óviðeigandi*hegðun*af*minni*hálfu*þá*fannst*mér*það*svona.*Ég*fór*því*að*hugsa*að*ef*

þetta%skildi%hafa%verið%öfugt.%Þá%hefði%örugglega%aldrei%verið%kommentað%á%þetta%og%

hérna&mér&finnst"þetta"voðalega"hættulegt"dæmi"sko."Ég"veit"ekki"hvernig"þetta"er"en"

kannski&af&því&að&ég&hef&brennt&mig&á&því.&Það&er&svona&nettir&fordómar&gagnvart&því&
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að#karlmenn#sinni#þessu#starfi#en#þá#aðallega#á#þennan$hátt$að$maður$megi$ekki$sýna#

umhyggju'og'kærleik#á#sama#hátt#og#kvenkyns.“!

Það$ virðist$ ekki$ ganga$ það$ sama$ yfir$ starfsfólk$ og$ það$ er$ vegna$ þess$ að$ annar$

starfsmaðurinn+er+karl+en+hinn+starfsmaðurinn+er+kona.+Samkvæmt+þessum+starfsmanni+sem+

Pétur& starfaði& með& þá& virðist& sem& svo& að& karlar& eigi& ekki& að& sýna$ umhyggju$ og$ hlýju.$

Leikskólinn)gengur)út)á)það)að)hjálpa)börnunum)að)stíga)sín)fyrstu)skref)út)í)lífið.)Í)því)er)stór)

partur&umhyggja&og&hlýja.&Ef&karlmaður&má&ekki&sýna&sömu&viðbrögð&og&kona&í&starfi,&hvaða&

skilaboð)erum)við)þá)að)senda)til)barnanna?!

Hver%ætli% ástæðan% sé% fyrir% því% að% einungis% 1%% leikskólans% séu% strákar.%Hvað% er% það%

sem$heldur$strákum$frá$leikskólanum.$Eru$það$fordómar$frá$samfélaginu?$Sigurður$segir:!

„Við% erum% aldir% upp% í% þannig% þjóðfélagi% og% samfélagi% að% umönnun% og% svona% hefur%

alltaf%verið&hjá&stúlkunum.&Þetta&er&svona&svolítil& samfélagsmótun.&Það&gerir&það&að&

verkum'að'drengir'þurfa'að'stíga'út'fyrir'kassann'til'að'koma'og'vinna'á'leikskóla.'Það'

er# oft# auðveldara# fyrir# konur# að# stíga# inn# í# karlmannsstörf# heldur# en# fyrir# karla# að#

stíga! inn# í#kvenmannsstörf.#Við#megum#ekki#vera#mjúkir.#Það#held#ég#að#sé#klárlega#

einn$þáttur.“!

!!Samkvæmt( ríkjandi( karlmennsku( þá(mega( karlar( ekki( vera(mjúkir.( Ef( karlar(ætla( að(

temja& sér& umhyggju& og& friðsæla& hegðun& þá& eru& þeir& að& brjóta& á& ríkjandi& karlmennsku.!Við$

verðum'þá'eitthvað'sem'nefnist'undirskipuð'karlmennska.'Eins'og'nefnt'var' í'karlmennsku'

kaflanum( hér( fyrir( ofan( þá( sækjast( flestir( karlar( í( ríkjandi( karlmennsku.( Hún( er(

eftirsóknarverðust./Ef/menn/ætla/sér/að/sækja/um/starf/í/leikskólanum/þá/eru/menn/að#brjóta#

gegn$ ríkjandi$ karlmennsku.$ Með$ því$ að$ brjóta$ gegn$ ríkjandi$ karlmennsku$ þá$ eiga$ menn$ í$

hættu%á%að%vera%uppnefndir%eða%falla%í%þann%flokk%að%vera%sagðir%samkynhneigðir.%Þetta%gæti%

verið& ástæða& þess& að& menn& forðast& það& að& sækja& um& starf& á& leikskóla.! Fordómarnir* frá*

samfélaginu+eru+til+staðar+og+menn+óttast+þá.!

