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efni frá janúar 2017 fram til nóvember 2017. Rannsóknarspurningar eru þrjár og hljóða 

svo: Að hvaða hlutverki leikskólastarfs snýr umfjöllun þriggja dagblaða og veffréttamiðla 

sem tengjast þeim? Hvaða viðhorf hagsmunaaðila koma fram? Hver er birtingarmynd 

leikskólastarfs í umfjölluninni? 

Leiðbeinandi við gerð verkefnisins var Arna H. Jónsdóttir og henni kann ég góðar 

þakkir fyrir jákvætt viðmót, hvatningu og ekki síst afar gagnlegar samræður og 

ábendingar. Sérfræðingur var Börkur Hansen og fær hann einnig kærar þakkir fyrir  sitt 
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Það þarf þorp til að ala upp barn og víst er að þorpið var til staðar til að standa með 
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stuðning og velvilja. Fyrir framlag eiginmannsins Braga Jóhannssonar, barnanna okkar og 

þeirra Ásrúnar Sigrid Steindórsdóttur og Nínu Bjargar Bernhöft Salvarardóttur verð ég 

ævinlega þakklát. Þá kann ég Creditinfo mínar bestu þakkir fyrir góðfúslega veittan 

aðgang að fjölmiðlavakt fyrirtækisins. 

Þetta lokaverkefni er samið af undirritaðri. Ég hef kynnt mér vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun 
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Hafnarfirði, 26 . janúar 2019      
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Ágrip 

Leikskólar gegna stóru hlutverki í nútímasamfélagi og það lætur nærri að öll börn á Íslandi 

sæki leikskóla áður en grunnskólaganga þeirra hefst. Að leikskólastarfi standa hópar og 

einstaklingar sem eiga ólíka aðkomu að þessum mikilvægu stofnunum, svokallaðir hags-

munaaðilar.  

Málefni leikskóla hafa verið talsvert til umfjöllunar í fjölmiðlum á undanförnum 

misserum. Þar er dregnar upp myndir af leikskólastarfi og hlutverki þeirra út frá ólíkum 

sjónarhornum. Þessari ritgerð er ætlað að greina umfjöllun ritaðs efnis fjölmiðla um 

málefni leikskóla og varpa ljósi á birtingarmynd leikskólastarfs í fjölmiðlum, að hvaða 

hlutverki leikskóla umfjöllun snýr og birtingu viðhorfa hagsmunaaðila. 

Rannsóknaraðferðin er eigindleg og byggir á þemagreiningu á umfjöllun þriggja 

stærstu íslensku dagblaðanna og þriggja stærstu veffréttamiðlanna þar sem orðið leik-

skóli kemur fyrir.   

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að hagsmunaaðilar virðast deila því viðhorfi  að 

leikskólar gegni mikilvægu hlutverki í samfélaginu og þá gildir einu hvort um er að ræða 

menntunarlegt eða efnahagslegt hlutverk. Hlutverk leikskóla varðandi félagslegt réttlæti 

kemur lítið sem ekkert fram í umfjöllun fréttamiðlanna.  

Við fyrstu sýn virðist fréttaumfjöllun um leikskóla talsvert snúa að þeim áskorunum 

sem leikskólar takast á við í starfsumhverfi sínu. Umræða um manneklu og álag á 

starfsfólk er fyrirferðarmikil á því tímabili sem er til skoðunar. Í tengslum við þessa 

umræðu ber einnig nokkuð á umræðu um laun þeirra sem starfa í leikskólum og ímynd 

starfs leikskólakennara sem þykir ekki nógu góð. Þá er einnig talsvert rætt um þá fjármuni 

sem leikskólar hafa yfir að ráða og þykja ekki miklir. Dregin er upp heldur dökk mynd 

viðhaldi húsnæðis og leiksvæða. Leikskólinn er sagður gegna mikilvægu hlutverki í 

þjónustu við fjölskyldur og einnig er þætti leikskóla í árangri Íslendinga hvað varðar jafna 

stöðu kynja á vinnumarkaði gefinn talsverður gaumur. Greinaskrif og umfjöllun sem snýr 

að fagstarfi leikskóla birtir jákvæða og metnaðarfulla mynd af starfinu. 

Von mín er að rannsóknin sýni að almennt eru viðhorf til mikilvægis leikskólastarfs 

jákvæð þó að umræða um hana í fjölmiðlum snúist oftar en ekki um annað en fagstarf 

leikskólanna. Ég vona einnig að niðurstöður verði einhverjum hagsmunaaðila leikskól-

anna hvatning til að snúa umræðu um leikskólamál meira að meginstarfsemi þeirra, 

hlutverki og ábyrgð á menntun og uppeldi yngstu barnanna.  
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Abstract 

The representation of preschools in written media 

Preschools play an important role in modern society and almost all children in Iceland go 

to preschool before they start elementary school. Different groups and individuals are 

involved in varying ways with running a preschool. These are so-called stakeholders.  

Issues related to preschools have been widely discussed in the media in recent times. 

Varying views of the work done at preschools and preschool roles are introduced through 

news media.  This thesis is intended to analyze newspaper coverage of preschool issues 

and bring to light how preschool activities are covered in the media. Furthermore it is 

intended to analyze the viewpoint of stakeholders towards preschools. 

The research method is qualitative and is based on thematic analysis of the coverage 

of the three largest newspapers in Iceland and the three largest website media outlets 

where the word “preschool” is used. 

The results of the study show that stakeholders seem to share the view that 

preschools play an important role in society related to their educational role and the 

economic role. The role of preschools related to social justice is hardly noticable in media 

coverage.  

At first glance, news coverage of preschools seems to be rather focused on several 

challenges they face in their work environment and a considerable coverage on the lack 

of staff and heavy work load on preschool staff. Related to this there are also discussions 

about the salaries of preschool teachers and the image of the occupation of preschool 

teacher which is not considered reputable. There is news coverage about that the funds 

preschools have at their disposals are considered not to be sufficient. In addition housing 

and outdoor play area are considered rather neglected. Preschools are thought to play 

an important part with regards to serve parents. Considerable attention is given to the 

role played by preschools in how Iceland has managed to increase gender equality in the 

labor market. Articles that are related to the educational role of preschools give a 

positive and ambitious image of preschool activities.  

It is my hope that this research will show that attitudes towards the importance of 

preschool work are generally positive, even though media coverages tend to center on 

matters not related to the educational role of preschools. I also hope that my research 

will encourage stakeholders to turn the discussion on matters related to preschools more 
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towards their principal ideology, role and responsibility for education and raising of the 

youngest children. 
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1 Inngangur  

Leikskólar á Íslandi eru lögum samkvæmt fyrsta skólastigið. Markmið þeirra er að veita 

börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg 

náms- og leikskilyrði (Lög um leikskóla 90/2008). Í samantekt Hagstofu Íslands um 

leikskólamál á árinu 2017 kemur fram að starfræktir voru 254 leikskólar á Íslandi og 

heildarfjöldi nemenda var tæplega 19.100 (Hagstofa Íslands, 2017e). Af börnum á 

aldrinum 3-5 ára voru 97% þeirra í leikskóla, 95% tveggja ára barna og 47% ársgamalla 

barna (Hagstofa Íslands 2018b). Því má fullyrða að leikskólar gegni þýðingarmiklu 

hlutverki fyrir samfélagið.  

Í lögum um leikskóla (90/2008) er lögð fram krafa um að tveir af hverjum þremur 

starfsmönnum þeirra séu með leyfisbréf leikskólakennara. Enn er talsvert langt í land til 

að þetta náist en hlutfall starfandi leikskólakennara var 31,9% í desember 2016. Í 

desember 2017 var hlutfallið komið niður í 29,2% en starfandi leikskólakennarar voru 

flestir árið 2013 þegar þeir voru 338. Rúmur helmingur starfsmanna hafði enga uppeldis- 

eða háskólamenntun en 13% voru með aðra uppeldismenntun (Hagstofa Íslands, 2017b; 

Hagstofa Íslands, 2018a). 

Freeman (2010) setti fram skilgreiningu á hugtakinu hagsmunaaðili sem mikið hefur 

verið vísað til. Skilgreining hans er á þann veg að hagsmunaaðilar séu þeir hópar eða 

einstaklingar sem stofnunin getur haft áhrif á sem og þeir sem geta haft áhrif á starfsemi 

stofnunar. Mennta- og menningarmálaráðuneytið fer með æðstu yfirvöld menntamála í 

landinu en rekstur leikskóla er á höndum sveitarfélaga og þar starfa yfirleitt ráð eða 

nefndir sem fara með málaflokkinn og hafa til þess umboð viðkomandi bæjarstjórnar. 

Stjórnendur og annað starfsfólk leikskóla sjá um menntunarhlutverk þeirra á daglegum 

grundvelli. Foreldrar eru þeir sem velja að kaupa þjónustu leikskóla fyrir börnin sín. 

Þessar stofnanir og aðilar eru meðal annarra hagsmunaaðilar þess starfs sem fer fram í 

leikskólum landsins.    

Fjölmiðlar teljast einnig til áhrifavalda skólastofnana enda geta þeir með fréttum og 

umfjöllun sinni haft bein eða óbein áhrif á starfsemi þeirra. Dagblöð og veffréttamiðlar 

hafa góðan aðgang að almenningi og virðast ná talsverðri lesningu. Umfjöllun um 

leikskólastarf þar getur því haft áhrif á hugmyndir fólks um starfsemi skólanna. 

Skólasamfélag, kennsla og kennsluaðferðir verða ævinlega að vera í miklum tengslum 

við félagslegan veruleika, það umhverfi sem skólinn starfar í og fyrir (Bradt, Coussée og 

Vandenbroeck, 2010).  Leikskólar þurfa að taka breytingum og þróast í takt við 

samfélagslegar áherslur. Sem dæmi um breyttar forsendur í leikskólastarfi hefur daglegur 
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vistunartími barna lengst umtalsvert. Árið 2000 voru 33% barna í leikskólanum í 4-5 

klukkustundir og um helmingur barna í 8 klukkustunda vistun eða lengur. Árið 2016 voru 

tæp 2% leikskólabarna í 4-5 klukkustundir í leikskólanum og rúm 87% leikskólabarna með 

8 klukkustunda vistun eða meira (Hagstofa Íslands, 2017a). Þetta gefur til kynna að 

skóladagur leikskólabarna sé að meðaltali nokkuð langur. Á heimsvísu eru íslensk 

leikskólabörn einnig með þeim sem dvelja flesta daga á ári í skólanum eða 220 daga á ári 

en meðaltal OECD ríkjanna er 190 dagar (OECD, 2017). Á sama tíma hefur fjölgun barna 

af erlendum uppruna einnig sett svip á leikskólastarf undanfarna áratugi en samkvæmt 

tölum Hagstofunnar voru börn í leikskólum með erlent móðurmál 2.410 árið 2016 og 

hafði fjölgað um ríflega 80% frá árinu 2006 (Hagstofa Íslands, 2018c).  

Á komandi misserum má gera ráð fyrir því að leikskólar muni áfram laga sig að 

breyttum aðstæðum því í nýjum stjórnarsáttmála sem kynntur var í nóvember 2017 er 

lögð áhersla á að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Lagt er til að fæðingarorlof 

verði lengt upp í 12 mánuði og að þeim tíma liðnum muni leikskólaganga standa öllum 

börnum til boða (Stjórnarráð Íslands, 2017). Ef af verður mun þessi breyting fela í sér að 

flest sveitarfélög munu lækka inntökualdur í leikskóla frá því sem nú er.  

Hugtakið ímynd er fengið úr markaðsfræði og stendur fyrir samlegðaráhrif viðhorfa, 

skoðana og hugmynda sem fólk hefur um ákveðið fyrirbæri (Fox og Kotler, 1995). Það er 

vandasamt að kortleggja hugtakið ímynd og almennt vandasamt að leggja mat á hugtökin 

þrjú sem Fox og Kotler telja liggja að baki. Það er samt sem áður freistandi að reyna og 

hugtakið sem lagt er undir í þessu riti er viðhorf. Með því að skoða birtingarmynd á 

umfjöllun um leikskóla í fjölmiðlum er ætlunin að ná utan um gildandi birtingu á 

viðhorfum í samfélaginu til leikskólastarfs og reyna að komast að því fyrir hvað 

leikskólastarf stendur í hugum þeirra sem taka þátt í umræðu í fjölmiðlum.  

1.1  Bakgrunnur og aðdragandi 
Sem táningur hóf ég störf í leikskóla og í janúar 1990 þótti nýútskrifaður stúdentinn 

lánssamur að fá vinnu í leikskóla sem þá voru eftirsótt störf. Að hausti sama ár var ég 

aftur heppin og í það skiptið með að fá inngöngu í Fósturskóla Íslands en aðsókn að 

náminu var mikil. Að lokinni útskrift hóf ég störf í leikskóla í Hafnarfirði og mér er 

minnisstætt að ég var sautjándi leikskólakennarinn sem vann inni á deildum í fjögurra 

deilda leikskóla. Leikskólastjórinn var sá átjándi. Stöðugildin hafa sennilega verið ívið 

færri því algengt var þessum tíma að um hlutastörf væri að ræða. Hluta úr degi var ég í 

afleysingastöðu og vann því með öllum þessum frábæru leikskólakennurum, þá kallaðar 
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fóstrur, og lærði hratt. Fagleg umræða var mikil, allar ákvarðanir voru teknar af ábyrgð 

og að lokinni ígrundun og líflegum skoðanaskiptum.  

Allt frá því að ég tók ákvörðun um að gerast leikskólakennari og fram til dagsins í dag 

hef ég reglulega orðið vör við að talað er um störf okkar af óvirðingu og oftar en ekki hef 

ég farið í að rökstyðja mikilvægi góðrar menntunar fyrir kennara yngstu nemendur 

menntakerfisins. Mér er þetta viðhorf illskiljanlegt því í mínum huga er ekkert 

mikilvægara en að hlúa vel að börnum og menntun þeirra. 

Þrátt fyrir að fjöldi ungs fólks komi tímabundið til starfa í leikskólum meðal annars frá 

lokum framhaldsskólagöngu fram að háskólanámi og sinni starfinu af áhuga og metnaði 

þann tíma sem það staldrar við verður annað háskólanám fyrir valinu. Oftar en ekki eru 

það óskyldar greinar svo sem viðskiptafræði og lögfræði þó einhverjir sæki í mennta- og 

félagsvísindi en fáir í nám til leikskólakennara.  

Þessu til viðbótar hafa áhrif efnahagslegrar uppsveiflu í samfélaginu birst leikskólum 

í þeirri neikvæðu mynd að erfitt er að ráða í lausar stöður. Þetta á við jafnvel þó engar 

kröfur séu gerðar um uppeldismenntun eða reynslu, enda samkeppni um starfsfólk mikil.  

Þegar ég horfði á þátt úr þekktri sjónvarpsþáttaröð þar sem ein aðalpersónan er í sárri 

tilvistarkreppu og grætur hástöfum yfir örlögum sínum og segir „ég ætlaði mér aldrei að 

vinna bara í leikskóla“ var mér eiginlega nóg boðið. Eftir þetta fór ég að velta fyrir mér 

ímynd starfsins og í kjölfarið velta fyrir mér fregnum af leikskólastarfi og rýna betur í 

fréttir sem birtar eru. Úr þessu varð að ég fann hjá mér þörf til að skoða þetta nánar.  

Þessi takmarkaði áhugi fyrir starfi leikskólakennara og einfaldar hugmyndir almenn-

ings um það hljóta að tengjast ímynd starfsins á einhvern hátt. Ég leitaði því leiða til að 

reyna á einhvern hátt að kortleggja ímynd starfsins. Leið mín er að greina umfjöllun 

dagblaða og veffréttamiðla um leikskólastarf því mér leikur forvitni á að vita hvaða 

hugmyndir og viðhorf til leikskólastarfs birtast þar.  

1.2  Markmið og rannsóknarspurningar 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að leita stærra samhengis og dýpri skilnings á viðhorfi 

samfélagsins til leikskólastarfs. Þegar uppsveifla er í samfélaginu ríkir samkeppni um 

starfsfólk. Á slíkum tímum skiptir ímynd stofnana jafnvel enn meira máli en oft áður og 

leikskólar virðast að litlu leyti nýta sér úrræði til að kynna almenningi starf skólanna og 

vinna að eiginlegri markaðssetningu nema í gegnum heimasíður og samfélagsmiðla.  



 

15 

Fjölmiðlar hafa nokkuð vald með framsetningu og umfjöllun sinni. Málefni leikskóla 

hafa verið talsvert til umfjöllunar á undanförnum misserum. Þar er fjallað um ólíka þætti 

úr starfi og starfsumhverfi leikskóla sem og hlutverk þeirra.  

Markmið þessarar ritgerðar er að greina umfjöllun í fjölmiðlum um málefni leikskóla 

og varpa ljósi á birtingarmynd leikskólastarfs. Gerð verður sérstök grein fyrir því hvaða 

hlutverki leikskólar gegna og birtingu viðhorfa ólíkra hagsmunahópa í dagblöðum. 

Rannsóknarspurningarnar eru:  

Að hvaða hlutverki leikskólastarfs snýr umfjöllun þriggja dagblaða og veffrétta-

miðla sem tengjast þeim? 

Hvaða viðhorf hagsmunaaðila koma fram? 

Hver er birtingarmynd leikskólastarfs í umfjölluninni? 

Rannsóknaraðferðin er eigindleg og byggir á þemagreiningu á allri umfjöllun þriggja 

stærstu íslensku dagblaðanna og rituðum fréttum og greinum í þremur veffréttamiðlum 

sem tilheyra dagblöðunum þar sem leitarorðið leikskóli, í öllum föllum málfræði, kemur 

fyrir. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar geta varpað ljósi á hugmyndir almennings um 

leikskóla. Samfélagið er markaðsvætt og það er mikilvægt að allir talsmenn 

leikskólastarfs hafi það í huga hvenær og hvar sem gefst tækifæri til að koma málefnum 

leikskólanna á framfæri. Vonandi gefa niðurstöður tilefni til að hvetja til samfélagslegrar 

samstöðu á því að hampa mikilvægi leikskóla. Mögulega getur þessi greining gefið tilefni 

til að vinna á markvissan hátt að ímynd skólanna og nýta til þess þau tæki og tól sem 

aðgengileg eru.   

1.3  Uppbygging ritgerðar   

Í inngangi er fjallað um bakgrunn, aðdraganda og markmið verkefnisins. Einnig eru ær 

rannsóknarspurningar sem varpað var fram kynntar. Annar kafli ritgerðarinnar er 

fræðilegur bakgrunnur. Litið er til kenninga um hlutverk leikskóla og hagsmunaaðila 

þeirra. Þá er fjallað um umhverfi leikskólastarfs og áhrif þess á skólana. Fjallað er um 

ímynd leikskóla, viðhorf foreldra til leikskólastarfs sem og  faglega sjálfsmynd leikskóla-

kennara. Þá eru skoðaðar hugmyndir fræðimanna um ímynd skólastarfs. Að lokum er 

lítillega fjallað um fréttaflutning og hvernig fréttir ná helst til lesenda.  

Þriðji kafli fjallar um þá aðferðafræði sem beitt er í rannsókninni og rannsóknar-

aðferð. Þar er gerð grein fyrir gagnaöflun og hvernig greining á gögnum fór fram. Þar er 

einnig fjallað um réttmæti, áreiðanleika og siðferðileg álitamál. Í fjórða kafla eru 
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niðurstöður birtar eftir þeim þemum sem greind voru og eru starfsmannamál, rekstur, 

þjónusta við foreldra, fagmál og jafnrétti. Að lokum verða meginniðurstöður teknar 

saman í einn kafla. Í fimmta kafla er umfjöllun um niðurstöður tengd fræðilegum hluta 

með umræðum. Í lokaorðum eru sett saman nokkur orð um upplifun á niðurstöðum og 

þær reifaðar enn frekar. 
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2   Fræðileg umfjöllun   
Greint verður frá hlutverkum leikskóla og aðstæðum í upphafi fræðilegrar umfjöllunar og 

litið til hugmynda um þríþætt hlutverk þeirra. Skólar sem hluti af síbreytilegu umhverfi 

nútímasamfélags þurfa að búa yfir hæfni til að laga sig að aðstæðum hverju sinni. Að 

skólastarfi koma fjölmargir aðilar sem hafa áhrif á það og fjallað verður um kenningar um 

hagsmunaaðila og hvernig má meta vægi þeirra. Einnig verður fjallað um aðra áhrifavalda 

á skólastarf. Sérstaklega verður fjallað um tvo hópa áhrifavalda sem tilheyra leikskóla-

umhverfi, foreldra og starfsfólk. 