!

5.4!Fyrirvinnuhugmyndir!

Eins%og%kom%fram%hér%að%ofan%þá%er%starfið%ekki%aðeins%tæki%til%að%afla%okkur%tekna%heldur%er%

starfið( líka( hluti( af( sjálfsmynd( okkar.( Það( skiptir( fólk(miklu(máli( að( vera" í" góðu" og" öruggu"

starfi.(Fyrir(einhverjum(árum(var(það(þannig(að(karlinn(á(heimilinu(vann(úti(fyrir(fjölskyldunni(

á"meðan"konan"var"heimavinnandi"með"börnin"og"sá"um"heimilið."Þetta"hefur"þó"allt"saman"
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breyst'og'eru'konur'að'færast'nær'og'nær'körlum'sem'vinna%fyrir%utan%heimilið.%Þó%er%ennþá%

töluverður) munur) á) launum) karla) og) kvenna.) Það) er) því) áhugavert) að) skoða) hvað)

viðmælendur,mínir,höfðu,mikið,að,segja,hvað,launin,varðar.,Fyrirvinnuhugmyndir,og,launin,

eru$greinilega$á$milli$tannanna$á$körlum$sem$starfa"á"leikskóla."Óskar"segir:!

„Það%eru%náttúrulega%launin%og%ég%ætla%ekkert%að%tala%létt%um%það,%því%mér%finnst%það%

alvarlegt( mál( bæði( sem( leiðbeinandi( eða( einhver( sem( er( lærður( er( að( fá( lítið(

útborgað)fyrir)þetta)starf.)Þetta)er)100%)starf.)Þú)ert)í)100%)vinnu#og#það#er#kannski#

svolítið)svekkjandi)að)krakkarnir)í)bakaríinu)eru)að)ná)kannski)eftir)skatt)100)þúsund)

krónum'meira'en'þú.'Það'þarf'kannski'bara'að'vinna'í'bónus'til'að'fá'hærri'laun.'Það'

er# kannski# svolítið# svekkjandi.# En# miðað# við# ábyrgð# þá# þyrfti# þetta% að% vera% miklu%

betur&borgað.& Tekjurnar&eru&ekki&miklar&og&þess& vegna&er&mjög&erfitt& að&hafa&þetta&

sem$ framtíðarstarf.$ Ekki$ eyði$ ég$ miklum$ peningum$ eða$ hugsa$ mikið$ um$ peninga$

heldur' er' þetta'meira' svona' hvar' við' erum' stödd' í' þessu' samfélagi.' Þetta' er'mjög$

alvarleg'staða.“!

Borin&voru&saman& laun& lögreglumanna&og& leikskólakennarar&hér&ofar& í& kaflanum&um&

starfsval( og( kom( þá( í( ljós( að( leikskólakennarar( eru( til( dæmis(með( hærri( dagvinnulaun( en(

lögreglumenn.*Þó*þarf*að*hafa*í*huga*að*auðveldara*er*fyrir*lögreglumenn%að%hækka%sín%laun%

með$yfirvinnu$og$auka$vaktarálagi.$Leikskólakennarar$hafa$ekki$möguleika$á$því.$!

Jón$talaði!um#leikskólakennaranámið.#Þetta#er#langt#nám#og#margir#sem#vilja#ekki#taka#

sér$þennan$tíma$í$að$læra$leikskólakennarann:!

„Ég$ held$ að$ strákar! sé# ekki# spenntir# fyrir# 5# ára# námi# í# skóla# til# að# læra#

leikskólakennarann.+ Þetta+ er+ jafnt+ langt+ nám+og+ lögfræði.+ Fyrst+ þetta+ tekur+ 5+ ár+ þá+

vilja&menn&eflaust&læra&eitthvað&sem&gefur&meira&í&veskið.“!