Með það að markmiði að gera grein fyrir því hvað stendur að baki svokölluðu 

almenningsáliti verður hugtakið ímynd kynnt. Kynnt verður skilgreining á hugtakinu og  

hvað hefur áhrif á ímynd. Litið verður til tölulegra upplýsinga um það hversu mikið 

dagblöðum er flett og hversu hversu mikil umferð netverja er um veffréttamiðla. Í 

kjölfarið verður fjallað um hvaða tegundir frétta ná mestri athygli lesenda.  

Við leit að sambærilegum rannsóknum um birtingarmynd skólastarfs í fjölmiðlum 

voru leitarniðurstöður engar. Þó nokkuð er fjallað um markaðssetningu skólastarfs 

erlendis. Þær rannsóknir lúta að samkeppnisumhverfi í einkareknum framhalds- og 

háskólum og tengjast því viðfangsefni þessarar ritgerðar lítið.  

2.1  Aðstæður og hlutverk leikskóla   

Í fljótu bragði virðast leikskólar gegna að minnsta kosti tveimur hlutverkum. Þessi 

hlutverk sem algengt er að tengd séu umræðu um leikskóla eru menntahlutverk þeirra 

og þjónusta. Bradt, Coussée og Vandenbroeck (2010) skilgreina þríþætt hlutverk leik-

skóla. Það fyrsta sem þau telja til er efnahagslegt hlutverk. Með því er átt við mögu-

leikann á að báðir foreldrar ungra barna geti verið virkir á vinnumarkaði og þannig 

stuðlað að aukinni þjóðarframleiðslu og samkeppnishæfni þjóða. Næst nefna þau 

menntunarhlutverk leikskóla sem snýr að líkamlegum og andlegum þroska einstaklinga 

sem og félagsfærni þeirra. Þriðja hlutverk leikskóla snýr að félagslegu réttlæti og hvernig 

leikskólasamfélagið getur átt þátt í að stuðla að réttlátu samfélagi og jöfnum möguleikum 

allra óháð bakgrunni eða stöðu í samfélaginu. Í þessu hlutverki felst að mæta ólíkum 

hópum á sama hátt og huga sérstaklega að þátttöku jaðarsettra hópa, bæði í samfélagi 

barnanna í leikskólanum en einnig foreldranna.   

Aðgengi að leikskólum á Íslandi er gott og foreldrar greiða lítinn hluta heildar-

kostnaðar við leikskólagöngu. Bæði leikskólagjöld og niðurgreiðsla sveitarfélagsins á 

þeim er mismunandi milli sveitarfélaga en árið 2017 greiddu foreldrar að meðaltali 15% 
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af heildarkostnaði við leikskólapláss (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2018). Gott 

aðgengi að leikskólum er meðal þess sem stuðlar að atvinnuþátttöku kvenna. Á Íslandi er 

hún með því sem mest gerist í heiminum. Ef einungis litið er til OECD ríkjanna er hlutfall 

starfandi kvenna hæst hér á landi (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). 

Samkvæmt gögnum frá Hagstofu Íslands (2017d) voru 80% kvenna virkar á atvinnu-

markaði árið 2017 á móti 87% karla.  

Efnahagslegt hlutverk leikskóla tengist umræðu um jafnrétti kynjanna og jafna 

möguleika mæðra og feðra á virkri þátttöku á atvinnumarkaði. Í maí 2017 gaf BSRB út 

skýrslu um stöðu dagvistunarúrræða á landinu. Í skýrslunni kemur fram að meðalaldur 

barna sem byrja í leikskóla er 20 mánuðir en fæðingarorlof beggja foreldra samanlagt eru 

9 mánuðir. Þarna á milli er bil sem almennt er brúað með því að nýta þjónustu 

dagforeldra. Í skýrslunni kemur einnig fram að mæður taka almennt lengra orlof frá 

störfum en feður. Gera má ráð fyrir að þegar barn byrjar í dagvistun hafi móðir verið 

rúma 9 mánuði frá heimili með barnið en faðirinn í tvo og hálfan mánuð. Móðir hefur því 

verið nær fjórfalt lengur frá vinnumarkaði en faðir. 

Menntunarlegt hlutverk leikskóla er fjölþætt og þar fer fram nám sem leggur grunn 

að framtíðarfærni barna og námi þeirra á öðrum skólastigum. Aðalnámskrá leikskóla og 

lög um leikskóla setja ramma um menntunarhlutverk þeirra (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2011; Lög um leikskóla nr. 90/2008). Rannsóknir sýna að leikskólaganga 

hefur jákvæða áhrif á máltöku og málþroska, læsi og stærðfræðikunnáttu. Leikskóla-

ganga hefur einnig jákvæð áhrif á tilfinningaþroska og félagsþroska (Brooks-Gunn, 

Weiland og Yoshikawa, 2016). Barnett (2008) greinir frá samantekt úr niðurstöðum 

margra rannsókna á mikilvægi leikskóla en þar kemur fram að ávinningur barna með 

félagslega veikan bakgrunn er skýrastur og mestur á leikskólagöngu þó gera megi ráð fyrir 

nokkrum ávinningi allra barna. Sá ávinningur kemur meðal annars fram í aukinni 

velgengni í skóla síðar. Barnett leggur áherslu á að markviss uppeldisstefna leikskóla þar 

sem starfsfólk hefur tileinkað sér ákveðin vinnubrögð og vinnur í þéttu samstarfi skipti 

miklu máli. Þá leggur hann einnig áherslu á góða menntun og símenntun kennara. 

Hlutverk leikskóla gagnvart félagslegu réttlæti má greina skýrt í hugmyndum um skóla 

án aðgreiningar (e. inclusive education). Hugtakið „skóli án aðgreiningar“ á forsendur í 

hugmyndum um jöfnuð, félagslegt réttlæti og lýðræðislega þátttöku. Nám án 

aðgreiningar hefur um þónokkuð langt skeið verið allsráðandi í leikskólastarfi. Í 

Aðalnámskrá er það ekki útfært nákvæmlega en þar er fjallað um að leggja áherslu á að 

efla alhliða þroska barna og veita þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi. Auk þess er 

starfsfólki gert að grípa til ráðstafana til að öll börn njóti sín miðað við þroska og þarfir 
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hvers og eins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Hugmyndafræði náms án 

aðgreiningar kemur skýrar fram í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 og er skilgreind á 

eftirfarandi hátt:  

Menntun án aðgreiningar er samfellt ferli sem hefur það að markmiði að 

bjóða upp á góða menntun fyrir alla. Borin er virðing fyrir fjölbreytileika og 

mismunandi þörfum, hæfileikum og einkennum nemenda og leggja skal 

áherslu á að útrýma öllum gerðum mismununar og aðgreiningar í skólum. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a) 

Heckman (2011) skrifar um efnahagslega hagkvæmni leikskólastarfs í tengslum við 

snemmtæka íhlutun barna með þroskafrávik. Hann vill meina að jöfnum möguleikum til 

náms og skilvirkni sé stillt upp sem illsamræmanlegum þáttum skólastarfs. Þannig er 

alltaf gert ráð fyrir að réttlæti fylgi aukinn kostnaður. Hann bendir á að margsannað sé 

að það er fjárhagslegur ávinningur samfélags að grípa snemma inn í þroskaferli barna 

með frávik og vinna með getu þeirra á markvissan hátt. Þannig er stuðlað að lægri 

kostnaði en ef inngrip eru síðar á ævi þeirra. Með snemmtækri íhlutun er hægt að 

samræma réttlæti og fjárhagslegan ávinning til lengri tíma.  

Þrátt fyrir að hér hafi hlutverk leikskóla verið sett upp sem þrískipt munu þessi  

hlutverk leikskóla alltaf skarast eða stangast á. Að einhverju leyti kemur það til vegna 

þess að ákvarðanir sem teknar eru af menntayfirvöldum eru ekki endilega byggðar á 

kennslufræðilegum eða vísindalegum nálgunum heldur frekar á pólitískum og siðfræði-

legum rökum (Bradt, Coussée og Vandenbroeck, 2010).  

2.2  Hagsmunaaðilar og áhrifavaldar leikskólastarfs 
Ólíkir aðilar eiga hagsmuna að gæta með rekstri hvers leikskóla. Þessir aðilar geta verið 

hvort sem er einstaklingar, hópar, fyrirtæki eða stofnanir. Eins og áður hefur komið fram 

verður hér stuðst við skilgreiningu Freeman (2010) um að hagsmunaaðilar séu þeir hópar 

sem stofnunin getur haft áhrif á og þeir sem geta haft áhrif á starfsemi stofnunar. Sumir 

aðilar geta haft bein og augljós áhrif á skólastarf til dæmis með úthlutun fjármagns. Áhrif 

annarra eru  óljósari. Sama á við um áhrif viðkomandi skóla gagnvart einstaklingum, 

hópum og samfélaginu (Agle ofl., 1997). Freeman (2010) skiptir hagsmunaaðilum upp í 

tvo hópa, innri og ytri hagsmunaaðila. Hann fjallar um hagsmunaaðila fyrirtækja en með 

lítilli aðlögun má yfirfæra hugmyndir hans á leikskólastarf. Innri hagsmunaaðilar eru þeir 

sem verða fyrir beinum áhrifum og jafnvel miklum áhrifum af starfsemi skóla svo sem 

viðskiptavinir, starfsfólk, stjórnendur og rekstraraðilar. Þessir aðilar eru þátttakendur í 
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daglegu starfi skólans. Innri hagsmunaaðilar leikskólastarfs eiga á sama hátt nokkuð 

greiðan aðgang að því að hafa áhrif á starfsemina. Ytri hagsmunaaðilar eru meðal annars 

stjórnvöld, samkeppnisaðilar, talsmenn neytenda, sérstakir áhugahópar og fjölmiðlar. 

Áhrif ytri hagsmunaðila eru gjarnan óljósari en þeir geta þó haft bein áhrif á starfsemi 

skólastarfs. Nýlegt dæmi um áhrif ytri hagsmunaaðila á leikskóla eru persónuverndarlög 

sem tóku gildi 15. júlí 2018. Þessi lög taka á varðveislu persónupplýsinga og munu með 

gildistöku sinni verða til þess að yfirfara þarf hvort persónugreinanleg gögn sem varðveitt 

eru innan leikskóla eru í samræmi við lögin (Persónuvernd, 2018).  

Til að átta sig á mikilvægi hagsmunaaðila stofnunar má styðjast við líkan sem Johnson, 

Scholes og Whittington (2008) settu fram. Með líkaninu er lagt mat á áhuga og vald 

hagsmunaaðila og mikilvægi þeirra metið út frá því. 

 

 

                              

  

 

  

 

Mynd 1. Johnson, Scholes og Whittington. (2008). Áhrif og völd hagsmunaaðila leik-
skólastarfs. 

Ásarnir á myndinni sýna tvær víddir. Annarsvegar hversu mikinn áhuga hagsmunaaðili 

sýnir skóla og hins vegar vald þeirra til að hafa áhrif á viðkomandi stofnun. Þeim sem falla 

í flokk A skyldi veita litla athygli en þó fylgjast með ef vald þeirra eða áhugi breytist. Þeim 

sem falla í flokk B hafa aukinn áhuga en eru valdalitlir. Þessum hópi ætti að halda 

upplýstum. Völd þeirra sem falla í hóp C eru talsverð en þeir hafa lítinn áhuga á 

viðfangsefnum skólastarfsins. Í fyrirtækjarekstri geta þetta til dæmis verið aðilar sem 

leggja fyrirtækjum fjármagn og krefjast ávöxtunar án þess að hafa sérstakan áhuga fyrir 

viðfangsefnum þess. Í síðasta flokknum, D, er lykilfólkið sem eru þeir aðilar sem gefa sig 

alla að verkefninu, hafa mikla trú á því og standa og falla með því. Lykilfólkið hefur bæði 

mikinn áhuga og mikil völd (Johnson, Scholes og Whittington, 2008). Í lögum um leikskóla 

(90/2008) eru nokkrir hagsmunaaðilar leikskólanna nefndir sem eru foreldrar, 

foreldraráð, menntamálaráðherra og mennta- og menningarmálaráðuneyti, sveitarfélög, 
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leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og annað starfsfólk ásamt sérfræðingum sem 

koma að málum barna sem þurfa sértæka aðstoð og Menntamálastofnun sem sér um 

ytra mat.  

Pfeffer og Salancik (2003) nálgast flokkun á hagsmunaaðilum á aðeins annan hátt og 

skipta þeim upp í þrjú lög. Í fyrsta lagi eru einstaklingar og stofnanir sem tengjast 

skólunum á einn eða annan hátt án beinnar aðkomu. Næsta lag eru þeir einstaklingar og 

stofnanir sem eiga beina aðkomu að stofnuninni. Þriðja og síðasta lagið er túlkun og 

speglun þeirra sem starfa innan skólanna. Hoy og Miskel (2006) fjalla um ytri áhrifavalda 

á skólastarf og telja einungis upp þá sem ekki koma að daglegu starfi skólanna. Þeir skipta 

ytri áhrifavöldum upp í tvo meginflokka. Annars vegar þá sem hafa einhliða áhrif á 

skólastarfið og hins vegar þá sem eru í gagnkvæmu áhrifasambandi við skólana. Þeir sem 

falla undir flokkinn gagnkvæmir áhrifavaldar eru keimlíkir því sem hér að ofan eru taldir 

hagsmunaðilar. Í þessari flokkun bætast hins vegar við svokallaðir einhliða áhrifavaldar. 

Tafla 1. Hoy og Miskel (2006). Áhrifavaldar á leikskólastarf 

  Einhliða áhrif Gagnkvæm áhrif 

Samsetning samfélags Foreldrar 

Hagfræðileg öfl og markaðsöfl Skattgreiðendur 

Upplýsingatækni Stéttafélög 

Gildi samfélags Önnur skólastig * 

Landfræðileg einkenni Löggjafi 

Pólitískt og lagalegt umhverfi Matsstofnanir 

 Eftirlitsstofnanir 

 Menntastofnanir 
 

*Umfjöllun Hoy og Miskel er um grunnskólastarf og þeir telja aðeins framhaldsskóla og háskóla hafa áhrif. 
Hér er gert ráð fyrir að öll skólastig geti haft áhrif.   

Mikilvægt er að stjórnendur skólastofnana geri sér grein fyrir því hverjir hagsmuna-

aðilar þeirra eru og að sama skapi geri sér grein fyrir aðgengi þeirra að stofnuninni. 

Hlutverk stjórnenda er að hámarka jákvæð áhrif hagsmunaaðila og lágmarka neikvæð 

áhrif þeirra. Þá er einnig mikilvægt að stjórnendur átti sig á því hverjir hagsmunir ólíkra 

hópa eru (Fox og Kotler, 1995).    
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2.3  Umhverfi leikskóla 
Líkur á velgengni stofnunar eru mestar þegar skólastarf endurspeglar gildi, norm og þá 

hugmyndafræði sem samfélagið byggir á (Hoy og Miskel, 2006). Vandenbroeck (2007) 

greinir frá því að menntun þróist alltaf í samhengi við félagslegar og efnahagslegar 

aðstæður þjóða og ríkjandi viðhorf í stjórnmálum.  

Skólastofnanir starfa í síbreytilegu umhverfi nútímasamfélags og ytri áhrifaþættir  

geta bæði orðið stofnunum til framdráttar og vaxtar en einnig ógnað velgengni þeirra og 

starfsháttum. Að einhverju leyti gera skólastjórnendur ráð fyrir að skólar séu opin kerfi 

sem verði fyrir áhrifum umhverfisins. Jafnvel gera stjórnendur ráð fyrir að ákvarðanir séu 

ekki endilega teknar út frá ígrunduðum hugmyndum eða þörf skóla heldur vegna 

þrýstings frá samfélaginu. Tilhneiging er til að sporna við óvissuþáttum og stjórnendur 

reyna að lágmarka þau áhrif sem ytri þættir hafa á skólastarfið. Skipuleggjendur 

skólastarfs horfa til þess sem stendur þeim næst í samfélaginu út frá reynslu og 

áætlunum, en eru seinni að bregðast við breytingum í lýðfræðilegri samsetningu. Dæmi 

um það er fjölgun barna með sérþarfir sem þurfa á sértækri þjónustu að halda. Erfitt 

reynist að mæta þörfum þeirra vegna þess að áætlanir byggðar á eldri þörf endurspegla 

ekki fjölda barna með aukna þörf fyrir umönnun og sérkennslu (Hoy og Miskel, 2006).  

Skilvirkustu stofnanirnar, þær stofnanir sem ná mestum árangri eru þær sem á skipu-

lagðan hátt velja að bregðast við völdum áhrifum úr ytra umhverfi, stofnuninni til fram-

dráttar en þar er einnig valið að hafna eða verjast öðru út frá stefnu skólans (Fauske og 

Johnson, 2000). 

Algengt er að starfsfólk miðlægrar stýringar menntastofnana, fræðslu- eða skóla-

skrifstofa finni á áþreifanlegri hátt fyrir utanaðkomandi áhrifum og væntingum um 

breytingar en skólastjórnendur og eru þar af leiðandi meðvitaðri um þá (Datnow ofl, 

2006). Áhrifaþættir eru í eðli sínu ólíkir og á meðan sumt breytist mjög hægt geta komið 

fyrirskipanir frá skólayfirvöldum um að breytinga sé krafist sem gefst stuttur tími til að 

hrinda í framkvæmd (Hoy og Miskel, 2006). Íslensk rannsókn sem gerð var meðal 

grunnskólakennara leiddi í ljós að afskipti skólaskrifstofa á höfuðborgarsvæðinu voru 

jafnvel of mikil. Kennararnir vísuðu til þess að faglegar útfærslur á skólastefnum ættu að 

vera á höndum kennara (Amalía Björnsdóttir, Börkur Hansen og Ólafur H. Jóhannsson, 

2006). Í Hvítbók um umbætur um menntun sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

gaf út árið 2014 kemur fram að einn af kostum íslenskra menntamála er að miðstýring er 

lítil og sveitastjórnir hafa mikið svigrúm til að leggja línur í skólamálum í sinni 

heimabyggð. Engu að síður hefur ráðuneytið óumdeilanlegt vald til breytinga með útgáfu 

laga og reglugerða ásamt útgáfu Aðalnámskráa allra skólastiga.     
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Conley (1997) skiptir ytri áhrifaþáttum á skólastarf í þrjá flokka, efnahagsleg áhrif, 

félagsleg áhrif og áhrif tæknilegrar þróunar. Efnahagsleg áhrif telur hann meðal annars 

vera hnattrænt viðskiptaumhverfi, minni stöðugleika starfsfólks og meiri starfsmanna-

veltu. Í skýrslunni Tillögur um aðgerðir sem unnin var fyrir Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar er fjallað um starfsmannaveltu í leikskólum. Milli áranna 2015-2016 

var hún 27% og mælist umtalsvert hærri meðal leiðbeinenda en leikskólakennara. Í 

skýrslunni kemur einnig fram að starfsfólk leikskóla upplifir álag í starfi og besta 

vísbendingin um það er að frá árinu 2009 hafa 9% félaga í Félagi leikskólakennara sótt 

aðstoð til Virk endurhæfingar (Reykjavíkurborg, 2018). 

Breytt fjölskyldumynstur, fjölgun einstæðra foreldra og samsettar fjölskyldur nefnir 

Conley sem dæmi um breyttar félagslegar aðstæður. Auk þess er fjallað um aukinn fjölda 

barna sem búa við fátækt og vanmátt stjórnvalda til að veita jöfn tækifæri óháð efnahag 

og stöðu fjölskyldna í samfélaginu. Tiltekin áhrif sem tæknibreytingar geta haft á 

skólastarf eru meðal annars þau að skólar hafa sjaldan fjármagn til að uppfæra 

tækjabúnað nýjum möguleikum. Samsetning samfélags getur haft mikil áhrif og 

breytingar á henni. Dæmi um það eru svæði þar sem innflytjendum hefur fjölgað hratt 

og skólar á þeim svæðum hafa þurft að bregðast við og gera áherslubreytingar á 

skólanámskrám. Á Íslandi hefur fjölgun innflytjenda verið nokkuð mikil á tiltölulega 

skömmum tíma. Samkvæmt tölum Hagstofunnar hefur hlutfall barna í leikskólum sem 

hafa íslensku sem annað mál hækkað úr 5,4% árið 2002 í 12,2% árið 2017. Á tímabilinu 

frá 2002-2007 nánast tvöfaldaðist þessi hópur en síðan hefur vöxturinn verið hægari en 

stöðugur (Hagstofan, 2018c). Gera má ráð fyrir að þessi fjölgun barna af erlendum 

uppruna hafi haft áhrif á starfsemi flestra leikskóla landsins þó í mismiklum mæli eftir 

sveitarfélögum og hverfum. Í Reykjavík lætur nærri að fimmta hvert barn sé af erlendum 

uppruna og í leikskólanum Ösp í Breiðholti eru aðeins 20% barnanna af íslenskum 

uppruna (JHH, 2017).   

Datnow o.fl. (2006) skrifa um tengsl skólastofnana við félagslegt umhverfi og taka 

sérstaklega fyrir ákvarðanir sem teknar eru af yfirvöldum skóla og ákvarðanir sem teknar 

eru af landsyfirvöldum. Fjallað er um hvernig skólar fást við að tengja þær við eigin stefnu 

og skólasamfélag til að skapa trúverðugt og skapandi skólaumhverfi. Í skrifum þeirra er 

fullyrt að þegar ágreiningur verður milli yfirmanna á miðlægum skólaskrifstofum og 

skólastjórnenda þá verði sjónarmið skólastjórnenda undir. Fræðsluyfirvöld eiga tiltölu-

lega greiðan aðgang að því að krefjast breytinga innan skóla og geta í raun tekið 

afdrifaríkar ákvarðanir. Dæmi um það eru sameiningar skóla hvort sem um er að ræða 

að sameina tvö eða fleiri skólastig í eina einingu eða samrekstur tveggja skólaeininga á 
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sama skólastigi eins og nokkur dæmi eru um á höfuðborgarsvæðinu síðan 2011 (Reykja-

víkurborg, 2011).  

Sveigjanleiki skipulagseininga eykst eftir því sem óvissa er meiri í pólitísku umhverfi 

og að sama skapi verður miðstýring lítil og einingin óformleg. Reglur eru fáar og samskipti 

óformleg og persónuleg. Möguleikar til skipulags eru margir og ákvarðanataka getur 

orðið flókin þar sem vald er dreift og jafnvel um að ræða óljósa stefnu skóla. Á sama tíma 

virðist vera tilhneiging til að stjórnvöld auki miðstýringu í menntamálum þegar óvissa er 

mikil í umhverfi stofnana (Hoy og Miskel, 2006). 

Stéttarfélög geta með sínum samningum haft áhrif á skólastarf og stundum þannig að 

bregðast þarf hratt við. Sama á við um matsstofnanir, eftirlitsstofnanir og aðrar 

menntastofnanir sem með reglugerðum og kröfum geta haft veruleg áhrif á innra starf 

skólastofnana (Conley, 1997).  

2.4  Foreldrar 
Væntingar, kröfur og beiðnir frá foreldrum eiga alltaf að hafa áhrif á skólastarf enda 

stuðlar öflug samvinna heimilis og skóla að velgengni barna (Fullan, 2016). Vert er að 

skoða upplýsingar sem liggja fyrir um væntingar foreldra til leikskólastarfs. Á sama tíma 

og fyrir liggur að hlutfall fagfólks í leikskólum Reykjavíkur er um þriðjungur þeirra sem 

starfar með börnum (Reykjavíkurborg, 2018) koma niðurstöður úr viðhorfskönnun 

foreldra um að 96% foreldra séu ánægðir með leikskóla borgarinnar. Spurt er um 18 

undirþætti ánægju foreldra og þeir þættir sem flestir eru mjög ánægðir með snúa að 

öryggi barnsins í leikskólanum, að barninu líði vel og ánægju með viðmót starfsfólks 

(Auður Ævarsdóttir og Hildur B. Svavarsdóttir, 2017). Svona hátt ánægjustig er óvenjulegt 

og til að stilla upp samanburði er hér litið til ánægjukönnunar Stjórnvísis, sjálfstætt 

starfandi félags stjórnenda á Íslandi. Stórnvísi gefur árlega út niðurstöður úr könnun á 

ánægju neytenda í nokkrum flokkum þjónustu. Teknar eru saman niðurstöður fyrir 

banka, tryggingafélög, raforkusölu, farsímafyrirtæki, olíufélög og smásölu á áfengi. Á 

árunum 2013-2017 mælist ánægja viðskiptavina aðeins átta sinnum yfir 70% og árið 2017 

sker Costco bensín sig út úr með ánægju 86,5% viðskiptavina. Aðeins einu sinni til 

viðbótar fer ánægja viðskiptavina yfir 75% á þessum fimm árum (Stjórnvísi, 2013, 2015, 

2017). Ánægja með þjónustu dagforeldra er einnig óvenju mikil. Fram kemur í skýrslu um 

dagvistunarúrræði sem BSRB (2017) gaf út að ánægja foreldra með þjónustu dagforeldra 

er 88% og mest mælist óánægja með kostnað. Um tveir þriðju hlutar foreldra segjast þó 

frekar myndu velja leikskóla ef slíkt val stæði til boða. 
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Þessar niðurstöður á viðhorfum foreldra endurspegla það sem fram kemur í verkefni 

Kristbjargar Heiðrúnar Harðardóttur (2013) sem skoðaði val foreldra á leikskólum og 

viðhorf til leikskólastarfs. Niðurstöður hennar voru að viðhorf foreldra til gilda 

leikskólastarfs og við val þeirra á leikskólum hafa persónuleg tengsl foreldra við starfsfólk 

eða vitneskja um að starfsfólk skólans sé gott meira vægi en áherslur í starfi leikskólans. 

Þetta er í samræmi við það sem kemur fram í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010) þar 

sem hluti af niðurstöðum var að foreldrar voru ánægðir með leikskólann ef börnunum 

leið vel. Foreldrar virðast meta meira að börnunum sé sinnt vel og sýnd umhyggja en að 

þau öðlist færni á tilteknum námsþáttum. Þar kemur einnig fram að foreldrar telja þjálfun 

á félagsfærni vera meginhlutverk leikskólans og álíta miklu máli skipta að vel sé tekið á 

móti börnunum í upphafi dags. Í niðurstöðum Jóhönnu kom einnig fram að fáir foreldrar 

vilja hafa áhrif á uppeldisstarf skólanna. Foreldrunum fannst þeir geta komið með 

ábendingar og hugmyndir til skólanna en að mat fagfólks í leikskólanum ætti að stýra 

faglegu starfi.   

Samhljómur er í þessu og niðurstöðum nýrri rannsóknar þar sem fram kemur að 

foreldrar hafi áhuga á starfi leikskólanna og ef ábendingar eða fyrirspurnir snúa að þeirra 

börnum eru kennarar viljugir til að gera breytingar eða mæta óskum foreldra. Ef hins 

vegar foreldrar eru með athugasemdir við fagstarf eða áherslur skólans standa kennarar 

fastari fyrir og eru síður tilbúnir til að gera breytingar (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2017).   

Í Minnesota var gerð viðamikil rýnihóparannsókn sem samanstóð af 38 rýnihópum. 

Markmið rannsóknarinnar var að greina viðhorf ólíkra hagsmunaaðila til gæða í 

leikskólastarfi (e. child care). Í rýnihópunum voru fulltrúar hagsmunahópa leikskóla. Í 

þeim sátu foreldrar, starfsfólk leikskóla, sérfræðingar, háskólakennarar á kennslusviði, 

stjórnendur og félagsráðgjafar. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru þær að foreldar 

telja mikil og jákvæð samskipti starfsfólks við foreldra vera einkenni gæðastarfs í 

leikskólum. Auk þess kom fram í svörum foreldra að einstaklingsathygli til barnanna væri 

merki um gæði. Stjórnendur, háskólakennarar, félagsráðgjafar og sérfræðingar nefndu 

sérfræðiþekkingu og starfsþjálfun starfsfólks einkenna gæðastarf sem og góð samskipti 

við foreldra. Athyglisvert er að allir hóparnir nefndu sérstaklega mikilvægi þess fyrir gæði 

að búa að stöðugleika í starfsmannahaldi (Ceglowski, 2004).  

Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum á viðhorfi foreldra til leikskólastarfs sem 

undirbúnings undir grunnskóla voru niðurstöður þær að kröfur foreldra hafa aukist til 

leikskólastarfs sem undirbúnings fyrir grunnskólagöngu, jafnvel þó kröfur foreldra séu 

ekki mjög skýrar (Belfield og Garcia, 2014). Niðurstöður rannsóknar Jóhönnu 



26 

Einarsdóttur (2010) eru á svipuðum nótum en þar kemur fram að foreldrum finnst þeir 

ekki hafa næga þekkingu á skólastarfinu til að vita hvaða kröfur þeir geta gert.  

Fleiri rannsóknir benda til svipaðrar niðurstöðu. Allison og Manigo (2017) gera grein 

fyrir rannsóknum á viðhorfi foreldra til leikskólastarfs. Þeirra samantekt gefur til kynna 

að foreldrar álíti leikskólastarf mikilvægt einkum sem undirbúningur fyrir námslega getu 

í grunnskóla. Þá kom einnig skýrt fram að foreldrar álíta leikskóla mikilvæga með tilliti til 

þjálfunar í félagsfærni og tilfinningaþroska. Foreldrar sem eiga börn sem ekki ganga í 

leikskóla álíta þá vera nokkurs konar staðgengil foreldra varðandi undirbúning fyrir 

grunnskólagöngu en sögðu leikskólagöngu búa yfir ótvíræðum kostum varðandi það að 

efla félagsþroska barnanna sem þau annars öðlast seinna á lífsleiðinni. Niðurstöðurnar 

sýndu að fyrri reynsla foreldra af leikskólum hafði mikil áhrif á skoðun þeirra.   

Leikskólastarf tekur mið af þeim barnahópi sem leikskólann sækja á hverjum tíma. 

Víða er lögð áhersla á lýðræðislegt skólastarf í leikskólum og leitað eftir að fá fram viðhorf 

barnanna á því. Í fjölmiðlum eru foreldrar, starfsfólk og aðrir hagsmunaaðilar talsmenn 

barna. Hér verður ekki fjallað sérstaklega um þátt barna í mótun skólastarfs.  

2.5  Starfsfólk leikskóla 
Dræm aðsókn að námi til leikskólakennara og ímynd kennarastarfa hefur verið talsvert 

til umfjöllunar undanfarin ár. Um þriðjungur starfsfólks leikskóla eru menntaðir leikskóla-

kennarar og gera má ráð fyrir að á næstu 10 árum lækki það hlutfall ef ekki koma til 

umtalsverðar breytingar á aðsókn í námið. Á þessum árum er gert ráð fyrir að 27,4% 

starfandi leikskólakennara fari á eftirlaun (Reykjavíkurborg, 2018). Heildarfjöldi útgefinna 

leyfisbréfa frá Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri árið 2017 voru 21. Árið 2016 

voru þau 31, árin 2014-2015 voru einungis útskrifaðir 36 leikskólakennarar frá þessum 

tveimur háskólum. Þetta segir ekki alveg alla söguna en nokkuð er gefið út af leyfisbréfum 

til viðbótar. Flest þeirra eru gefin út til einstaklinga sem hafa lokið námi erlendis og fá 

prófið sitt metið. Í heildina hafa verið gefin út 264 leyfisbréf leikskólakennara frá 2014 

(Reykjavíkurborg, 2018).  

Hluti þeirra sem útskrifast er þegar starfandi í leikskóla og stundar námið samhliða 

starfi enda hafa nokkur stærri sveitarfélög boðið starfsfólki leikskólanna styrki til að ljúka 

námi leikskólakennara og var Kópavogsbær fyrstur til þess árið 2015 (Kópavogsbær, 

2015).  

Í lögum um menntun og ráðningu, kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla (87/2008) er sá munur á greinum um ráðningar að ef ekki 

fæst menntaður kennari á viðkomandi skólastigi þarf að sækja um undanþágur til 
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mennta- og menningarmálaráðuneytis ef um er að ræða grunnskólakennara eða 

framhaldsskólakennara en ekki við ráðningar í leikskóla. Eins og áður hefur komið fram 

er gert ráð fyrir í lögum um leikskóla (90/2008) að tveir þriðju þeirra sem starfa með 

börnum séu menntaðir leikskólakennarar en gerð er krafa um að allir sem sinna 

kennslustörfum á grunn- og framhaldskólastigi hafi réttindi til kennslu. 

Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2012) er komið inn á að í aldarfjórðung hafi stétt 

leikskólakennara barist fyrir viðurkenningu fyrir stöðu sinni sem sérfræðingar í kennslu 

ungra barna en að kynbundin staðalímynd starfsins og umræða í samfélaginu sýni að 

vinna með yngstu börnin njóti ekki mikillar virðingar. Niðurstöður Örnu gefa til kynna að 

kynjaðar hugmyndir um starfsfólk leikskóla séu nokkuð ríkjandi og að foreldrar meti 

mismikið gildi þess að hafa menntaða kennara. Viðhorf stjórnmálamanna til starfs 

leikskólakennara kemur einnig fram í rannsókninni. Hjá þeim koma fram hugmyndir um 

að í leikskólum ættu að starfa fjölbreyttir hópar svo sem aðrir sérfræðingar, aðstoðar-

kennarar, „venjulegt fólk“, og reynslumiklar mæður og ömmur.  

Í rannsókn sem gerð var 2014 á kynjuðum væntingum til kvenna og karla í leikskólum 

tekur einn þátttakandi þannig til orða að starfsfólk sé á „tjatti“ við mömmurnar og er að 

lýsa einum þeirra þátta sem hér að framan kemur fram að  einkenni gott leikskólastarf 

og eru góð samskipti og upplýsingagjöf til foreldra. Þá er hluti af niðurstöðum þessarar 

rannsóknar að viðmælendur töluðu á nokkuð neikvæðan hátt um umönnunarhluta 

starfsins. Í sömu rannsókn lýsa karlkyns viðmælendur því að þeir mæti fordómum fyrir 

að hafa valið þetta starf (Gyða Margrét Pétursdóttir og Laufey Axelsdóttir, 2014).    

Árið 2015 gaf Velferðarráðuneytið út skýrslu um stöðu kvenna og karla á 

vinnumarkaði. Þar fjalla skýrsluhöfundar meðal annars um að karlmenn eigi að virða 

konur upp að vissu marki en þó ekki svo að þeir fari að vinna störf sem álitin eru 

kvennastörf. Þær segja þetta: 

Oft er erfiðara fyrir karla að rísa á móti þessari tilhneigingu og sækja inn í 

kvenlegar greinar en það er fyrir konur að starfa á karllægum sviðum vegna 

þess að kvenmennska er undirskipuð og það sem er kvenlegt er notað til þess 

að gera lítið úr körlum. (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015) 

Undanfarin ár hefur talsvert verið lagt í að auka orðstýr starfs leikskólakennara. 

Meðal annars með skýrslu sem unnin var fyrir Mennta- og menningarráðuneytið um 

aðgerðir til eflingar leikskólastigsins (2012) og kynningarátakinu Framtíðarstarfið sem 
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Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Félag leikskólakennara, Háskóli Íslands, Háskól-

inn á Akureyri og fleiri stóðu að. Þrátt fyrir þetta hefur fjölgun á nemendum ekki orðið sú 

sem vonast hefur verið til í námi leikskólakennara (Framtíðarstarfið, án ártals).  

Nýstúdent lýsir reynslu sinni í Kveik, fréttaskýringaþætti sem sýndur er á RÚV. Í þætti 

sem gerður var um skólamál lýsir ungur maður því að hann hafi verið búinn að máta sig 

við margar aðrar greinar háskólanáms þegar hann ákveður að verða grunnskólakennari. 

Hann líkir því við að koma út úr skápnum og óttast almenningsálitið en stígur svo skrefið 

og er hæstánægður með val sitt (RÚV, 2018).  

Árið 2012 var gerð könnun meðal félaga í Félagi grunnskólakennara og var meðal 

annars spurt um álit kennara á ímynd kennarastarfsins. Kennarar töldu ímynd starfsins 

einna besta hjá þeim sem að daglegu starfi skólanna koma, kennurum, nemendum og 

foreldrum. Kennarar mátu ímynd starfsins ekki eins góða meðal almennings en verst væri 

hún í fjölmiðlum (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012). Það er í takt við það sem 

viðmælendur Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Sigrúnar Erlu Ólafsdóttur (2013) nefna og 

álíta þeir að þetta hljóti að hafa áhrif á viðhorf og virðingu fyrir kennarastarfinu. 

Viðmælendur þeirra nefna einnig það sem rannsakendur kalla afsakandi tal kennara og 

eiga við að grunnskólakennarar ræði starfið á neikvæðan hátt. Meðal annars á þann hátt 

að tala um að „vera bara kennari“. 

Í dæmunum hér að ofan er vísað til grunnskólakennara en vísbendingar eru um að 

svipað eigi við um leikskólakennara. Í grein Örnu H. Jónsdóttur, Bryndísar Garðarsdóttur 

og Jóhönnu Einarsdóttur (2013) um sjónarmið leikskólakennara og leiðbeinanda á 

áherslum og verkaskiptingu í leikskólastarfi kemur fram að foreldrar vilja tryggja ófag-

lærðum starfsmönnum leikskóla starfsöryggi. Þetta felur í sér að leikskólakennarar eigi 

ekki forgang að öllum störfum innan leikskólans. Greinarhöfundar vitna í orð 

stjórnmálamanna sem virðast álíta konur betur til þess fallnar að starfa í leikskólum. 

Í viðhorfum leikskólakennara sjálfra er að finna vísbendingar um að þeir telji sig 

jafningja annarra samstarfsmanna þrátt fyrir að á sama tíma telji þeir sig bera meiri 

faglega ábyrgð á því sem gerist í daglegu leikskólastarfi (Arna H. Jónsdóttir, 2012). 

Leikskólakennarar virðast einnig takast á við að skilgreina sitt starf út frá menntahlutverki 

og þjónustuhlutverki. Fram kemur í skrifum þeirra Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu 

Einarsdóttur (2017) að kennarar upplifa sig taka æ meiri ábyrgð á upplýsingamiðlun til 

foreldra. Í því felst meðal annars að minna á viðburði eða ferðir með ólíkum hætti. Í 

kjölfarið velta kennarar fyrir sér hvort þeir taki of mikla ábyrgð og veiti foreldrum of mikla 

þjónustu á kostnað hlutverks þeirra sem kennara og fagfólks. 
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Boyd (2013) gerði rannsókn á viðhorfum leikskólakennara til eigin starfs. Niðurstöður 

gáfu til kynna að kennararnir sáu hlutverk sitt sem flókið, og ítrekuðu mikilvægi 

menntunar og sérþekkingar. Þeim fannst þeir taka mikla ábyrgð varðandi kennsluaðferðir 

og framkvæmd kennslu og á sama tíma þurfa að þekkja styrkleika og veikleika hvers 

barns, líkamlegan þroska, málþroska, tilfinningaþroska og hegðun. Einnig upplifðu þeir 

sig sem hluta af stuðningsneti gagnvart fjölskyldum barnanna og í ráðgefandi hlutverki 

gagnvart foreldrum. Þrátt fyrir að upplifa slíkt mikilvægi var aðeins tæpur helmingur 

þeirra sem tók þátt í rannsókninni ákveðinn í að starfa áfram innan leikskóla. Í grein sinni 

fullyrðir höfundur að laun og starfsaðstæður verði að batna til að þeir upplifi virðingu 

annarra og að tilfinning fyrir eigin mikilvægi dugi ekki til.  

Þó hér séu einungis nefndar nokkrar rannsóknir sem varða almenningsálit, birtingu 

eða hugmyndir um starf kennara bæði leik- og grunnskólakennara, er sterkur sam-

hljómur sem gefur til kynna að ímynd kennarastarfa megi vel við því að vera betri og 

áhugavert er að fjölmiðlar eru álitnir hafa áhrif þar á.  