Jón$telur$að$karlar$séu$ekki$spenntir$fyrir$því$að$eyða$5!árum%í%nám%sem%gefur%svo%á%

endanum' svona' lítið' í' veskið.' Að' starfa' á' leikskóla' virðist' ekki' vera' nóg' til' að' framfleyta'

fjölskyldunni.- Samt- sem- áður- þá- virðast- konur- sækja- í- starfið.- Það- hlýtur- að- ýta- undir-

fyrirvinnuhugmyndir,samfélagsins.,Það,virðist,vera"óskrifuð"regla"að"karlar"geti"ekki"sætt"sig"

við$ laun$ sem$ leikskólinn$ býður$ upp$ á.$ En$ það$ er$ komið$ vegna$ fyrirvinnuhugmynda$

samfélagsins*um*hvað*sé*hlutverk*karla*og*kvenna*í*fjölskyldunni.!

!

!

!
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Sigurður'talar'um'fyrirvinnuhugmyndir:!

„Ég$ gat$ þetta$ þegar$ ég$ var! ekki$ sjálfur$ með$ fjölskyldu.$ Þetta$ tekur$ á.$ Svo$ eru$ það$

launin& líka.& Það&eru&margir& þættir.& Það&er& ekki& að&ástæðulausu&að&maður& sé& í& námi&

sjálfur.“!

Sigurður'er' að'mennta' sig' á'öðru' sviði.'Ástæðan'er' sú' að'nú'er'hann'kominn'með'

fjölskyldu*sem*hann*þarf*að*sjá$fyrir$og$þá$horfir$hann$í$launin.$Launin$á$leikskólanum$virðast$

ekki$heilla.$Þórhallur$talar$mjög$svipað$og$Sigurður:!

Þórhallur:!

„Þetta%er%eitthvað%sem%mér%finnst%gaman%að%gera.%Ég%bý%bara%með%kærustunni%minni%í%

dag.%Ég%veit%ekki%hvernig%þetta%verður%eftir%3%ár,%5%ár%eða%10%ár.%Ég%vil%geta%séð%fyrir%

minni$fjölskyldu$án$þess$að$þurfa$vera$ í$ tveim$störfum$og$fá$ekki$að$upplifa$uppeldi$

barna%minna.%Ég%er%að%mennta%mig%á%öðru%sviði,%en%það%er%ekkert%mál%að%tengja%það%

við$ börn$ og$ vonandi$ leikskólann.$ Leikskólinn$ er$ eitthvað$ sem$ ég$ væri$ alveg$ til$ í$ að$

starfa&kringum.&En&starfið&sem&ég&er&í&í&dag&sem&ég&elska&er&kannski&ekki&alveg&það&sem&

ég#sé#mig#gera#eftir#10#ár.#En#ég#vona#að#eftir#10#ár#verð#ég#samt#sem#áður#eitthvað#

viðloðinn'leikskólann.“!

Menn$ óttast$ það!að# ef# þeir# leggja# leikskólastarfið# fyrir# sig# þá# eigi# það# ekki# eftir# að#

duga%til%að%sjá%fyrir%fjölskyldunni.%Fyrirvinnuhugmyndir%eru%klárlega%til%staðar%eins%og%Ingólfur%

Ásgeir'(2004)'nefndi'í'kaflanum'karlmennska.'Launamunurinn'í'okkar'þjóðfélagi'er'tilkominn$

vegna&þess&að&karlar&telja&að&þeir&þurfi&að&vera&með&hærri&laun&en&konan&á&heimilinu.&Karlinn&

á" að" vera" fyrirvinnan" og" körlum" finnast" þeir" þurfa" að" standa" undir" þeim"

fyrirvinnuhugmyndum.-!

Jón$tók$undir$með$viðmælendum$mínum$og$telur$að$námið$sé$of$ langt#til#að#nenna#

leggja&það&á&sig:!

„Ég$gæti$ekki$séð$leikskólann$sem$framtíðarstarf.$Ég$ætla$mennta$mig$í$öðru$og$það$

snýst% ekkert% að% leikskólanum.%Mér% finnst% gaman% að% vinna%með% börnum% en% ég% tími%

ekki$að$eyða$5$árum$í$háskóla$fyrir$leikskólakennaranám.“!

Er#námið&eitthvað&sem&fólk&þarf&að&skoða&til&að&fá&fleiri&karla&inn&í&leikskólann?&5&ár&eru&

vissulega)langur)tími)og)eru)5)ár)nauðsynlegur)tími)til)að)kenna)allt)sem)þarf)að)kenna)fyrir)

námið&í&leikskólanum?!Viðmælendur,mínir,hafa,flestir,áhuga,á,að,sinna,starfi$sem$kemur$að$

uppeldi' barna.' Hins' vegar' er' leikskólinn' ekki'mikið' inn' í'myndinni' og' eru' launin' og' lengd'

náms%ástæðan.%Ef%námið%að%leikskólakennara%væri%öðruvísi%upp%sett%þá%mögulega%væru%fleiri%
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einstaklingar+ í+ því+ námi.+ Einnig+ þurfa+ launin+ að+ hækka+ til+ að# fólk# skoði# alvarlega# þennan#

starfsvettvang*eftir*menntaskóla.*!

!

!

Kafli&6!!!Umræður!

Í" rannsókn" minni" hef" ég" leitast" við" að" svara" hvers" vegna" karlar" sækjast" svona" lítið" í"

leikskólastarfið,eins,og,raun,ber,vitni.,Ég,tel,mig,vera,nær,svari,við,þeirri,spurningu.%!

! Niðurstöður)úr)þemagreiningunni)gefa)skýra)mynd)á)stöðu)karla)í)leikskóla.)Vöntunin)

er# til# staðar# og# erfitt# er# að# sjá#miklar# breytingar# á# næstu# árum.# Áhugi# karla# sem# starfa# á#

leikskólum)virðist)vera)til)staðar)og)virðast)þeim)líka)vel)í)starfi.)Þrátt"fyrir"að"líka"vel"í"starfi"

þá#er#leikskólinn#ekki#starf#sem#þeir#geta#séð#sig#í#í#framtíðinni.#Karlar#eiga#það#til#að#upplifa#

fordóma(í(starfi.(En(erfitt(getur(verið(fyrir(karla(að(koma(inn(á(leikskólann(enda(ekki(mikið(um(

aðra$karla$þar$nú$þegar.$Leikskólinn%hefur%oft%verið%nefndur%sem%vinnustaður%fyrir%konur%og%

því$virðast$þeir$ekki$eiga$heima$þar.$!

Karlar%og%umönnun%barna%er%þó%að%breytast.%Það%er%ekki%lengur%orðið%óvenjuleg%sjón%

að#sjá#karla#sitja#á#kaffihúsi#með#barnavagn#og#njóta#þess#að#vera# í# fæðingarorlofi.*Það*var*

stórt% skref% fyrir% karla% að% stíga% að% taka% fæðingarorlof,% en% í% dag% þá% er% það% orðið% mun%

viðurkenndara+enda+tæp+90%+karla+sem+nýta+sér+fæðingarorlofið+(Ingólfur+V.+Gíslason,+2007).+

Því$viðurkenndara$sem$umönnun$karla$verður$því$auðveldara$verður%fyrir%karla%að%sækja%um%

starf&á&leikskóla.!

Það$sem$situr$eftir$eru$fyrirvinnuhugmyndir$karla$og$kvenna.$Margir$einstaklingar$eru$

fastir' í' því' fari' að' karlinn' á' að' vera' fyrirvinnan' á' heimilinu.' Ef' karlinn' er' fyrirvinnan' á'

heimilinu(þá(eru(ekki(miklar( líkur&á&að&karlinn&sækjist&í&starf&á&leikskóla.&Þar&getur&hann&ekki&

uppfyllt'þörfum'fjölskyldunnar'og'þeim'kröfum'sem'karlinn'setur'á'sjálfan'sig.'!