2.6  Ímynd skólastarfs  
Fox og Kotler (1995) fjalla um skólastarf í tengslum við markaðssetningu. Þau álíta að máli 

skipti að svara þeirri spurningu hverju nemandinn er í raun að leita eftir. Með öðrum 

orðum, hver ávinningur nemanda er með því að sækja viðkomandi skóla. Þegar skólastarf 

er markaðssett þarf að koma þeim ávinningi yfir í áþreifanlegra form. Því er skipt í fjóra 

flokka sem eru eiginleikar, gæði, umbúðir eða ásýnd og vörumerki.  

Með eiginleikum er átt við útfærslu á sérstökum þáttum sem einkenna skólastarf og 

setja svip sinn á það. Þetta geta meðal annars verið áherslur í fagstarfi eða eitthvað sem 

tiltekinn skóli gerir öðruvísi en aðrir. Eitthvað sem einkennir viðkomandi skóla. Hugtakið 

gæði þekkja allir en oft á tíðum er erfitt að skilgreina gæði í skólastarfi og tvær 

sambærilegar stofnanir geta valið ólíka mælikvarða á gæði. Ásýnd vísar meðal annars til 

þess andrúmslofts sem skólastofnanir skapa og hvernig þær velja að birta það foreldrum. 

Þetta getur meðal annars verið innkoma í skólana, bygging, birting á vefsíðum og hvernig 

samskipti nemenda og kennara fara fram. Með vörumerkjum er átt við nafn, tákn, 

slagorð eða hugtök sem tengd eru skólastarfinu. Þegar vel tekst til getur vörumerki gefið 

nemendum og fjölskyldum þeirra tilfinningu fyrir auknu gildi eða gæðum skólans (Fox og 

Kotler, 1995). Nærtækt dæmi um þetta eru vel þekktir háskólar í Bandaríkjunum eins og 

Harward og Yale. Hugtakið ímynd má einnig færa yfir í stærra samhengi og getur átt við 

skólasamfélag (Park-Poaps og Rees, 2010).  
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Ímynd tekur breytingum út frá aðgerðum stofnana en hún getur einnig tekið 

breytingum sem utanaðkomandi aðilar hafa áhrif á. Í þessu samhengi geta fjölmiðlar haft 

umtalsverð áhrif (Park-Poaps og Rees, 2010). Að viðhalda og bæta jákvæð samskipti milli 

skóla, viðskiptavina og hagsmunaaðila ætti því að vera í stefnuskrá hvers skóla. Á sama 

hátt ættu samskipti fulltrúa skólastarfs við fjölmiðla alltaf að miða að því að viðhalda eða 

skapa jákvæða ímynd skólastarfs (Eger og fl. 2018).  

Einstaklingar bregðast gjarnan við ímynd sem þeir hafa um skólastarf, frekar en að 

viðbrögðin séu endilega við raunveruleikanum. Þeir hafa tilhneigingu til þess að byggja 

ímynd skólastarfs á mjög takmörkuðum og jafnvel ónákvæmum upplýsingum. Núverandi 

ímynd stofnana er venjulega byggð á því sem hefur gerst í fortíðinni og þess vegna er ekki 

hægt að breyta ímynd stofnana hratt, því þarf að gefa tíma (Fox og Kotler 1995). Ef reynt 

er að meta ímynd stofnana meðal ólíkra hópa einstaklinga er líkegt að niðurstöðurnar 

væru ekki nákvæmlega þær sömu milli hópa. Það sem mest áhrif hefur er hversu mikla 

aðkomu fólk hefur að stofnuninni og hversu mikla tilfinningalega tengingu einstaklingar 

hafa við stofnun (Park-Poaps og Rees, 2010). 

Fox og Kotler leggja til greiningarmynd 

þar sem hægt er að kortleggja ímynd út frá 

því hversu vel fólk þekkir til stofnunar og 

hvort viðhorfið er jákvætt eða neikvætt. Með 

þessari mynd er hægt að kortleggja viðhorf 

til ákveðinna skóla og þekkingu á því 

skólastarfi sem þar fer fram. Í Bandaríkjunum 

þar sem dýrir einkaskólar eru algengir eru 

mörg dæmi um að almenningsskólar sem 

hafa takmörkuð fjárráð líði fyrir neikvæða ímynd meðal almennings þrátt fyrir að 

námsárangur nemenda sé góður í alþjóðlegum samanburði. Rannsóknir sýna að foreldrar 

barna í almenningsskólum hafa jákvæða upplifun af skólanum sem þeirra barn gengur í 

en neikvæðar hugmyndir um aðra almenningsskóla (Fox og Kotler, 1995). Þrátt fyrir að 

rannsóknir sýni að fáar skólastofnanir leggi áherslu á markaðssetningu eru margir 

skólastjórnendur meðvitaðir um jákvæðan skólabrag og að birta skólann á jákvæðan 

hátt. Skólarnir eiga til að mynda gjarnan góða bæklinga og annað kynningarefni þrátt fyrir 

að stjórnendur þeirra séu feimnir við að nota hugtökin markaðssetning og ímynd. 

Upplifun skólastjórnenda er að þessi hugtök gefi til kynna einhverskonar falskar 

hugmyndir um starfsemina (Oplatka, 2007).   

Jákvætt viðhorf 

Neikvætt viðhorf 

Lítið  
þekkt 

 

Vel  
þekkt 

 

Mynd 2. (Fox og Kotler, 1995).  

Viðhorf og þekking á skólastarfi              
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Skólastjórnendur geta verið í þeim aðstæðum að þeir eru tilneyddir til að eiga 

samskipti við fjölmiðla. Í viðtalsrannsókn Fauske og Johnson (2000) lýsir skólastjóri tilviki 

sem varðar 25 nemendur af 2000 og ratar í fjölmiðla. Skólastjórinn lítur á tilvikið sem 

smátt í sniðum og viðráðanlegt en fjölmiðlar setja þetta fram sem æsifrétt. Skólastjórinn 

lýsir því að hann óttist áhrif fjölmiðlaumfjöllunar á ímynd og orðspor skólans og einnig 

upplifir hann valdaleysi þar sem hann hefur litla stjórn á aðstæðunum.   

Í ljósi takmarkaðra fjárráða skólastofnana til að standa að eiginlegri markaðssetningu 

leggja Fox og Kotler (1995) til að skólar beini sjónum að birtingu í fjölmiðlum og hvernig 

er hægt að koma á eðlilegu samstarfi við þá. Að bjóða upp á áhugavert fréttaefni, efni til 

upplýsinga og góðan aðgang að lykilstjórnendum er grunnur að því að hagsmunir fjöl-

miðla og skólastofnana eigi samleið. Vönduð framsetning á mikilvægum upplýsingum er 

líkleg til þess að fá betri umfjöllun og meiri athygli en annars. 

Með því að skoða viðfangsefnið út frá markaðssetningu er mögulegt og jafnvel 

æskilegt að skoða skólastarf út frá ógnunum og tækifærum í ytra umhverfi þeirra og 

skólinn hefur ekki afl eða vald til að breyta. Þá er einnig þörf á að skoða styrkleika og 

veikleika stofnunarinnar sjálfrar til þess að meta hvernig hægt er að nýta tækifærin og 

vinna á móti ógnununum. Með öðrum orðum er fyrst horft út fyrir stofnunina til þess að 

meta umhverfi skólastarfsins og skoða svo starfsemina og meta styrkleika og veikleika 

hennar. Þannig má átta sig á raunverulegum möguleikunum til að bregðast við ógnunum 

og tækifærum (Fox og Kotler, 1995). 

Fjölmiðlar eru álitnir endurspegla gildi, norm og áherslur samfélagsins hverju sinni og 

því vert að skoða sérstaklega hlutverk þeirra og hvernig þeir fjalla um skólastarf. 

2.7  Hlutverk fjölmiðla 
Fjölmiðlum ber að vera almenningi áreiðanleg upplýsingaveita um málefni líðandi 

stundar og jafnvel sagðir vera lífæð lýðræðissamfélaga (Fenton, Freedman og Witschge, 

2010). Fjölmiðlar eru mikilvægir í því tilliti að auka almenna þekkingu á stjórnmálum og 

dægurmálum og álitnir skipta sköpum varðandi upplýsingaflæði í lýðræðissamfélögum. 

Það á einkum við um fréttir sem sýnt hefur verið fram á að eru ein aðaluppspretta 

þekkingar og þátttöku í stjórnmálatengdri umræðu (Riaz, 2011). Þá er hlutverk fjölmiðla 

einnig að vera vettvangur fyrir umræður og skoðanaskipti og vera aðhald fyrir ráðafólk 

landsins hverju sinni (Páll Sigurðsson, 1997). 

Nokkuð hefur verið skrifað um vald fjölmiðla og það stundum nefnt fjórða valdið. 

Þetta er gert með skírskotun til þess að á Vesturlöndum er ríkisvaldi þrískipt í 

löggjafarvald, dómsvald og framkvæmdavald. Það ríkir þó ekki eining um það í hverju 
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þetta vald fjölmiðla er fólgið. Þeir sem líta á fjölmiðla sem fjórða valdið telja áhrif þeirra 

vera skoðanamótandi gagnvart almenningi og líta jafnvel svo á að vald fjölmiðla sé meira 

en hinna kjörnu fulltrúa. Aðrir telja vald fjölmiðla vera umboðslaust áhrifavald og hafa 

meiri áhrif á framsetningu efnis og umræðu og sé þannig meira stýrandi og í hlutverki 

aðhalds gagnvart stjórnmálafólki en síður að valdið snúi beint að almenningi (Van Aelst, 

Brants ofl., 2008). Sýnt hefur verið fram á að vægi fjölmiðla hafi aukist í að stuðla að 

lýðræðislegum og bættum stjórnarháttum. Einnig eru merki um að almenningur hafi 

aukið vald varðandi fréttaflutning og þá helst í gegnum blogg og ummæli við fréttir 

(Danciu o.fl. 2011). Það ber þó að varast að líta á fréttir og fréttatengt efni sem þær 

upplýsingar sem almúginn vill eða þarf á að halda en frekar sem endurspeglun á skipulagi, 

í birtingu á félagslegum og menningarlegum viðmiðum ásamt efnahagslegum þáttum 

(Harcup og O‘Neill, 2016). Góður fréttaflutningur veitir upplýsingar um það sem 

almenningur ætti að veita athygli en ekki hvernig á að hugsa um tiltekin málefni (Fenton, 

Freedman og Witschge, 2010). 

Engin kenning á því hvað verður að fréttum er altæk. Rannsóknir gefa til kynna að 

fjölmargir ólíkir þættir hafi áhrif þar á. Heppni, þægileiki, laust pláss í blaðinu fyrir 

smáfrétt, tímaskortur og fleira geta til að mynda haft áhrif. Kenningar hafa verið uppi um 

að fréttaskrif endurspegli menningarheim fréttaritara meðan aðrar rannsóknir benda til 

þess að það sem telst fréttnæmt er nokkuð sambærilegt milli ólíkra menningarheima og 

að lítill munur er á fréttum hvort sem þær eru skrifaðar af konum eða körlum (Harcup og 

O´Neill, 2016). 

2.8.  Fréttalestur 
Hlutverk fjölmiðla er að upplýsa almenning um það sem er í gangi í samfélaginu og 

alheiminum hverju sinni. Þeir aðilar sem stýra fréttaflutningi og framsetningu á fréttaefni 

hafa því völd í höndum sér. Hvernig tekið er á málum og ekki síður hvaða málefni komast 

í fréttir og fjölmiðla skiptir miklu máli. Í 8. bindi skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sem 

gefin var út eftir fjármálahrunið 2008 er tekið svo til orða: „Þótt fjölmiðlar búi ekki yfir 

formlega skilgreindu valdi í þjóðfélaginu er eigi að síður rökrétt að álykta að þeir búi yfir 

raunverulegu valdi í klassískum félagsfræðilegum skilningi og að í ljósi þess beri að meta 

stöðu þeirra“ (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

Þá er ekki úr vegi að skoða hvort Íslendingar almennt nálgast eða skoða fréttatengt 

efni. Gallup stendur að samfelldum rannsóknum sem mæla lestur dagblaða. Daglega er 

hringt í 30 Íslendinga á aldrinum 18-80 ára og gögnum haldið saman. Hér er tafla sem 
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sýnir samanburð á lestri dagblaða milli tveggja ára. Meðallestur dagblaða dregst heldur 

saman þó DV bæti lítillega við sig (Gallup, 2018a).  

Tafla 2. Lestur þriggja stærstu dagblaða á Íslandi.  
 

1. janúar 2016 31. desember 2017 

DV 9,5% 11,7% 

Fréttablaðið 52% 43,8% 

Morgunblaðið 28,8% 25,6% 

 

Þrjú stærstu dagblöð landsins reka veffréttamiðla og þar fjölgar flettingum verulega 

frá janúar 2016 til janúarmánaðar 2018 (Gallup, 2018b).   

Tafla 3. Notendur þriggja stærstu veffréttamiðla á Íslandi. 

 

 

Meðal notendur á 

dag 25-31 janúar 

2016 

Meðal notendur á 

dag 8-14 janúar 

2018 

Meðal flettingar á 

dag 25-31. janúar 

2016 

Meðal flettingar á 

dag 8-14. janúar 

2018 

dv.is 82.450 89.562 399.242 436.750 

visir.is  158.887 206.620 940.270 1.285.109 

mbl.is  170.343 223.584 1.471.089 1.813.011 
 

Út frá tölunum hér að framan er ekki hægt að draga ályktun um það hversu stórt 

hlutfall landsmanna les fréttir því stór hluti skoðar eflaust fleiri en einn fréttamiðil. 

Talning notenda er út frá svokallaðri IP tölu nettengdra tækja (Modernus) og að því gefnu 

að notendur mbl.is séu hver fyrir sig að nota eitt tæki á dag til að fara á vefinn eru það 

um 66% þjóðarinnar daglega (Hagstofa Íslands, 2017c). Í ljósi þess að árið 2012 hafði yfir 

95% landsmanna aðgang að veraldarvefnum á heimilum sínum má draga þá ályktun að 

aðgengi landans að veffréttamiðlum er gott (Frosti Jónsson, 2012). 

Í kjölfarið er áhugavert að vita hvað einkennir þær fréttir sem fá mesta athygli. 

Greining hefur verið gerð á því hvaða fréttir höfða mest til fólks út frá því hvaða fréttir 

eru mest opnaðar á rafrænum miðlum. Þær fréttir sem innihalda eitt eða fleiri atriði af 

því sem hér verður fjallað um fá mesta athygli.  

Það að vera fyrstur með fréttina og  svokallaðar einkafréttir fá mikla athygli og eru 

mikið lesnar. Þetta geta meðal annars verið viðtöl, birting einhverra bréfa eða 
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niðurstöður rannsókna. Slæmar fréttir og fréttir af átökum ná einnig athygli fólks, 

neikvæður undirtónn, dauði, slys, missir, átök, verkföll, uppreisn og hernaður eru í 

þessum flokki. Þær fá mun meiri athygli en fréttir sem mætti kalla í jákvæðara lagi. En 

léttari fréttir, eins og  óvæntar frásagnir eða frásagnir sem búa yfir miklum andstæðum 

sem og myndrænt og lýsandi efni, bæði ljósmyndir og myndbönd fá mikla athygli. 

Gamansögur sem varða mannlegt viðfangsefni, grínsögur, ljósmyndir, hnyttnar fyrir-

sagnir og fréttir sem varða afþreyingariðnaðinn sem og frásagnir af frægu fólki virðast 

alltaf njóta vinsælda. Þá eru harmleikir meðal þeirra frétta sem smellt er á, sögur af flótta, 

slysum, dómsmálum og björgunaraðgerðum sem og það sem nefnt eru stórfréttir, 

annaðhvort stórfréttir vegna þess fjölda einstaklinga sem þær fjalla um eða vegna 

umfangs hugsanlegra áhrifa. Sérlega jákvæðar fréttir eru í flokki þeirra mest lesnu og 

jafnframt frásagnir af valdamiklum einstaklingum, fyrirtækjum eða stofnunum. Síðast en 

ekki síst í þessari upptalningu eru framhaldsfréttir sem halda málefnum lifandi (Harcup 

og O‘Neill, 2016).  

Harcup og O‘Neill taka fram í sínum skrifum að svokallaðar „harðar“ fréttir sem 

samanstanda af beinskeyttum lýsingum af atburðum fá meira pláss í fjölmiðlum heldur 

þær sem flokkast undir að vera „mjúkar“ fréttir og skrifaðar í meiri umfjöllunarstíl.  

Viðamiklar erlendar rannsóknir á viðbrögðum við fréttaflutningi gefa samhljóma 

niðurstöður um að einstaklingar bregðist sterkar við neikvæðum fréttum en jákvæðum. 

Á sama hátt snerta fréttir af einhverskonar missi lesendur meira en fréttir af 

einstaklingum sem eignast eitthvað sambærilegt. Rannsakendur skýra þetta á þann hátt 

að einstaklingar hafi þörf fyrir að meta hvort þeir þurfi að breyta hegðun sinni til þess að 

geta forðast mögulegar hættur (Casey og Owen, 2013). 

Fríða María Reynisdóttir (2014) gerði litla rannsókn á þessu í kjölfar bankahrunsins 

2008. Hún sendi út spurningakönnun á nemendur Háskólans á Akureyri og spurði meðal 

annars hvort fólk áliti hlutfall milli jákvæðra og neikvæðra frétta í fjölmiðlun hafa áhrif á 

líðan. Niðurstöður voru að 39% aðspurðra töldu svo vera, 29% töldu það ekki vera og 

32% svöruðu hvorki né. Án þess að hér verði tekin afstaða til þeirra hughrifa sem lesendur 

verða fyrir við fréttalestur stendur eftir að fréttir hafi áhrif á viðhorf og neikvæðar fréttir 

eiga greiðari leið til lesenda en jákvæðar fréttir.  

2.9  Samantekt  
Leikskólar gegna áhrifahlutverki í nútímasamfélagi og fræðimenn telja fjölþættan 

samfélagslegan ávinning af starfsemi þeirra.  Með því að skoða kenningar um hagsmuna-

aðila er rýnt í hverjir það eru sem eiga hagsmuna að gæta með rekstri leikskóla. Um er 
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að ræða nokkra hópa sem eiga mismikla aðkomu að skólastarfinu og að sama skapi gætir 

áhrifa þeirra mismikið á skólastarfið. Með skrifum um ólíka áhrifavalda skólastarfs er búið 

að sýna fram á að breytingar á skólastarfi koma ekki allar innan frá. Kröfur frá óíkum 

hópum innan samfélagsins og breytingar á samfélagi geta haft áhrif á skólastarf, mismikil 

eftir aðstæðum. Það ber helst að nefna yfirvöld skóla, hvort sem um er að ræða fulltrúa 

sveitarfélaga, pólitískt kjörna eða yfirvöld menntamála í landinu. En einnig geta foreldrar 

verið þrýstihópur. Breytingar á skólastarfi eru ævinlega framkvæmdar af starfsfólki 

skólanna. Það á við hvort sem breytinga er krafist úr ytra umhverfi eða þegar starfsfólk á 

sjálft hugmyndir að þróun og breytingastarfi.  

Hugtök úr markaðsfræði eru almennt ekki mikið nefnd í samhengi við skólastarf á 

Íslandi. Sterk og jákvæð ímynd fyrirtækja og stofnana er þó ein verðmætasta eign þeirra 

og stuðlar að jákvæðu umtali sem meðal annars hefur áhrif á það hvort eftirsóknarvert 

þykir að sækja þjónustu þessara stofnana eða starfa innan þeirra. Viðhorf er eitt þeirra 

hugtaka sem liggur að baki hugtakinu ímynd eða birtingarmynd. 

Hugtakið viðhorf er leiðarstef í áframhaldandi umfjöllun og verður lagt til grundvallar 

því hvernig birtingarmynd leikskólastarfs stendur. Hvort sú birtingarmynd er jákvæð eða 

neikvæð og einnig því hvort ólíkir hagsmunahópar deila ámóta hugmyndum um 

leikskólastarf út frá því hvernig þeir ávarpa málefni leikskóla og fjalla um skólana í rituðu 

efni fjölmiðla.  

Til að geta lagt mat á það hvort fréttaflutningur af leikskólamálum árið 2017 getur 

talist nokkuð eðlilegur er mikilvægt að skoða hvers kyns fréttir eru valdar til birtingar í 

fjölmiðlum. Að lokum var litið til talna um það hversu margir skoða fréttir. Þó ekki sé 

hægt að meta út frá þeim tölum hversu margir lesa tilteknar fréttir af leikskólamálum þá 

gefa tölurnar hugmynd um það hversu mikið fréttamiðlar eru skoðaðir.   
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3   Aðferð  

Hér verður greint frá þeim aðferðum og rannsóknarsniði sem notað var við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Einnig verður farið yfir trúverðugleika hennar, álitamál og möguleg 

siðfræðileg atriði. 

3.1  Rannsóknarsnið 
Rannsóknin er unnin út frá hugmyndafræði eigindlegrar aðferðafræði sem snýst um að 

lýsa, skilja og túlka fyrirbæri eða umræðu. Þessi aðferð hentar vel við að rýna í málefni á 

dýptina og leggja skilning í félagslegt samhengi. Hlutverk rannsakanda er að nota 

eigindlegar aðferðir til að skilja ólík sjónarmið og/eða útskýra tiltekin fyrirbæri. 

Rannsakandi þarf að nálgast viðfangsefnið af opnum huga og vera viðbúinn því að gögnin 

sjálf geti breytt rannsókn og rannsóknarspurningu hvenær sem er í ferlinu (Nilssen, 

2012). Eigindleg aðferðafræði byggir á því að félagslegur veruleiki sé síbreytilegur og 

rannsóknir snúa að því að greina fyrirbæri, tungumál, menningu, þekkingu, reynslu eða 

færni (Silverman, 2013). Byggt er á hugmyndum um aðleiðslu þar sem unnið er frá hinu 

almenna til hins sértæka. Oft er leitað eftir sjónarhorni fólks, viðhorfum eða upplifunum 

(Lichtman, 2013).  

Hér er rýnt í fréttir sem eru fyrirliggjandi og opinber gögn og gerð er svokölluð 

þemagreining. Hugtakið þema stendur fyrir hugmyndaklasa, stef eða málefni sem koma 

ítrekað fram í þeim gögnum sem eru til greiningar (Brown og Clarke, 2006, 2013).  

3.2  Þemagreining  
Þemagreining er aðferð til að koma auga á og greina mynstur eða þrástef í innihaldi 

gagna. Aðferðin hentar vel til að koma auga á undirliggjandi merkingu og skilning sem 

lagður er í hugtök eða fyrirbæri. Einn af kostum þemagreiningar er að aðferðin er 

sveigjanleg og hentar vel þar sem um er að ræða innihaldsríkt efni og mikið magn gagna. 

Hún er einnig álitin aðgengileg til notkunar fyrir óvana rannsakendur. Sveigjanleiki 

aðferðarinnar getur þó líka verið ókostur þar sem vald rannsakenda er mikið og gæta þarf 

sérstaklega að því að þemun sem verða til séu í samræmi við rannsóknarspurningu. 

Ókostir þessarar aðferðar eru álitnir þeir að vegna þess sveigjanleika sem hún býður upp 

á er töluvert svigrúm fyrir rannsakanda að móta gagnavinnslu og því skorti upp á festu 

og umgjörð (Brown og Clarke, 2006, 2013).   

Kóðun er fyrsta skrefið í því ferli að greina mikið gagnamagn í nokkur þemu eða flokka 

sem fanga kjarna efnisins. Opin kóðun felur í sér að greina innihald í viðtölum, texta og 
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athugunum og ákvarða hvaða atriði hafa þýðingu. Það felur í sér að auðkenna og nefna 

atriði úr textum, svo sem tjáningu, setningar og aðgerðir (Nilssen, 2012).   

Samkvæmt Braun og Clarke (2006) er þemagreining unnin í sex þrepum sem hefst á 

að skoða gögnin ítarlega aftur og aftur. Við slíka skoðun gagna fara mynstur að koma í 

ljós. Næsta þrep er svokölluð kóðun sem felur í sér að hugtök, meining eða innihald efnis 

er tekin út. Þetta má til dæmis gera með því að pára á spássíur. Að þessu loknu er yfirleitt 

langur listi kóðunaratriða sem þarf að koma saman í nokkur meginþemu. Einhverjir 

kóðanna eru það yfirgripsmiklir að þeir geta orðið að þema en algengara er að nokkrir 

kóðar myndi eitt þema. Næsta skref er að endurskoða þemun. Á þessu stigi kemur 

stundum í ljós að sum þemun hafa lítinn tilgang í rannsókninni. Það getur til dæmis verið 

að ekki sé um nægjanlegt gagnamagn að ræða eða að þemað tengist lítið sem ekkert 

rannsóknarspurningu eða spurningum. Þegar hér er komið sögu á rannsakandi að hafa 

nokkuð góða mynd af viðfangsefninu, þeim þemum sem skipta máli og hvernig þau geta 

tengst niðurstöðum. Næsta skref er að skilgreina raunverulegan kjarna þemanna og 

hvernig þau tengjast innbyrðis. Þemun mega ekki vera of lík né of ólík. Að lokum tekur 

svo við raunveruleg greining og skrif rannsóknar. Rannsóknarspurningu má breyta 

hvenær sem er í ferlinu út frá þeim þemum og þeirri umfjöllun sem kemur í ljós.  

3.3  Gagnaöflun 
Í þessari rannsókn eru gögnin sem unnið er með umfjöllun fréttamiðla þar sem orðið 

leikskóli kemur fyrir. Gögnin eru sótt í fjölmiðlavakt Creditinfo en fyrirtækið rekur eina 

gagnabanka sinnar tegundar hér á landi. Hægt er að leita í öllum fréttum, greinaskrifum 

og umfjöllunum í dagblöðum, sjónvarpi og útvarpi frá 1. mars 2005 og leit að efni á 

veffréttamiðlum er möguleg frá 1. janúar 2010. Hægt er að velja tiltekna fjölmiðla, slá inn 

leitarorð, eitt eða fleiri, og velja tímabil. Slegið var inn leitarorðið leikskóli og leitað að 

umfjöllun þar sem orðið leikskóli í öllum föllum málfræði, eintölu og fleirtölu, með og án 

greinis koma fyrir.  

Við að velja tímabil komu nokkrir möguleikar til skoðunar og til að koma í veg fyrir að 

árstíðabundin umfjöllun yrði ekki of ríkjandi í niðurstöðum var valið að taka heilt ár til 

skoðunar. Til að takmarka greinafjölda er endanlegt úrtak umfjöllun þessara sex fjölmiðla 

í oddatölumánuðum ársins 2017.  Með öðrum orðum er hér rýnt í fjölmiðlaumfjöllun í 

janúar, mars, maí, júlí, september og nóvember 2017. 

Valdir fjölmiðlar voru þeir sem náðu til flestra lesenda á degi hverjum. Þetta eru 

dagblöðin Fréttablaðið, Morgunblaðið og DV ásamt veffréttamiðlum sem tengdust 

þessum þremur dagblöðum, visir.is, mbl.is og dv.is. Vefmiðlarnir eru einnig þeir þrír sem 
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fá flestar heimsóknir á viku (Gallup, 2018a; Gallup, 2018b). Nánari grein hefur verið gerð 

fyrir þessu í kafla 2.8. Á árinu 2017 voru þetta einu almennu dagblöðin á Íslandi sem voru 

gefin út á prenti. Önnur útgefin blöð voru gefin út sjaldnar og ætlað að höfða meira til 

afmarkaðra hópa eða ákveðinna landssvæða. Má þar nefna Viðskiptablaðið og 

Bændablaðið, Víkurfréttir, Fjarðarfréttir og Eyjafréttir (Listi yfir skráða fjölmiðla..., án 

ártals).  

Fréttablaðið sem var á árinu 2017 gefið út af 365 miðlum hf var með mesta lesningu 

dagblaða. Blaðið var gefið út daglega og borið út í öll hús á höfuðborgarsvæðinu. Á 

landsbyggðinni var því dreift til verslana og þjónustuaðila þar sem einstaklingar gátu 

nálgast blaðið endurgjaldslaust. Blaðið mátti einnig nálgast í heild sinni á visir.is án 

endurgjalds. Á því tímabili sem er til skoðunar ráku 365 miðlar einnig vefinn visir.is sem 

var veffréttamiðill blaðsins (Fréttablaðið, 2018). Morgunblaðið á sér langa sögu og er elst 

íslenskra dagblaða. Blaðið er gefið út 7 sinnum í viku og borið út til áskrifenda hvar sem 

er á landinu. Hægt er að velja milli fullrar áskriftar að blaðinu, helgaráskriftar eða vef-

áskriftar. Blaðið er einnig selt í lausasölu. Árvakur hf rekur Morgunblaðið og mbl.is sem 

er veffréttamiðill því tengdur (Morgunblaðið, án ártals, Morgunblaðið, 2019). Morgun-

blaðið er næstmest lesna dagblað landsins en vefurinn mbl.is fær flestar heimsóknir 

fréttamiðla á netinu. DV er þriðja mest lesna almenna dagblað landsins og einnig er 

veffréttamiðilinn dv.is sá þriðji mest sótti á landinu (Gallup, 2018a; Gallup, 2018b). Þó 

blaðið sé almennt talið til dagblaða má í raun segja að það sé vikublað en frá árinu 2006 

hefur blaðið verið gefið út einu sinni í viku á prenti en veffréttamiðill blaðsins er mun 

virkari.  DV og dv.is eru í eigu DV ehf (DV, newspaper, 2019).  

Heildarfjöldi blaðagreina sem orðið leikskóli kemur fyrir í eru 671 grein. Taka ber fram 

að stór hluti þeirra greina birtist bæði í dagblaði og á vef svo um talsverða tvítekningu er 

að ræða. Í ljósi þess að leitað er eftir almennri birtingarmynd leikskóla í fjölmiðlum var 

valið að takmarka niðurstöður leitarinnar ekki frekar. Niðurstöður hennar innihalda 

nokkrar tegundir umfjöllunar sem ekki er gerður greinarmunur á. Hér má til dæmis nefna 

eiginlegar fréttir, umfjöllun um ólík mál, aðsendar greinar eða viðtöl við einstaklinga.  

3.4  Úrvinnsla gagna 
Allt efni sem valið var að nota var prentað út til vinnslu. Það efni sem ekki þótti henta til 

rannsóknarinnar, samanber upptalningu hér að ofan, var listað upp eftir innihaldi og 

dagsetningu ef til kæmi að það yrði notað að einhverju leyti. Heildarfjöldi útprentaðra 

greina var 235 greinar. 
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Eftir útprentun greina voru gögnin lesin og þeim flett fram og til baka. Að því loknu 

var gerð svokölluð kóðun. Við kóðun voru eftirfarandi spurningar hafðar til hliðsjónar til 

að fanga innihald textans; hvað stendur hér, hvaða viðhorf endurspeglar þessi texti, er 

eitthvað gefið í skyn án þess að vera sagt? Kóðun má best útskýra með dæmi; ef umfjöllun 

var um bilið á milli fæðingarorlofs og þess tíma sem barnið kemst inn í leikskóla fékk það 

kóðunina „þjónusta við foreldra“. Í þeim tilvikum sem einnig var minnst á eitthvað tengt 

fagstarfi, til dæmis að gera þyrfti breytingar á húsnæði leikskóla og útileiksvæði til að 

mæta þörfum ungra barna fékk það einnig kóðunina „fagstarf“. Í einhverjum tilvikum var 

þetta sett í samhengi við jafnrétti kynja og þá fékk umfjöllunin einnig kóðunina 

„jafnrétti“. Úr þessu varð til endurtekning þar sem sama kóðunin kom ítrekað upp. Að 

lokinni kóðun voru kóðar teknir saman og unnin út frá þeim þemu.  

Við mjög grófa skiptingu eru greinarnar í raun þrenns konar og eftirfarandi: 

 Greinar sem snúa alfarið að leikskólum eða málefnum tengdum þeim.  

 Greinar þar sem málefni leikskóla ber á góma í samhengi við eitthvað annað. 

 Greinar þar sem orðið leikskóli kemur fyrir án þess að umfjöllun greinarinnar 

snúist um málefni tengd leikskólanum. Þær greinar voru ekki notaðar til 

greiningar.  

Hér eru tekin nokkur dæmi um undantekningar til að gefa mynd af þeim; bíl var stolið 

fyrir utan leikskóla, einhver hefur starfað um tíma í leikskóla án nokkurrar umfjöllunar 

um það, viðmælandi var á leikskólaaldri þegar eitthvað tiltekið gerist, mál sem tengjast 

skuldum foreldra á leikskólagjöldum og umfjöllun um ný hverfi þar sem tekið er fram að 

leikskóli verði í hverfinu og minningargreinar þar sem hinn látni hafði starfað í leikskóla.   

Eftir að kóðun var lokið voru fjölmörg hugtök komin á blað sem lýstu innihaldi 

greinanna og þeirri hugsun sem bjó að baki þeim. Til að að fá tilfinningu fyrir þeim og 

hvernig mætti setja þá upp í þemu voru þeir marglesnir. Niðurstaðan varð sú að þemun 

eru eftirfarandi: 

 Starfsmannamál 

 Rekstur 

 Starfsmannamál Þjónusta við foreldra 

 Fagmál 

 Jafnrétti  

Eftir stóð nokkur bunki greina sem fellur ekki undir neitt af þemunum. Eftir að hafa 

farið í gegnum það aftur var ljóst að hluta af því mátti flokka sem fagstarf og fékk þá 
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kóðun. Eftir stóð lítill bunki greina sem verða gerð lítilsháttar skil undir kaflanum „annað“ 

í niðurstöðuhluta. 

Næsta skref var að hefja greiningu út frá hverju þema fyrir sig og til að einfalda málin 

var hverju þema gefinn litur. Því næst voru allar greinar litamerktar út frá því hvaða þema 

kom fyrir í hverri grein. Á meðan í sumum greinum var einungis um birtingu á einu þema 

að ræða voru aðrar með nokkra liti, nokkur þemu enda greinaskrif mislöng og ítarleg. Til 

að hefja eiginlega úrvinnslu rannsóknarniðurstaðna var hvert þema fyrir sig flokkað frá 

og skrifað um eitt þema í einu. Þannig var til dæmis byrjað á að taka allar greinar saman 

með bláum lit sem tákn fyrir þemað fagstarf. Að loknum skrifum á kafla um fagstarf voru 

allar greinar flokkaðar aftur og næst út frá þemanu starfsmannamál með einkennislitnum 

gulum og svona var þetta unnið koll af kolli þar til búið var að vinna með öll fimm þemun.  

3.5  Réttmæti og áreiðanleiki 
Réttmæti og áreiðanleiki eru umdeild hugtök í eigindlegum rannsóknum og ólíklegt að 

við gerð rannsóknar sem þessarar sem byggir að einhverju leyti á túlkun og áhugasviði 

rannsakenda að niðurstöður verði þær nákvæmlega sömu ef annar aðili framkvæmir 

rannsóknina (Lichtman, 2013). Rannsókninni er hins vegar ekki ætlað að gefa óyggjandi 

niðurstöðu heldur varpa ljósi á ákveðna þætti sem geta vonandi orðið leikskólum og starfi 

þessara mikilvægu stofnana til framdráttar.  

Ekki er rétt að alhæfa út frá gögnunum heldur er þeim einungis ætlað að varpa ljósi á 

birtingarmynd leikskólastarfs í þremur dagblöðum og vefmiðlum tengdum þeim í völdum 

mánuðum á árinu 2017.  

Um leið og viðfangsefni er valið má búast við að rannsakandi hafi ákveðnar hugmyndir 

um það eða skoðanir á því. Hins vegar skiptir miklu máli við greiningu gagna að gæta 

hlutleysis eða gera grein fyrir áhrifum rannsakanda á efnið. Við kóðun er óhjákvæmilegt 

að leggja túlkun á fyrirliggjandi gögn og því mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um 

eigin afstöðu og reyni af fremsta megni að hafa eigið hlutleysi að leiðarljósi. Með því að 

halda skipulega utan um úrvinnslu og skráningu hennar jafnóðum aukast líkur á vel 

ígrunduðum niðurstöðum sem endurspegla hlutleysi.  

Þemagreining er aðferð en ekki aðferðafræði. Aðferðin er í sjálfu sér nokkuð opin og 

háð því að rannsakandi skilgreini vel hvernig unnið er úr gögnum og réttlæti þau þemu 

sem valin eru til úrvinnslu (Braun og Clarke, 2006). 

Við gagnaöflun er treyst á að ekkert efni verði útundan við leit á fréttasafni Creditinfo. 

Við leitina komu þó upp örfáar fréttir þar sem orðið leikskóli virtist ekki koma fyrir og því 
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ekki ómögulegt að einhverjar fregnir hafi orðið útundan þar sem orðið kemur fyrir. Í ljósi 

þess gagnamagns sem er til skoðunar er ólíklegt að þetta hafi áhrif á niðurstöður.  

Prófað var að leita eftir öðrum orðum sem gætu birt niðurstöður um leikskólastarf 

sem hefðu þá bætt við greinum eða breytt afmörkun verkefnisins. Meðal þess sem 

prófað var var leitarorðið dagheimili sem notað var um þessar ágætu stofnanir ekki svo 

alls fyrir löngu. Sú leit skilaði 8 niðurstöðum og af þeim fjölluðu 3 um leikskóla, tvær 

þessara þriggja komu einnig fram við leitarorðið leikskóli, svo að eftir stóð ein grein. 

Leitarorðið dagvist skilaði 9 niðurstöðum og aðeins 3 þeirra snertu leikskólamál svo 

ákveðið var að undanskilja þessar fjórar greinar.  

3.6  Siðfræðileg atriði 
Um er að ræða greiningu á opinberum gögnum sem fréttir eru og verkefnið fellur ekki 

undir gagnavinnslu eða rannsóknir sem eru leyfisskyld hjá Vísindasiðanefnd Háskóla 

Íslands. Leitast verður við að hafa virðingu, velferð, heiðarleika og réttlæti að leiðarljósi í 

allri umfjöllun. Þar sem vísað er til skrifa einstaklinga, eða svara þeirra í viðtölum er leitast 

við að gera það af virðingu og heiðarleika, þar sem innihald er ekki tekið úr upprunalegu 

samhengi, eins og gerð er krafa um í vísindasiðareglum Háskólans (Háskóli Íslands, 2014).  
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4  Niðurstöður  

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og er hver þáttur þemagreiningar 

tekinn fyrir sérstaklega í stuttum kafla. Í upphafi hvers kafla er tekið saman hvaða kóðar 

standa að baki hverju þema. Þemun eru starfsmannamál, rekstur, þjónusta við foreldra, 

fagmál og jafnrétti. Að lokum verða meginniðurstöður þemanna teknar saman í einn 

kafla.   

4.1  Starfsmannamál  
Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr þemanu starfsmannamál. Kóðarnir sem urðu 

til við  úrvinnslu greinanna eru nokkrir. Þeir sem oftast komu fram eru mönnun leikskóla 

og mannekla, starfsmannavelta, faghlutfall, karlmenn í leikskólum, laun, starfsaðstaða og 

ímynd leikskólakennarastarfsins. Alls voru það 57 greinar sem liggja að baki þemanu 

starfsmannamál. Í sumum greinanna snerist umfjöllun að öllu leyti um þau en í öðrum er 

aðeins lítillega komið inn á einhvern þátt starfsmannamála.  