Það$ að$ karlmaður$ skuli$ starfa$ á$ leikskóla$ er$ ekki$ endilega$ víst$ að$ hann$ muni$ gera$

leikskólastarfið,að,sínu,framtíðarstarfi.+Eftir+viðtöl+við+þessa+fimm+karlmenn+virðist+það+koma+

bersýnilega+í+ljós+fram+að+hlutfall+karla+á+leikskóla+er+í+hættu.+Er+það+alveg+ljóst+að+hlutfallið+á+

ekki$ eftir$ að$ hækka$ mikið$ ef$ karlmenn$ hafa$ ekki$ áhuga$ á$ að$ sækja$ sér$ menntun$

leikskólakennara.'Þetta'er'mikið'áhyggjuefni'fyrir' leikskólana.'Það'er'erfitt'að'segja'hvað'sé'

næsta& skref& fyrir& leikskólann.&Mennta!!og#menningarmálaráðherra# kom# af# stað# starfshóp# í#

sambandi( við( eflingu( einstaklinga( á( leikskólastigi.( Þessi( skýrsla( kom( fram( 2012.( Í" þessari"
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skýrslu'kemur'fram'að'takmarkið'sé'til'langstíma'litið'að'karlmenn'verði'10%'af'leikskólanum'

árið% 2050.% Kannski% er% erfitt% að% segja% til% um%það%núna%hvort% það%muni% takast.% En% eitthvað% í%

sambandi(við(samfélagið(þarf(að(breytast.(Hugarfarsbreytingar(þurfa&að&eiga&sér&stað.&Þessi&

starfshópur* mun* hittast* á* fjögra* ára* fresti* þar* til* þessu* markmiði* er* náð.* Mennta!! og#

menningarmálaráðherra,er,því,á,tánum,og,er,það,jákvætt,(Rósa,Gunnarsdóttir,,2012).!

Leikskólinn)er)að)verða)fyrir)brottfalli)hvað)varðar)menntaða$leikskólakennara.$Það$er$

áhyggjuefni+ ef+ menntaðir+ leikskólakennarar+ eru+ að+ sækjast+ í+ önnur+ störf.+ Það+ er+ ekki+ svo+

hlaupið(að(því(að(fjölga(í(þessari(stétt.(Eins(og(kom(fram(í(tölfræði(kaflanum(þá(segja(lögin(að(

krafa% sé% á% að% 2/3% starfsfólk% leikskólans! sé# menntað# sem# leikskólakennarar.# Samkvæmt#

mínum% viðmælendum% þá% mun% þetta% ekki% breytast% á% næstu% árum.% Fyrirvinnuhugmyndir%

virðast(loka(á(það,(samfélagið(á(erfitt(með(að(viðurkenna(karla(í(starfi(á(leikskóla(og(námið(er(

alltof&langt.&Ef&námið&væri&sett&upp!öðruvísi)en)það)er)í)dag)þá)værum)við)eflaust)nær)því)að)

fylla%upp%í%kröfurnar%að%2/3%starfsfólk%leikskólans%sé%menntað%sem%leikskólakennarar.%Það%er%

mikið% fyrir% 18% ára% einstakling% að% stíga% inn% í% 5% ára% nám% og% eftir% þessi% 5% ár% þá% ertu% orðinn%

leikskólakennari.$Hvernig$væri$það$ef$einstaklingar$hefðu$möguleika$á$að$sækja$um$nám$sem$

snéri&að&bæði,&leikskóla!,"grunnskóla!,"og"framhaldsskóla"kennslu."Fyrir"allt"þetta"væru"3"ár"í"

grunnnám.(Eftir(þessi(3(ár(þá(ættu(einstaklingar(möguleika(á(að(sérhæfa(sig(á(því(sviði#sem#

þeir%hafa%áhuga%á.!

! Laun%á%leikskólum%virðast%vera%mikill%áhrifaþáttur.%Maður%heyrir%það%oft%í%umræðunni%

að#karlar#geti#hreinlega#ekki# starfað#á# leikskóla,#því# á#þeim# launum#geta#þeir#ekki# séð# fyrir#

heimilinu.) Eins) og) áður) hefur) komið) fram) eru) fyrirvinnuhugmyndir+ enn+ til+ staðar.+

Karlmaðurinn* á* að* vera* með* hærri* laun* en* konan.* Ef* tölur* eru* skoðaðar,* vinna* íslenskir*

karlmenn( vinna(mest,( af( karlmönnum( innan( Evrópusambandsins.( Væri( leikskólinn( því( ekki(

tilvalinn'vinnustaður'fyrir'íslenska'karlmenn'að'herja$á?$Vinnutíminn$er$þægilegur$og$enginn$

hætta%á%yfirvinnu.%Kosturinn%við%að%vinna%vinnu,%þar%sem%engin%yfirvinna%er% í%boði,%er%sá%að%

einstaklingurinn,getur,eytt,meiri,tíma,heima,með,fjölskyldunni,og,þar,að,leiðandi,tekið,meiri,

þátt$ í$uppeldi$barna$og$sinnt#fjölskyldunni#meira#en#skyldi.#En#ókosturinn#við#yfirvinnulausa#

vinnu%er%sá%að%karlar%ná%þá%ekki%að%uppfylla%þá%kröfu%sem%þeir%setja%á%sjálfan%sig%að%vilja%vera%

fyrirvinnan(á(heimilinu.!

! Viðbrögð(fólks(voru(mismunandi(hjá(þeim(viðmælendum(sem(ég(ræddi(við#þegar#þeir#

minnast'á'leikskólann.'Samstarfsfólk'á'leikskólum'þarf'að'taka'körlum'opnum'örmum.'Í'lang'
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flestum(tilfellum(er(það(gert.(En(til(eru(dæmi(um(að(svo(sé(ekki(eins(og(viðmælendur(töluðu(

um.$Hver$er$munurinn$á$að$karl$sem$starfar$á$leikskóla$faðmar"barn"á"leikskólanum"og"þegar"

kona% leikur% sama% leik?% Af% hverju% þarf% karlinn% að% passa% sig% meira% á% þessu% en% konan?%

Hugsanlega) erum) við) svolítið) smituð) af) umfjöllun) fjölmiðla) í) málum) tengdum)

kynferðisafbrotum0 gagnvart0 börnum0 og0 í0 flestum0 tilfellum0 er0 um0 karla" að" ræða." Það" gæti"

verið&eitt&af&því&sem&fælir&karlmenn&frá&leikskólum.&Menn&vilja&að&sjálfsögðu&ekki&fá&svoleiðis&

stimpil' á' sig.' En' ekki' eru' til' neinar' rannsóknir' eða' upplýsingar' sem' styðja' við' það' að'

karlmenn(sem(starfa(á(leikskóla(séu(sérstakur(gerendahópur&í&kynferðisofbeldismálum&gegn&

börnum' (Laufey' Axelsdóttir' og' Gyða' Margrét' Pétursdóttir,' 2014).' Það' er' því' mikilvægt'

karlmenn( hugsi( ekki( út( í( slíkt,( þegar( þeir( huga( að( starfsvettvangi,( að( (mögulega( geta( þeir(

verið&flokkaðir&þannig,&því&enginn&grunnur&er"á"bak"við"slíkt."Einnig"er"það"mikilvægt"að"við"

sem$samfélag$stimplum$ekki$alla$karla$sem$kynferðisafbrotamenn.!

Það$ virðast$ ekki$ allir$ átta$ sig$ á$ því$ að$ leikskólinn$ er$ viðurkenndur$ sem$ fyrsta$

skólastigið*og*telja*leikskólann*vera*gæslu*fyrir*börnin*sín.*Þetta%er%breyting%sem%við%þurfum%

að#fá#út#í#samfélagið.#Leikskólastarfið#snýst#þó#auðvitað#líka#um#umönnun#og#tilfinningatengsl#

við$börnin.$Leikskólastarfið$er$ekki$eitthvað$sem$einungis$konur$geta$unnið$við$og$mikilvægt$

er#að#hætta#að#stimpla#starfið#sem#slíkt.'Karlar'gera'mismunandi'væntingar'til'þess'starfs'sem'

þeir%velja%sér.%Leikskólinn%á%ekki%að%vera%starf%sem%karlar%horfa%síður%til.%Út%frá%viðmælendum%

mínum%þá%virðast%viðbrögðin,%við%að%sjá%karlmann%í%starfi%leikskólakennara%vera%nokkuð%góð.%!