4.1.1 Mannekla 

Á árinu 2017 ber talsvert á umfjöllun dagblaðanna um erfiðleika við að ráða í lausar 

stöður í leikskólunum og hugtakið mannekla verður nokkuð oft að umfjöllunarefni í 

fjölmiðlum. Umfjöllun um manneklu er oft skýrð með efnahagslegum uppgangi í landinu 

og Sigrún Björnsdóttir upplýsingafulltrúi á skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar 

segir þenslu í samfélaginu vera ástæðu þess að ekki takist að manna leikskóla borgarinnar 

(Magnús Heimir Jónasson, 2017b). Í grein Morgunblaðsins frá 31. janúar 2017 kemur 

fram að óráðið sé í um 50 stöðugildi hjá leikskólum Reykjavíkurborgar sem hefur þau 

áhrif að starfsemi nokkurra leikskóla er skert. Einn af þeim skólum er Hraunborg en þar 

eru foreldrar beðnir að sækja börnin sín snemma einn dag í viku til að bregðast við 

undirmönnun (Golli, 2017). Að hausti er rætt við Fannýju Heimisdóttur leikskólastjóra 

sem stýrir 7 deilda leikskóla í Reykjavík þar sem skortur á starfsfólki er umtalsverður og 

brugðist við því þannig að hver deild er lokuð sjöunda hvern dag. Þetta jafngildir yfir 14% 

af þeim vistunartíma sem börnunum hefur verið úthlutað. Fanný bendir á að þetta komi 

illa við foreldra barnanna, sem margir hverjir eru skuldbundnir í vinnu. Hún bendir líka á 

að þetta haustið hafi ungir nýstúdentar ekki skilað sér í sama mæli til starfa í leikskólum 

eins og þeir jafnan gera (Ein deild lokuð á dag, 2017).  

Valborg Hlín Guðlaugsdóttir leikskólastjóri í Reykjavík lýsir í stuttu viðtali á visi.is yfir 

áhyggjum af kröfum sem gerðar eru til ófaglærðra starfsmanna en að það sé ógerlegt að 
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finna menntaða leikskólakennara til starfa (Nadine Guðrún Yaghi, 2017). Guðrún Jóna 

Thorarensen leikskólastjóri er einnig uggandi um starfsmannahald leikskóla Reykjavíkur-

borgar. Hún segir í samtali við mbl.is í september 2017 að ekki sé hægt að fara í gegnum 

annan álagsvetur eins og veturinn á undan og vísar þar til undirmönnunar (Arnar Þór 

Ingólfsson, 2017).   

Í janúar 2017 er birt frétt um að nágrannasveitarfélög borgarinnar, Garðabær, 

Hafnarfjörður, Kópavogur og Seltjarnarnes virðast ekki í sama vanda við að fylla lausar 

stöður í leikskólum (Golli, 2017). Staðan virðist svo orðin heldur verri að hausti en í 

september kemur fram að óráðið sé í 83,5 stöðugildi í leikskólum Reykjavíkur og einungis 

23 af 64 leikskólum borgarinnar séu fullmannaðir (Styrmir Kári, 2017; Nadine Guðrún 

Yaghi, 2017). Að hausti virðist vandinn gera vart við á öllu höfuðborgarsvæðinu og 

leikskólamál í Kópavogi eru í fréttum í nóvember þegar birt er grein um að ákvörðun hafi 

verið tekin um að hækka laun ófaglærðra starfsmanna. Eftirfarandi er haft eftir 

bæjarstjóra Kópavogsbæjar Ármanni Kr. Ólafsyni: 

Við berum mikla virðingu fyrir því starfi sem leikskólastarfsfólk vinnur og það 

er mikilvægt í okkar samfélagi að leikskólarnir geti starfað með eðlilegum 

hætti. Ég vona svo sannarlega að þetta verði til þess að fleiri kjósi að vinna 

inni á leikskólunum því þetta er virkilega gefandi starf og mikils virði fyrir 

samfélagið allt að starf á leikskólunum gangi sem best.  

Hér má velta fyrir sér hvað það felur í sér að leikskólarnir starfi með eðlilegum hætti 

en launalegur hvati sem Kópavogsbær ákveður að greiða býðst einungis leiðbeinendum 

en ekki leikskólakennurum eða starfsfólki með aðra uppeldismenntun. Ármann segir 

aðgerðina vera uppbót til starfsfólks vegna álags á leikskólunum (Þorgerður Anna 

Gunnarsdóttir, 2017). Með þessari aðgerð er brugðist við ástandi sem veldur því að 

forsvarsmenn bæjarins geta ekki staðið við loforð við börn og fjölskyldur sem njóta ekki 

þeirrar þjónustu leikskólanna sem gert hefur verið ráð fyrir. 

Í september leitar visir.is svara hjá Skúla Helgasyni um aðgerðir til að fjölga 

umsóknum um störf í leikskólum borgarinnar. Hann segir að til standi að leggja fjármagn 

til heilsueflingar starfsfólks og í að bæta aðbúnað innan leikskólanna. Þá verði fjármagni 

varið í að vinna kynningarefni fyrir leikskólana (Hulda Hólmkelsdóttir, 2017). Morgun-

blaðið ræðir einnig við Skúla á svipuðum tíma og þar segir hann að gripið verði til aðgerða 

til að bregðast við skorti á starfsfólki í leikskólum og á frístundaheimilum. Á þessum tíma 

hafa verið lagðar fram tillögur fyrir borgarstjórn. Þær tillögur sem Skúli býst við að verði 

samþykktar tafarlaust eru eingreiðslur til stjórnenda, fjármagn til að bæta liðsanda á 
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vinnustöðum og greiðslur til að mæta auknu álagi á starfsfólk. Nefnt er að í fjárlögum 

Reykjavíkurborgar verði gert ráð fyrir fjármunum til að bæta liðsanda á leikskólunum til 

viðbótar við eingreiðslur til stjórnenda vegna álags (Ingveldur Geirsdóttir, 2017b).  

4.1.2 Menntun og styrkur til náms 

Í nokkrum greinum er minnst á að fjölga þurfi leikskólakennurum. Þessi umfjöllun stendur 

aldrei ein og sér sem viðfangsefni heldur er hún fléttuð inn í aðra umfjöllun um leikskóla 

og leikskólamál. Þegar líður á árið sem er til skoðunar er tengist þessi umræða í auknu 

mæli umfjöllun um að einnig sé fyrirsjáanlegur skortur á grunnskólakennurum (Þor-

grímur Kári Snævarr, 2017).  

Svandís Ingimundardóttir skólamálafulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga segir að 

með það að markmiði að laða fleiri að kennaranámi þurfi að skoða möguleika á 

samkomulagi við Lánasjóð íslenskra námsmanna um styrkjakerfi, endurgreiðslu lána eða 

einhvers konar lánsafslætti (Þórunn Kristjánsdóttir, 2017). 

4.1.3 Launamál 

Launamál ber nokkuð á góma og í nóvember er birt frétt um að lægst launuðu starfsmenn 

Flóabandalagsins, sem eru samtök stéttarfélaga verkafólks, séu starfsmenn leikskóla 

(Vinnutími syttist en laun hækka hjá Flóabandalaginu, 2017). Almennt virðist samhljómur 

um það að laun leikskólakennara, og uppeldisstétta, séu lág og ekki samkeppnishæf (Jón 

Hákon Halldórsson, 2017a). Haraldur F. Gíslason talar um að laun leikskólakennara verði 

að hækka (Kristinn H. Guðnason, 2017) og Kristín Þorsteinsdóttir ritstjóri Fréttablaðsins 

fjallar um í aðsendri grein að leikskólakennarar vinni erfitt og mikilvægt starf og laun 

þeirra ættu að endurspegla það (Kristín Þorsteinsdóttir, 2017). Kristín Dýrfjörð dósent við 

Háskólann á Akureyri segir laun leikskólakennara vera langt undir meðaltali OECD þegar 

þau eru reiknuð út frá kaupmætti og að einnig séu takmarkaðir möguleikar á að hækka í 

launum (Erla Björg Gunnarsdóttir, 2017b). Skúli Helgason er ekki á sama máli og bendir 

á að laun leikskólakennara hafi hækkað mjög mikið frá 2011, eða um 90%. Hann gefur í 

skyn að launin séu ekki vandamálið heldur að almenningur þekki ekki launakjör 

leikskólakennara (Hulda Hólmkelsdóttir, 2017). 

Þórunn Sveinbjarnardóttir formaður BHM ræðir fregnir af auknum launamun 

kynjanna sem hún segir vonbrigði. Hún talar um að menntun verði að meta til launa og 

ræðir jafnlaunastaðal sem sett hefur verið í lög að fyrirtæki og stofnanir innleiði. Hún 

segir hann vera til þess fallinn að bera saman laun hjá hópum sem starfa hjá sama 

launagreiðanda. Þórunn ávarpar einnig það sem ekki kemur fram annars staðar í umræðu 
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um laun sem er kynjaskiptur vinnumarkaður og launamun eftir því hvort um kvenna- eða 

eða kynjablandaðar stéttir er að ræða. Þórunn segir:  

Hér á landi búum við einnig við mikla kerfismismunun. Íslenskur vinnu-

markaður er mjög kynskiptur og ef horft er á tekjur stétta með sambærilega 

menntun getur hann [launamunur] verið mikill eftir því hvort um kvennastétt 

er að ræða eða blandaða stétt. (Menntun þarf að meta til launa, 2017) 

4.1.4 Starfsumhverfi 

Þegar kemur að starfsumhverfi leikskóla fjalla fjölmiðlar meðal annars um álagið sem 

fylgt hefur manneklu undanfarinna missera en einnig að bæta þurfi starfsaðstöðu. Í 

fréttum er vísað til skýrslu sem Virk starfsendurhæfingarsjóður gaf út í febrúarmánuði 

2017. Þar eru upplýsingar um það hvaða stéttir það eru sem helst glíma við kulnun og 

mikið álag í starfi og leita eftir þjónustu fyrirtækisins við endurhæfingu. Leik- og 

grunnskólakennarar virðast vera þar fjölmennasti hópurinn (Haraldur F. Gíslason, 2017) 

og í kjölfarið verður nokkur umræða um starfsaðstæður leikskólakennara og hvernig 

megi bæta þær.  

Við umbætur starfsaðstöðu er tvennt sem oftar er nefnt meira en annað og það er 

hljóðvist og fækkun barna í hópum eða á deildum. Í september birta fjölmiðlar frásagnir 

af nýrri skýrslu OECD um stöðu leikskólamála víða um heim. Í skýrslunni kemur fram að 

íslensk leikskólabörn ásamt norskum dvelja lengst allra barna í heiminum í leikskóla dag 

hvern. Þá kemur einnig fram í fjölmiðlum að íslensk börn eiga met í viðveru í dagafjölda 

á ári þar sem meðaltal annarra landa sem skýrslan tekur til er 190 dagar en íslensk 

leikskólabörn dvelja 220 daga á ári í leikskólanum (Erla Björg Gunnarsdóttir, 2017b). Skúli 

Helgason segir alla stefnumótun skólamála þurfa að taka mið af því að bæta vinnuskilyrði 

í skólum. Hann segir:  

Það er forgangsmál hjá okkur að bæta vinnuumhverfið í leikskólaumhverfinu. 

Við teljum að það eigi að vera í algjörum forgangi og öll önnur stefnumótun 

þurfi að taka mið af því markmiði að við viljum minnka álag, bæta 

vinnuskilyrði starfsfólks og bæta liðsandann. (Jón Hákon Halldórsson, 2017a) 

Gerð er grein fyrir niðurstöðum tilraunaverkefnis til að draga úr hávaðamengun í 

nokkrum leikskólum. Akureyrarbær, Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra, Kennara-

sambandið, Samband íslenskra sveitarfélaga, Umhverfsstofnun og Vinnueftirlitið stóðu 

að mælingum á hljóðvist í þremur leikskólum. Gerðar voru umbætur og breytingar á 
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starfsháttum auk þess sem starfsfólk leikskólanna fékk fræðslu. Þetta varð til þess að 

starfsfólk upplifði jákvæðar breytingar á starfsumhverfinu (Erna Ýr Öldudóttir, 2017).  

Í tengslum við umræðu um starfsaðstæður í leikskólum er einnig fjallað um 

undirbúningstíma, hversu lítill hann sé hjá leikskólakennurum og einkum ef hann er 

borinn saman við undirbúningstíma annarra kennarastétta (Guðríður Arnardóttir, 2017). 

Haraldur F. Gíslason (2017) veltir upp þeirri spurningu hvort það sé beint samband milli 

álags og sveigjanleika í starfi en sú kennarastétt sem býr við minnstan sveigjanleika á 

vinnutíma eru leikskólakennarar. Sú umræða tengist áðurnefndri greiningu OECD á 

leikskólamálum í heiminum en leikskólakennarar á Íslandi eiga heimsmet í því hve 

mörgum klukkustundum þeir verja í starfi með börnum á ársgrundvelli (Erla Björg 

Gunnarsdóttir, 2017b).  

4.1.5 Ímynd kennarastarfsins 

Kristján Þór Júlíusson mennta- og menningarmálaráðherra telur að breyta þurfi ímynd 

kennarastarfsins og að það þurfi að vera samkeppnishæft til að nýnemar skrái sig í 

kennaranám. Hann segist vilja skoða að breyta þeim skörpu skilum sem eru í veitingum 

leyfisbréfa til kennara og álítur að það muni geta haft góð áhrif að kennarar geti kennt á 

fleiri en einu skólastigi. Í sömu grein segir Hrefna Sigurjónsdóttir framkvæmdastjóri 

Heimilis og skóla að það sé mikilvægt að auka virðingu fyrir kennarastarfinu og finna út 

hvað þarf til að fólk fari í kennaranám (Þórunn Kristjánsdóttir, 2017).  

Í mars fjalla fréttamiðlar um styrk sem auglýstur hefur verið til að vekja athygli unga 

karla á starfi leikskólakennara og fjölga körlum í stétt leikskólakennara. Að styrk-

veitingunni standa Samband íslenskra sveitarfélaga, Háskóli Íslands og Háskóli Akureyrar, 

Félag leikskólakennara og Félag stjórnenda leikskóla. Auglýst er að þrír karlmenn með 

BEd, BA eða BSc gráðu muni hljóta styrk til að ljúka meistaragráðu sem leikskólakennari 

með því skilyrði að á námstímanum sinni þeir verkefnum sem hafa það að markmiði að 

kynna námið. Styrkirnir, hver að upphæð ein milljón króna, eiga að greiðast við útskrift. 

Verkefnið er gagnrýnt á þann veg að stóri vandi leikskólanna sé ekki skortur á 

karlmönnum í stéttina en snúi frekar að því að almennt vanti leikskólakennara, af hvaða 

kyni sem er (Anna Lilja Þórisdóttir, 2017; Kennarasamband Íslands, 2017). Haraldur F. 

Gíslason, hefur þetta að segja um ástæður þess að karlmenn sæki ekki í stéttina: 

 Sjálfur er ég kominn að þeirri niðurstöðu að ástæðurnar séu rótgrónar og 

menningarbundnar. Að það sé almennt álit að uppeldi, menntun og 

umönnun séu kvennastörf frekar en karlastörf. Það er erfitt að snúa því við, 

en við erum ekki tilbúin að sætta okkur við þetta. 
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Þá er átakið einnig gagnrýnt á þeim forsendum að sambærileg fyrri átaksverkefni til að 

fjölga karlmönnum í stéttinni hafa ekki borið árangur sem erfiði (Anna Lilja Þórisdóttir, 

2017). 

Haraldur F. Gíslason formaður Félags leikskólakennara ávarpar einnig ímynd 

leikskólakennarastarfsins út frá umræðu í samfélaginu í viðtali við dv.is og segir meðal 

annars: „Til dæmis umræðan um vandamál leikskólanna sem tekur mikið pláss. Það 

smitast svo út í samfélagið og ungir einstaklingar sem eru að leita sér að framtíðarstarfi 

og menntun horfa þá síður til kennslustarfanna“. (Kristinn H. Guðnason, 2017) 

Skólamálafulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga, Svandísi Ingimundardóttur, 

verður einnig rætt um ímynd kennarastarfsins. Hún segir að með annarri orðræðu um 

námið og starf kennara og aukinni markaðssetningu verði hægt að sýna ungu fólki að það 

sé gefandi og skemmtilegt að vera kennari (Þórunn Kristjánsdóttir, 2017). 

Kristján Ómar Björnsson formaður Samtaka sjálfstætt starfandi skóla vill meina að 

umræða um skólastarf snúist um kerfið og þá sem starfa innan kerfisins en ætti að snúast 

um hagsmuni barna. Kristján segir skólastarf vera fyrst og fremst fyrir börn, þá foreldra 

og setur starfsfólk í þriðja sæti (Hanna, 2017).  

4.2  Rekstur  

Heildarfjöldi greina sem féllu undir kóðann rekstur voru 36 greinar. Kóðarnir sem að baki 

liggja eru fjármál, fjármagn, sameiningar leikskóla, leikskólagjöld, viðhald húsnæðis og 

leikefnis, mygla í húsnæði og viðhald útileiksvæða. Líkt og varðandi starfsmannamál 

leikskólanna snerist umfjöllun fjölmiðla að miklu leyti um rekstur leikskóla Reykjavíkur-

borgar.  

4.2.1 Leikskólagjöld 

Fregnir berast af hugmyndum meirihluta borgarstjórnar í maí um fyrirhugaða lækkun 

leikskólagjalda í Reykjavík. Ekki eru allir jafn hrifnir af hugmyndinni og meirihlutinn  er 

vændur um að vera í vinsældaöflun (Kristín Þorsteinsdóttir, 2017). Þessi hugmynd verður 

að framkvæmd sem tekur gildi 1. júlí, lækkun leikskólagjalda um 10%. Skúli Helgason 

formaður skóla- og frístundaráðs segir hana vera fyrsta skrefið í átt að gjaldfrjálsri 

menntun sem sé stefna meirihluta borgarráðs (Agnes Bragadóttir, 2017). Ákvörðunin 

nýtur ekki stuðnings fulltrúa Sjálfstæðisflokks og María Friðriksdóttir borgarfulltrúi telur 

ákvörðunina ekki til bóta fyrir leikskólana eða þjónustu þeirra. Hún bendir sérstaklega á 

að leikskólarnir, sem hún kallar kerfi fyrir foreldra og Reykvíkinga, séu vanbúnir og lægri 

gjöld geti aukið á þann vanbúnað (Áslaug María Friðriksdóttir, 2017). Kjartan Magnússon 
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borgarfulltrúi er á sama máli og segir það hafa haft áhrif á starfsanda leikskólanna hvernig 

þeir hafa verið látnir sitja á hakanum og laun verið skert með afnámi neysluhlés (Kristín 

Þorsteinsdóttir, 2017).  

Fulltrúi í félagi foreldra leikskólabarna í Reykjavík, Kristín Ólafsdóttir, bendir á í viðtali 

í Morgunblaðinu að lækkun leikskólagjalda sé ekki ein af þeirra áherslum en félagið vilji 

beita sér fyrir sínu helsta áherslumáli  sem er að allt sé gert til að tryggja að leikskólarnir 

séu fullmannaðir og að viðhaldi þeirra sé sinnt (Agnes Bragadóttir, 2017). Vala Pálsdóttir 

formaður Landssambands sjálfstæðiskvenna gagnrýnir þessa ákvörðun í innsendri grein 

og nefnir fjársvelt starfsumhverfi leikskólans og löngu tímabundnar aðgerðir á viðhaldi 

og betri aðbúnaði (Vala Pálsdóttir, 2017).  

4.2.2 Hagræðingaraðgerðir 

Í nóvember er skrifað um fyrirhugaða sameiningu tveggja leikskóla í Seljahverfi og 

annarra tveggja í Grafarvogi (Ingveldur Geirsdóttir, 2017a). Kjartan Magnússon borgar-

fulltrúi  bendir á að ekki hafi verið fundinn út ábati þess að nokkrir skólar voru sameinaðir 

árið 2011 en að starfsfólk hafi verið sameiningunum mótfallið og að loknum einhverjum 

fyrri sameiningum hafi hluti fagfólks sagt upp störfum (Magnús Heimir Jónasson, 2017d). 

Kjartan segir ekki hafa verið sýnt fram á fjárhagslegan árangur og ræðir einnig faglegan 

árangur. Kjartan tekur svo til orða: „Þegar farið er í svona stórar stjórnsýslubreytingar á 

að meta árangurinn sem hefur orðið af þessu, ekki síst þann faglega“. Tveimur vikum 

síðar hefur verið tekin ákvörðun um að hætta við sameiningar og um það segir Skúli 

Helgason að fjárhagur borgarinnar standi svo vel að ekki sé krefjandi þörf á sameiningum. 

Í ljósi þess verði það ekki lagt á leikskólana að fara í sameiningarferli (Jón Hákon 

Halldórsson, 2017c). Í þessari umræðu kemur fram að tekið hafi verið tillit til faglegra 

þátta við afgreiðslu á tillögum um sameiningu tveggja leikskóla í Seljahverfi árið 2011. 

Horfið hafi verið frá sameiningu vegna ólíkra stefna og starfshátta í viðkomandi 

leikskólum (Ingveldur Geirsdóttir, 2017a). 

4.2.3 Viðhald húsnæðis og lóða 

Fram kemur í umfjöllun fréttamiðlanna að frá efnahagshruninu haustið 2008 hafi verið 

dregið verulega úr viðhaldi húsnæðis, leiksvæða og leiktækja hjá Reykjavíkurborg. Vitnað 

er í orð ónafngreinds leikskólastjóra sem segir ástandið í einhverjum skólum vera orðið 

það slæmt af raka að það sé heilsuspillandi (Ómar Óskarsson, 2017b).  

Í annarri grein er rætt við Guðrúnu Gunnarsdóttur leikskólastjóra sem lýsir því að hafa 

margítrekað við borgaryfirvöld áhyggjur af raka í húsnæði Kvistaborgar. Loks þegar málið 

var skoðað kom ljós umtalsverð mygla og mölflugur sem höfðu gert sig heimakomnar í 
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steinull (Erna Agnes Sigurgeirsdóttir, 2017). Í júlí eru birtar fréttir um að hjá Reykjavíkur-

borg hafi verið samþykkt að verja 2,2 milljörðum króna í viðhald fasteigna og að í forgangi 

verði öryggi notenda og heilsa þeirra (Elín Margrét Böðvarsdóttir, 2017).  

Það bregður af vana þegar birt er frétt um leikskóla á landsbyggðinni í september 

2017. Sú frétt kemur ekki til af góðu en leikskólabyggingin á Þórshöfn hefur verið metin 

ónýt vegna rakaskemmda og myglu. Sveitarfélagið stendur frammi fyrir því að þurfa að 

endurbyggja húsnæði leikskólans aðeins ári eftir að það sama var uppi á teningnum með 

húsnæði grunnskólans á Þórshöfn (Aðalheiður, 2017). 

4.3  Þjónusta við foreldra  
Fjöldi greina sem fengu kóðunina þjónusta við foreldra voru 31. Kóðarnir sem að baki 

liggja eru opnunartími leikskóla, bilið milli fæðingarorlofs og leikskólagöngu, skert 

þjónusta vegna undirmönnunar í leikskólum, ánægja foreldra og aðgangur að leikskóla í 

hverfinu. 

Talsverð skörun var á milli þemanna þjónusta við foreldra og jafnréttis. Þetta birtist 

aðallega í umræðu um lækkun innritunaraldurs í leikskóla þar sem fjallað var um aukna 

þjónustu við foreldra. Lækkun innritunaraldurs var einnig mikið tengdur jafnréttis-

umræðu. Þetta umfjöllunarefni fær að tilheyra báðum þemum í tengslum við orðræðu 

þeirra greina sem um ræðir. Aðrir kóðar að baki þessum flokki eru, opnunartími leikskóla, 

sala máltíða í leikskólum, notkun smáforrita við upplýsingagjöf milli skóla og heimilis, tafir 

á innritun og ánægja með leikskóla.  

4.3.1 Bilið milli fæðingarorlofs og upphafs leikskólagöngu      

Í nokkuð mörgum greinum er rætt um leikskóla sem þjónustu við foreldra. Þetta 

kemur meðal annars skýrt fram í tilkynningu frá Hafnarfjarðarbæ sem birt er 31. mars 

2017 um að innritunaraldur verði lækkaður og yngstu börnin verði á milli 14 og 15 

mánaða þegar þau hefja leikskólagöngu haustið 2017. Þetta er sagt vera hluti af því að 

efla þjónustu við barnafjölskyldur í bænum (Ómar Óskarsson, 2017a). Í mars skrifar Skúli 

Helgason formaður skóla- og frístundaráðs um að samþykktar hafi verið í borgarráði 

tillögur um fjölgun leikskólaplássa í Reykjavík svo að hægt verði að innrita börn fædd fram 

í apríl 2016 inn í leikskóla haustið 2017. Hann segir vera framundan að móta áætlun um 

það hvernig bjóða megi 12-18 mánaða börnum leikskólapláss á komandi árum. Hann 

segir: „Ljóst er að framundan er mikið uppbyggingarskeið í leikskólamálum í borginni 

samhliða vinnu við að bæta starfsumhverfi og aðbúnað starfsfólks leikskólanna“. (Skúli 

Helgason, 2017). Meðal þess sem kemur fram í þessari umfjöllun er að beðið sé eftir því 
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að ríkið taki ákvörðun um að lengja fæðingarorlof í 12 mánuði og Þórunn 

Sveinbjarnardóttir formaður BHM tekur svo til orða „markmið okkar allra hlýtur að vera 

að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla“ (Menntun þarf að meta til launa, 2017).  

Í grein Jónu Bjargar Sætran í Morgunblaðinu 29. september 2017 fjallar hún um stöðu 

leikskólamála í Reykjavík og hvenær sú staða muni batna. Hún tekur svo til orða: „Það 

gefur augaleið að svona ófremdarástand hefur mikla erfiðleika og ótal flækjustig í för 

með sér hjá mörgum barnafjölskyldum.“ Hún segir einnig í sömu grein:  „Það ætti að vera 

metnaður okkar allra, líka meirihluta borgarstjórnar, að hlúa sem best að starfsemi 

leikskólanna, mannauði og aðstöðu fyrir allt starfsfólk þeirra og einnig fyrir þiggjendur 

þjónustunnar, börnin og foreldra þeirra.“ Hér nefnir Jóna Björg það sem enginn annar 

hefur orð á, þjónustu við börn.  

4.3.2 Opnunartími  

Snemma árs er mikið skrifað um uppsagnir hjá fiskvinnslufyrirtækinu HB Granda á 

Akranesi. Þar er fjölda fólks sagt upp og samkvæmt fréttum er stór hluti þess hóps ungar 

konur með ung börn. Í svo til hvert skipti sem fjallað er um þetta mál í fjölmiðlum er tekið 

fram að konurnar séu í erfiðri stöðu með að finna sér aðra vinnu þar sem atvinnuframboð 

er takmarkað á Skaganum og þær geti ekki sótt vinnu til Reykjavíkur vegna opnunartíma 

leikskóla (Magnús Heimir Jónasson, 2017a). Í frásögn frá Hveragerði kveður við annan 

tón en þar lét bæjarstjóri gera könnun á því meðal Hvergerðinga hvenær þeir vildu að 

leikskólinn opnaði á morgnana og í kjölfarið var tíminn lengdur til að foreldrar gætu náð 

strætisvagni til Reykjavíkur í tæka tíð á morgnana (Margrét Helga Erlingsdóttir, 2017). 

4.3.3 Skerðing þjónustu 

Í umfjöllun um manneklu og að verið sé að biðja foreldra að hafa börnin heima einhverja 

daga í mánuði eða sækja þau áður en vistunartíma þeirra lýkur á daginn er almennt talað 

um að verið sé að valda foreldrum vandræðum sem bitnar á vinnustöðum þeirra og 

orlofsrétti (Magnús Heimir Jónasson, 2017c; Ingveldur Geirsdóttir, 2017b). Þó er vitnað í 

bókun Sjálfstæðisflokksins í stuttri umfjöllun um biðlista eftir leikskólaplássum í Reykjavík 

en þar stendur að mannekla sé farin að hafa alvarlegar afleiðingar sem bitni á starfinu og 

þjónustunni þar sem verið er að biðja foreldra um að hafa börnin heima einhverja daga 

(Aron Þórður Albertsson, 2017). Þau skipti sem rætt er við foreldra eru þeir gjarnan í 

vandræðum og reiðir en þó beinist reiðin ekki að leikskólunum. Álfheiður Hafsteinsdóttir 

móðir tveggja ára drengs segir ástandið vera ferlegt og hún á bágt með að skilja hvers 

vegna ekki hefur verið gripið til aðgerða í málum leikskólanna (Þórdís Valsdóttir, 2017). 

Sigrún Björnsdóttir upplýsingafulltrúi á skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar segir 
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foreldra almennt sýna því mikinn skilning að verið er að biðja foreldra að sækja börnin 

sín fyrr eða taka frídaga samkvæmt skipulagi sem leikskólarnir setja upp vegna manneklu 

(Magnús Heimir Jónasson, 2017b).    

Í einhverjum sveitarfélögum á landsbyggðinni ríkir ófremdarástand þar sem engar 

dagmæður eru starfandi og börnin fá heldur ekki inngöngu í leikskóla sökum ungs aldurs. 

Þetta er staðan í Bolungarvík og sökum fámennis er erfitt að fá dagforeldra til starfa. 

Guðný Hildur Magnúsdóttir sveitarstjóri segir brýnt að lengja fæðingarorlof og taka 

börnin yngri inn í leikskólana: Hún fullyrðir að flest sveitarfélög vinni að því. (Sunna 

Sæmundsdóttir, 2017).  

4.3.4 Önnur þjónusta 

Umræða um þjónustu við barnafjölskyldur tekur á sig nýja mynd í janúar 2017 þegar 

fréttnæmt verður að menntafyrirtækið Hjallastefnan hyggst bjóða foreldrum að panta 

og sækja máltíðir frá fyrirtækinu Gló í leikskólanum þegar börnin eru sótt. Margrét Pála 

Ólafsdóttir framkvæmdastjóri fyrirtækisins segir það vera draum hennar til margra ára 

að létta barnafjölskyldum lífið. Í mars bætir svo Hjallastefnan um betur og eykur við 

þjónustu við fjölskyldur leikskólabarna með því að bjóða foreldrum að koma með þvott 

að heiman sem þau geta svo tekið hreinan með sér heim þegar börnin eru sótt. Margrét 

Pála segir þessa þjónustu vera viðleitni til að stuðla að jafnrétti. Hún segir karlastörf 

almennt vera farin út af heimilum og nefnir bílaviðgerðir og viðhald húsnæðis en 

kvennastörf séu áfram unnin af heimilisfólki, aðallega konum. Þessu vill hún breyta til að 

fjölga gæðastundum í fjölskyldum með ung börn (Eggert Jóhannesson, 2017).  

Hér bregður svo við að gagnrýnisraddir um þessa framkvæmd Hjallastefnunnar eru 

helst á þá leið að hlutverk leikskóla sé fyrst og fremst menntun ungra barna en ekki 

þjónusta við foreldra.  

4.4  Fagmál 
Við að þemagreina efnið sem var til skoðunar var það litakóðað eins og áður hefur komið 

fram. Það er sérlegt gleðiefni að við óformlega talningu á því hversu oft hvert þema kom 

fyrir voru það fagmálin sem oftast komu upp. Í heildina voru það 65 greinar sem fengu 

kóðunina menntahlutverk. Í sumum greinanna er aðeins lítillega drepið á fagmálum en 

aðrar eru skrifaðar eingöngu um faghlutverk leikskóla.   
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4.4.1 Fyrsta skólastigið 

Fram að þeim tíma að leikskólar voru viðurkenndir sem fyrsta skólastig landsins var orðið 

„dagheimili“ mikið notað um leikskóla. Fyrir forvitnissakir var prófað að slá þetta leitarorð 

í öllum föllum málfræði inn í gagnabrunn Creditinfo. Upp komu níu leitarniðurstöður þar 

sem aðeins þrjár tengdust leikskólum. Tvær þeirra greina sögðu frá leikskólum í sögulegu 

samhengi. Hér er því dregin sú ályktun að hugtakið leikskóli hafi fest sig í sessi.  

Undantekningalaust þar sem fjallað er um íslenskt menntakerfi í heild sinni er 

leikskólinn talinn með. Þetta kemur meðal annars skýrt fram í kringum myndun nýrrar 

ríkisstjórnar í nóvember 2017 en þá eru skrifaðar nokkrar greinar þar sem hvatt er til þess 

að menntamál verði sett í forgrunn og að styrkja þurfi öll skólastig og í upptalningu er 

leikskóli allsstaðar nefndur (Tryggvi Gíslason, 2017; Kári Stefánsson, 2017; Agnes Braga-

dóttir, 2017).  

Minnst er á í ólíku samhengi mikilvægt starf sem leikskólakennarar vinna þó stundum 

sé það sett í samhengi við neikvæðari þætti svo sem að fækka þyrfti börnum per 

starfsmann (Erna Ýr Öldudóttir, 2017; Þórdís Valsdóttir, 2017). Kristín Þorsteinsdóttir 

ritstjóri Fréttablaðsins segir í grein í maí 2017: 

Leikskólakennarar vinna erfitt og mikilvægt starf. Þeir eiga að fá umbun í 

samræmi við það. Öllum er kappsmál að bjóða börnunum það besta, sjá til 

þess að þau nærist vel og að leikskóladvölin sé gagnleg og sem ánægjulegust. 

Greinarskrif hennar tengjast hugmyndum meirihluta borgarstjórnar Reykjavíkur um 

lækkun leikskólagjalda. Af sama tilefni er vitnað í orð Kjartans Magnússonar í 

Morgunblaðinu í maí 2017. Kjartan segir: „Það vill gleymast að leikskólar eru ekki 

geymslur, þar sem börn eru höfð á meðan foreldrar þeirra eru í vinnunni. Þeir eru 

lykilstofnun í samfélaginu. Leikskólastigið er það fyrsta af þremur sem kveðið er á um í 

aðalnámskrá.“ (Leikskólabrella, 2017).  

Jóna Björg Sætran (2017) ræðir fagmennsku leikskólakennara í samhengi við mann-

eklu og álag og segir: „Ekki má heldur líta fram hjá þeim erfiðleikum og aukna andlega og 

líkamlega vinnuálagi sem þetta veldur því góða og duglega starfsfólki sem heldur uppi 

gríðarlega metnaðarfullu og faglegu uppeldis- og menntunarstarfi í leikskólum.“ 

4.4.2 Námssvið leikskóla 

Einstakar greinar sem snúa að tilteknum námsviðum leikskóla. Fjallað er um málefni 

flóttafjölskyldna og þá tekið fram hversu mikilvægt er að börnin hafi aðgang að 

leikskólum til að komast í íslenskt málumhverfi (Sunna Ósk Logadóttir, 2017). Einnig er 
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fjallað um fjölgun leikskólanemenda af erlendum uppruna sem eru tæp 20% af 

heildarnemendafjölda í leikskólum Reykjavíkur og tala um 60 ólík tungumál. Fram kemur 

að hlutfallið er mishátt á milli leikskóla. Í þeim skóla sem er með hæst hlutfall barna af 

erlendum uppruna er það yfir 80%. Fram kemur að ánægja er með þá túlkaþjónustu sem 

Reykjavíkurborg veitir (Jón Hákon Halldórsson, 2017b). Í aðsendu erindi talar Tinna 

Sigurðardóttir (2017) talmeinafræðingur um hlutverk skóla við málörvun. Hennar upp-

lifun er sú að erfitt geti verið fyrir börn að fara á milli skólastiga og að leikskólinn hafi 

betri forsendur til að halda utan um börnin en grunnskólinn. Í viðtali við Bryndísi 

Guðmundsdóttur talmeinafræðing kemur fram að mikilvægi snemmtækrar íhlutunar 

verði ekki ofmetið en of mörg börn hefji grunnskólagöngu með slakan málþroska sem 

hefði þurft að vinna með fyrr (Hilmar Bragi Bárðarson, 2017).  

Fjölmiðlar virðast gefa nokkuð góða innsýn í fagstarf leikskóla með umfjöllun um 

fjölbreytt verkefni sem leikskólabörn vinna eða taka þátt í. Hér verða tekin nokkur dæmi. 

Heilsuleikskólinn Urðarhóll í Kópavogi tekur upp samstarf við Íþróttasamband fatlaðra og 

vígir klifurvegg í sal leikskólans og fær verðskuldaða athygli fyrir (Hrund Þórsdóttir, 2017). 

Börn í Rauðhóli í Reykjavík prófa rafmagnsleysi á alþjóðlegum degi rafmagnsins og leika 

sér við lugtarljós (Rafmagnslaus dagur, 2017). Þorrablót í leikskólum fá umfjöllun í fleiri 

en einum miðli (Þorrinn snýr aftur, 2017; Erla Björg Gunnarsdóttir, 2017a). Skrifað er um 

hugmyndafræði þátttökuaðlögunar í leikskólanum Ökrum í Garðabæ (Guðrún Erlings-

dóttir, 2017). Í Blásölum í Reykjavík er unnið að skapandi starfi og börnin búa sjálf til 

búninga fyrir öskudag (Valgerður Þ. Jónsdóttir, 2017). Börn í leikskólanum Laufásborg 

læra að tefla í skólanum og taka þátt í skákmótum (Gleðilegan skákdag, 2017). Sagt er frá 

kyrrðarstundum í leikskólanum Krók í Grindavík en þar læra börnin að vinna með jákvæð 

samskipti, umhyggjusemi og tilfinningar (Erla Rún Guðmundsdóttir, 2017). Í einstaka til-

vikum er um að ræða myndir úr leikskólastarfi án mikillar umfjöllunar. Þessar myndir 

birta athafnasemi, virkni og gleði í leikskólastarfi.  

4.4.3 Verðlaun, viðurkenningar og styrkveitingar 

Áætla má út frá umfjöllun dagblaða að gróska sé í menntastarfi í leikskólum landsins. 

Þetta kemur fram í umfjöllun um verðlaunaafhendingar til leikskólastarfs. Fjallað er um 

að Mennta- og menningarmálaráðuneytið hafi veitt „Vináttu“ forvarnarverkefni gegn 

einelti í leikskólum hvatningarverðlaun (Verkefnið Vinátta verðlaunað, 2017). Í umfjöllun 

um úthlutanir úr Sprotasjóði, sem eru styrkir til skóla og þróunarstarfs, er nokkrum 

ólíkum þróunarverkefnum leikskóla lýst (Úthlutað úr Sprotasjóði, 2017). Þá er einnig 

fjallað um samvinnu leik- og grunnskóla (Birgir Olgeirsson, 2017) og hvatningarverðlaun 
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Reykjavíkurborgar. Hvatningarverðlaun voru veitt fyrir ólík verkefni svo sem jafnrétti, 

frumkvöðlastarf og samstarf þriggja leikskóla (Leikskólar fengu hvatningarverðlaun, 

2017). 

4.5  Jafnrétti 
Við kóðun kom hugtakið jafnrétti ítrekað fram í því fjölmiðlaefni sem var til greiningar. 

Eftir að hafa ígrundað þetta vandlega var tekin sú ákvörðun að þessi kóði yrði að 

sjálfstæðu þema. Að baki þemanu standa 23 greinar.  

4.5.1 Stéttaskipting 

María Bjarnadóttir skrifar Bakþanka Fréttablaðsins 12. maí 2017 og ber þar saman 

stöðuna í íslensku og bresku skólakerfi. Hún segir leikskóla í Bretlandi aðeins vera fyrir 

hina efnameiri og að almennt hætti konur þar að vinna þegar þær eignast börn enda séu 

leikskólagjöld svo há að laun dugi ekki fyrir þeim. Hún þakkar baráttufólki fyrir réttindi 

kynjanna sem birtist í orðum hennar: „Öfgafemínisminn sem birtist í uppbyggingu 

leikskóla fyrir rúmum tveimur áratugum hefur reynst skynsamleg pólitík og grundvallar-

forsenda þess árangurs sem Ísland hefur þó náð í jafnréttismálum.“ 

Í sama streng tekur Líneik Anna Sævarsdóttir. Hún hefur átt samskipti við erlenda 

kvenleiðtoga og segist í þeim samskiptum hafa gert sér grein fyrir því hversu mikil áhrif 

gott aðgengi að leikskólum á Íslandi hefur haft á þróun jafnréttis (Líneik Anna 

Sævarsdóttir, 2017). 

4.5.2 Atvinnuþátttaka beggja foreldra 

Nokkur umræða er um aðgengi að þjónustu dagmæðra eða leikskólum fyrir allra yngstu 

börnin. Umræðan er á þann veg að núverandi kerfi hamli konum frekar en körlum í að 

snúa aftur út á vinnumarkaðinn eftir að fæðingarorlofi lýkur.  