! Eins% og" kom" fram" í" kenningunni" um" spegilsjálfið" þá" mótast" það" " í" lífi" okkar" eftir"

upplifun'annarra'einstaklinga'á'okkur'sjálfum.'Í'raun'er'það'þá'samfélagið'sem'mótar'sjálfið'í'

okkur.&Ef&samfélagið&segir&við&okkur&að&það&sé&rangt&fyrir&karla&að&vinna&á&leikskóla!þá#getur#

það$orðið$okkar$upplifun.$Við$viljum$ekki$að$samfélagið$tali$illa$um$okkur$og$því$reynum$við$

að#fylgja#straumnum#og#brjótum#ekki#upp#það#sem#telst#eðlilegt#í#samfélaginu#(Scheff,#2011).#

Karlar% þurfa% að% stíga% út% úr% sínum% ríkjandi% karlmennsku% ramma," til" að" sækja" um" starf" á"

leikskóla.)þeir)þurfa)að)þora)standa)uppi)á)móti)samfélaginu.)Sem)betur)fer)eru)karlar)þarna)

úti$sem$hafa$gert$það$og$virðist$upplifun$þeirra$á$leikskólanum$vera$nokkuð$góð.$Við$þurfum$

að#brjóta#upp#kynjamyndir#og#titla#leikskólann"sem"vinnustað"þar"sem"bæði"karlar"og"konur"

geta%starfað%á,%án%þess%að%karlar%finni%fyrir%fordómum%eða%skotum%frá%samfélaginu.%Karlar%sem%

nú# þegar# starfa# á# leikskóla# eru# einmitt# að# brjóta# upp# þessar# kynjamyndir# og# víkka# þar# að#

leiðandi(út(karlmennskuhugmyndir%fyrir%okkur%hin%og%komandi%kynslóðir.%Þetta%hjálpar%öðrum%
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körlum'að' stíga'út'úr' ramma' ríkjandi' karlmennsku'og'eftir' nokkur' ár,' verðum'við' vonandi'

ekki$að$tala$um$að$stíga$út$fyrir$ákveðinn$ramma$þegar$karlar$sækja$um$á$leikskóla.$!

! Það$hjálpaði$mér$mikið$að$fá$að$ræða$við$þessa$fimm$einstaklinga.$Það$var$gott$að$fá$

þeirra&viðhorf&og&sýn&á&starfið.&En&margt&af&því&sem&þeir&nefndu&gat&ég&tengt&við&sjálfan&mig.&

Eins%og%það%að%ef%maður%hefur%áhuga%á%að%stofna%fjölskyldu%þá%held%ég%að%það%yrði%erfitt%að%

starfa$ sem$ leikskólakennari$ því$ ég$ er$ ekkert$ öðruvísi$ en$ þessir$ viðmælendur$ mínir.$

Fyrirvinnuhugmyndir, eru, ennþá, til, staðar, og, finnst, mér, ég, þurfa, að, geta, séð, fyrir, minni,

fjölskyldu.+Ef+ég+ætti+að+draga+þetta+allt+ í+eitt+þá+er+það+samfélagið+og+fyrirvinnuhugmyndir&

sem$þyrfti$að$breytast$til$þess$að$karlar$haldist$á$leikskólann.$Bola$burt$þessum$hugmyndum$

um#eina#fyrirvinnu#á#heimilinu#og#með#því#að#bola#niður#þeim#hugmyndum#þá#styðjum#við#í#

leið%undir% launajafnrétti% kynjanna%á% vinnumarkaði.% Þá% vonandi% færum%við"að" sjá" fleiri" karla"

sækjast'á'leikskólann'því'börnin'okkar'þurfa'að'upplifa'umönnun'frá'bæði'körlum'og'konum'

á"leikskólanum.!
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!
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