Eftir að skýrsla BSRB um dagvistunarúrræði kemur út í maí 2017 fjalla fjölmiðlar um 

þörfina fyrir að brúa bilið milli fæðingarorlofs og þess tíma sem börn komast inn í 

leikskóla. Talsvert er fjallað um að þetta bil lendi meira á mæðrum en feðrum. Tryggvi 

Páll Tryggvason, blaðamaður (2017) segir: „núverandi fyrirkomulag tryggir því að litlu eða 

engu leyti að báðir foreldrar fái jafna möguleika til þátttöku á vinnumarkaði að loknu 

fæðingarorlofi. Ekki verður séð að jafnræði ríki í þjónustu við börn að loknu 

fæðingarorlofi“. Einnig er vitnað í skýrslu BSRB í umfjöllun um kröfur um lengingu 

fæðingarorlofs en þar segir að sveitarfélögunum sé ekki skylt að bjóða upp á þjónustu 

dagforeldra. Þeir séu einkaframtak sem sveitarfélögum beri ekki einu sinni skylda til að 
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greiða niður. Í þessari umfjöllun kemur fram að í 3 sveitarfélögum á landinu hafa 

foreldrum verið boðnar svokallaðar heimagreiðslur til að vera heima með börn sín þar til 

þau komast í leikskóla vegna þess að dagforeldrar hafa ekki fengist til starfa (BSRB, 2017). 

Halldór Benjamín Þorbergsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir að 

hægt verði að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði með því að tryggja öllum börnum 

viðeigandi dagvistunarúrræði frá því að fæðingarorlofi lýkur. Hann segir að það myndi 

draga úr launamun kynjanna og styrkja stöðu kvenna á vinnumarkaði. Hann ræðir einnig 

um bilið sem er frá lokum fæðingarorlofs þar til börn komast í dagvistun. Hann tekur 

undir orð Tryggva og segir það bitna á konum og þeirra frama (Auður Ösp, 2017). Um 

þetta sama skrifar Elín Björg Jónsdóttir formaður BSRB og spyr þeirrar einföldu spurn-

ingar hvort karlar séu meira ómissandi af vinnumarkaði en konur (Elín Björg Jónsdóttir, 

2017).  

Í nóvember kynnir ný ríkisstjórn stjórnarsáttmála þar sem meðal annars kemur fram 

að í viðleitni til að auka jafnrétti kynjanna verði lögð áhersla á að brúa bilið á milli 

fæðingarorlofs og leikskóla (Lengra fæðingarorlof og hærri greiðslur, 2017).  

Um þetta eru þó ekki allir sammála og vitnað er í orð Halldórs Benjamíns 

Þorbergssonar framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sem segir lengra fæðingarorlof 

ekki endilega vera til þess fallið að jafna stöðu kynja á vinnumarkaði. Hann bendir á að 

Samtök Atvinnulífsins hafi komið með þá tillögu að til að skapa svigrúm til að taka yngri 

börn inn í leikskólana hafi SA lagt til að grunnskólaganga hæfist við 5 ára aldur (Auður 

Ösp, 2017).  

4.5.3 Staðalímyndir 

Í þremur greinum um ólík mál tengist jafnréttisumræða fagumræðu. Fyrsta greinin er um 

að Jafnréttisskóli Reykjavíkur hafi gefið út samstæðuspil sem er ætlað að „brjóta upp 

staðalímyndir á vinnumarkaði og opna umræðu um kynjuð störf (Erla Björg 

Gunnarsdóttir, 2017c). Önnur greinin fjallar um að í Svíþjóð ríki kynjahlutlaus mennta-

stefna og greint er frá starfi leikskólans Egalia sem er fyrsti leikskóli Svíþjóðar sem starfaði 

eftir slíkri stefnu (Kynhlutlausir leikskólar í Svíþjóð, 2017). Í þriðju greininni, sem aðallega 

fjallar um fullveldisafmæli Íslands, er komið inn á að jafnréttisfræðsla eigi erindi á öllum 

skólastigum og eigi ekki að hefjast síðar en í leikskólum (Rúnar Sigurður Birgisson, 2017).  

4.6  Annað 

Flokkurinn „annað“ er ekki þema í sjálfu sér heldur fór í hann allt það sem ekki var hægt 

að tengja þemunum með góðu móti. Dæmi um það sem fór í flokkinn annað er umfjöllun 
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um tvö mál sem tengjast ásökunum á hendur starfsfólki leikskóla um beitingu ofbeldis 

(Kristín Clausen, 2017; Hulda Björk Halldórsdóttir, 2017), umfjöllun sem tengist gæðum 

máltíða í leikskólum (Samið við Skólamat, 2017), fréttir af lús (Kolbeinn Tumi Daðason, 

2017) og fregnir af opnun nýrra leikskóla, m.a. í Hveragerði (Lísa Björg Attensperger, 

2017).   

4.7  Samantekt niðurstaðna 

Umræður um starfsmannamál einkennast af manneklu. Þar kemur ítrekað fram að 

leikskólar þurfi að vera fullmannaðir til að þjónusta foreldra. Þessi umræða er almennt á 

þann á þann hátt að það þurfi að halda leikskólunum gangandi og því virðist vera sem 

það nægi að fylla stöður með „tilfallandi“ starfsafli, óháð menntun þess eða reynslu. 

Mikið er um hvatningu til yfirvalda menntamála, aðallega Reykjavíkur, að bregðast við og 

gera „eitthvað“ í málunum til að leikskólarnir geti haldið uppi fullri þjónustu. Umræðan 

um manneklu er stígandi eftir því sem líður inn í árið og þegar komið er á haustdaga fer 

hún að tengjast umræðu um fyrirséðan skort á grunnskólakennurum.  

Laun ber nokkuð á góma í fjölmiðlum og aðallega er fjallað um að þau þyki lág. Ekki 

einungis laun leikskólakennara heldur einnig laun ófaglærðra starfsmanna leikskólanna. 

Laun leikskólakennara eru oftast talin lág miðað við lengd þeirrar menntunar sem að baki 

býr en þó er einu sinni bent á að þau hafi hækkað mikið undanfarin ár og séu ásættanleg 

vegna þess. Einnig eru lagðar að því líkur að takmarkaðir möguleikar til launahækkana 

dragi mögulega úr áhuga fyrir starfinu. Athyglisvert er að launamál annarra hópa sem 

starfa innan leikskólanna svo sem starfsfólki með aðra háskólamenntun eru ekki nefnd.  

Á nokkrum stöðum er á óljósan hátt talað um ímynd leikskóla og ekki endilega á 

jákvæðan hátt. Þar má nefna að vísað er til ástandsins í leikskólanum og gert er ráð fyrir 

að lesandi viti um hvað það snýst. Þá er ímynd kennarastarfsins einnig til umræðu og 

nokkrir aðilar nefna að hana þurfi að bæta. Sú umræða tengist að hluta til umræðu um 

að fjölga þurfi leikskólakennurum af karlkyni og átaki sem er til þess fallið.  

Við útgáfu skýrslu um þær stéttir sem oftar lenda í kulnun en aðrir eru 

leikskólakennarar því miður í fararbroddi. Á svipuðum tíma kemur fram skýrsla þar sem 

dagleg viðvera barna ásamt fjölda leikskóladaga á ári er borin saman við fjölda annarra 

landa og Ísland virðist vera á toppnum í hvoru tveggja. Í kjölfarið eykst umræða um álag 

á starfsfólki leikskóla, mikinn fjölda barna á hverri deild og langa viðveru þeirra sem 

algengt er að sé lengri en vinnudagur starfsfólks. Umfjöllun um slæma hljóðvist í 

leikskólum kemur í kjölfar þessara fregna.  
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Hugtakið fjársvelti kemur oft upp í samhengi við umræðu um leikskólana. Fjallað er 

um sameiningu leikskóla almennt út frá neikvæðum forsendum þar sem þær hafa ekki 

endilega borið jákvæðan árangur eða verið gerð úttekt á árangri sameininga. Á einum 

stað fær umfjöllun jákvæðan tón en þar hafði verið hætt við sameiningu tveggja skóla út 

frá faglegum forsendum. Þá fær viðhald húsnæðis og leikskólalóða almennt neikvæða 

umfjöllun og þykir hafa verið staðið illa að þessu frá efnahagshruninu 2008 og kemur 

fram að víða sé ástandið mjög slæmt.  

Kosningaloforð borgaryfirvalda í Reykjavík um lækkun leikskólagjalda eru rædd og 

eðli málsins samkvæmt mismikil ánægja með þau og vísað til húsnæðismála og 

starfsmannamála í þessu samhengi. Raddir eru uppi um að frekar ætti að auka við fjár-

framlög til leikskólanna en að draga úr þeim. Þetta segja aðrir vera tímaskekkju og aðeins 

tímaspursmál hvenær leikskólinn, sem fyrsta formlega skólastigið af þremur í 

Aðalnámskrá, verði gjaldfrjálst eins og önnur skólastig á Íslandi.  

Nokkuð áberandi er að mikið er vísað til leikskóla sem þjónustu við foreldra. 

Opnunartími er til umræðu í nokkrum tilvikum og ýmist í samhengi við manneklu og að 

opnunartími sé styttur eða að sveitarfélög lengi vistunartíma eftir óskum foreldra. 

Umræða um skerðingu á opnunartíma leikskóla Reykjavíkurborgar er undantekningalítið 

birt sem skert þjónusta og flækjustig fyrir foreldra. Hvergi er fjallað um þetta í því 

samhengi að börn geti ekki gengið að sinni menntun vísri eða sem óæskilega röskun á 

högum barna.  

Bilið milli fæðingarorlofs og þess tíma þegar barn getur byrjað í leikskóla er einnig til 

umfjöllunar og það talsvert. Oftast kemur þetta fram hjá stjórnmálafólki en einnig 

fulltrúum frá hinu svokallaða atvinnulífi sem vilja meina að þetta bil bitni á konum og 

möguleikum þeirra á að standa karlkyninu jafnfætis á vinnumarkaði. Umræðan er öll á 

einn veg um að þetta bil þurfi að brúa, ýmist með lengingu á fæðingarorlofi eða með því 

að lækka inntökualdur leikskóla eða með því að mætast á miðri leið og gera hvorutveggja.  

Umræða um jafnrétti kemur nokkuð oft fram tengd leikskólamálum og jafnvel gengið 

svo langt að segja að þeir séu forsenda þess árangurs sem náðst hefur í jafnrétti hér á 

landi. Fjallað er um að án leikskólanna væri atvinnuþátttaka kvenna ekki sú sem raunin 

er. Í því samhengi er fjallað um gott aðgengi að leikskólum og tiltölulega lág leikskóla-

gjöld.  

Fyrsta stig í íslensku menntakerfi er leikskólinn. Það kemur fram í öllum þeim tilvikum 

þar sem það er rætt og jafnvel vísað til leikskóla sem lykilstofnunar í samfélaginu. Í þeim 

tilvikum sem fjallað er um sértakt hlutverk eða námssvið leikskóla kemur umræða um 

mál, málörvun sem og íslenskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna sterkt fram. Að 
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öðru leyti gefa fjölmiðlar nokkuð góða innsýn inn í fagstarf leikskóla með birtingu af 

fjölbreyttum verkefnum sem unnin eru í leikskólum. Þar má nefna þróunarstarf, 

þjóðlegar hefðir, tilfallandi viðburði í leikskólum og einstökum verkefnum sem gjarnan 

fylgja myndir.  
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5   Umræður 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að greina birtingu leikskólastarfs í fjölmiðlum með 

það að markmiði að svara þremur rannsóknarspurningum. Þær rannsóknarspurningar 

sem varpað var fram voru:  

Að hvaða hlutverki leikskólastarfs snýr umfjöllun þriggja dagblaða og veffréttamiðla 

sem tengjast þeim? 

Hvaða viðhorf hagsmunaaðila koma fram? 

Hver er birtingarmynd leikskólastarfs í umfjölluninni? 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í sam-

hengi við fræðilega umfjöllun. Kaflanum er skipt í þrjá undirkafla sem taka mið af rann-

sóknarspurningunum. Í lok fyrri tveggja kaflanna er örstutt samantekt sem undirbyggir 

að hluta svar við þriðju rannsóknarspurningu.  

5.1  Að hvaða hlutverki leikskólastarfs snýr umfjöllun þriggja dagblaða og 
veffréttamiðla sem tengjast þeim? 

Hér er ætlunin að leggja til grundvallar þrískiptingu hlutverks leikskóla sem Bradt, 

Coussée og Vandenbroeck (2010) setja fram. Fyrst verður fjallað þá umfjöllun sem fram 

kemur um efnahagslegt hlutverk, þá menntunarlegt hlutverk og að lokum hlutverk 

leikskóla í tilstuðlan að félagslegu réttlæti.  

5.1.1 Efnahagslegt hlutverk leikskóla   

Efnahagslegt hlutverk leikskóla snýr að þjónustu við samfélagið á þann hátt að báðir 

foreldrar ungra barna geti tekið virkan þátt á atvinnumarkaði. Þjóðum er þetta dýrmætt 

enda stuðlar hækkandi hlutfall starfandi fólks að aukinni þjóðarframleiðslu og sam-

keppnishæfni í alþjóðaviðskiptum (Bradt, Coussée og Vandenbroeck, 2010). 

Atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi er með því sem mest gerist í heiminum. Í umfjöllun 

kemur fram skýr tenging árangurs í jafnréttismálum við gott aðgengi að leikskólum.  

Í greinum um manneklu og að foreldrar séu jafnvel að missa úr vinnu vegna þess að 

sækja þurfi börnin fyrr á daginn eða hafa þau heima staka daga kemur vel fram að þetta 

kemur niður á foreldrum og vinnustöðum þeirra. Með þessu er efnahagslegt hlutverk 

leikskóla undirstrikað.  

Umfjöllun um lækkun inntökualdurs í leikskóla snýr ennfremur að þjónustu við 

foreldra og samfélagið. Sú staðreynd að konur taka bæði fjórfalt lengra fæðingarorlof og 
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brúa gjarnan bilið frá því að fæðingarorlofi lýkur þar til börnin komast að hjá dagmæðrum 

eða í leikskóla bendir til ójafnrar ábyrgðar kynjanna á barnauppeldi og veikir stöðu 

kvenna á atvinnumarkaði. Úr orðum þeirra sem tala fyrir lengingu fæðingarorlofs má lesa 

að gert er ráð fyrir að með lengingu fæðingarorlofs í 12 mánuði muni foreldrar deila 

orlofinu jafnar.    

Í fjölmiðlum er tekist á um lækkun leikskólagjalda hjá Reykjavíkurborg. Þegar og ef 

umrætt takmark næst að leikskóladvöl taki við af fæðingarorlofi verður komið í veg fyrir 

ákveðið óréttlæti sem mishá gjöld fyrir leikskóladvöl og þjónustu dagmæðra fela í sér. 

Hér er um að ræða óréttlæti sem jafnvel bitnar á fjölskyldum eftir fæðingardegi barns. Í 

þessu samhengi skiptir efnahagur foreldra miklu máli enda kostnaður við dagmæður 

umtalsvert hærri en leikskólagjöld. Lenging fæðingarorlofs í 12 mánuði og boð um 

leikskóladvöl strax að því loknu mun því stuðla að auknu efnahagslegu réttlæti. 

Athyglisvert er að fulltrúi foreldra leikskólabarna bendir á að lækkun gjalda sé ekki eitt af 

áherslumálum þeirra og leggur til að fjármunum sé frekar varið í að styrkja innviði 

leikskóla og styrkja þannig menntunarlegt hlutverk þeirra. 

Í ljósi niðurstaðna rannsókna um að snemmtæk íhlutun vegna þroskafrávika skili 

þjóðarbúinu betri fjárhagslegri niðurstöðu en ef gripið er inn í málefni einstaklinga síðar 

á lífsleiðinni (Heckman, 2011) má áætla að víðtæk þekking starfsfólks leikskóla á þroska 

barna sé mikilvæg. Í ljósi þess að mikil fjölgun hefur orðið á börnum með annað mál en 

íslensku að móðurmáli eykst þörfin fyrir markvissa málörvun barna á leikskólaaldri. Ef 

marka má orð Tinnu Sigurðardóttur talmeinafræðings virðast leikskólarnir vel í stakk 

búnir til að sinna þessu hlutverki. Það er því ekki eingöngu efnahagslegi ávinningurinn af 

þátttöku beggja foreldra á vinnumarkaði sem réttlætir starfsemi leikskólanna, heldur er 

efnahagslegur ávinningur einnig fólginn í því að fullorðnir einstaklingar hafi sem börn 

verið í leikskóla og öðlast þar kunnáttu sem stuðlar að virkri þátttöku í samfélaginu.   

Umfjöllun í fréttaflutningi kemur því skýrt til skila að þeir hagsmunaaðilar sem rætt 

er við um málefni leikskóla gefa efnahagslegu hlutverki þeirra nokkuð mikinn gaum og 

þeir eru álitnir samfélaginu mikilvægir. 

5.1.2 Menntunarhlutverk leikskóla 

Í skrifum sem fjalla um menntakerfi Íslands er leikskólastigið alltaf talið upp fyrst. Það 

gefur leikskólunum menntunarlegt vægi í samfélaginu. Barn í leikskóla er því nemandi, 

hvort sem börn á leikskólaaldri eða starfsemi leikskóla samræmist viðteknum hugmynd-

um almennings um hvað það er að vera nemandi og hvernig nemandi ber sig að í námi. 
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Það sama gera greinar eða fréttir sem snúa að afmörkuðum þáttum menntahlutverks 

leikskóla. Talað er um leikskólann sem fyrsta skólastigið.  

Í ljósi þess að fréttir af skólastarfi tilheyra oft svokölluðum „mjúkum málum“ sem ná 

minni athygli lesenda en „harðar fréttir“ sem og að neikvæður fréttaflutningur virðist ná 

frekar til almennings en jákvæður (Harcup og O‘Neill, 2016) má spyrja að því hvort sá 

fjöldi greina sem eru á jákvæðum nótum á árinu 2017 dugi til að vega á móti áhrifum af 

neikvæðri umfjöllun á sama tímabili.  

Örfáar greinar snúa í heild sinni að menntunarhlutverki leikskóla. Mun algengara er 

að það sé minnst á það í einni setningu í öðrum greinum. Athygli vekur að talsvert er 

fjallað um starfsumhverfi leikskóla. Svo til öll sú umfjöllun snýr að starfsumhverfi 

kennara, hávaða og álagi í starfi sem stafar fyrst og fremst af fjölmennum hópum barna. 

Í þessari umfjöllun er sniðgengin sú staðreynd að leikskólaumhverfi starfsfólks er einnig 

náms- og leikumhverfi barna.  

Aðeins í umfjöllun um börn af erlendum uppruna og umfjöllunargreinum um 

þátttökuaðlögun og sköpun er nefndur sértækur ávinningur barna af leikskólastarfi. Að 

öðru leyti er ekki fjallað eða nefnt að tiltekið nám eigi sér stað í leikskólum. Mögulega er 

það svo augljóst að ekki er ástæða til að hafa orð á því að málþroski allra barna, læsi, 

stærðfræðikunnátta ásamt félags- og tilfinningaþroska eflist í leikskólum (Brooks-Gunn, 

Weiland og Yoshikawa, 2016). 

Umfjöllun um manneklu snýr að miklu leyti að því að ekki hafi tekist að manna 

leikskóla Reykjavíkurborgar og hversu marga vanti til starfa til að fylla lausar stöður 

leikskólakennara. Þrátt fyrir að ævinlega sé talað um stöður leikskólakennara er í þessari 

umfjöllun gefið í skyn að engar kröfur um uppeldismenntun eða reynslu sé krafist af 

umsækjendum um störf. Þessi umræða snýr að miklu leyti um þau óþægindi sem 

foreldrar verða fyrir í tengslum við að geta ekki treyst áður gefnum loforðum um 

leikskóladvöl barna sinna. Lítið sem ekkert er nefnt hvort og hvernig þetta hefur áhrif á 

menntun eða líðan barna. Hér er því dregin sú ályktun að þessi umræða sé ekki til þess 

fallin að styrkja hugmyndir um hlutverk leikskóla sem menntastofnana. Hið sama á við 

um umfjöllun um vanrækslu á húsnæði leikskóla. Um það er skrifað í tengslum við fjár-

skort og heilsu starfsfólks en áhrif þessa á andlega- og líkamlega heilsu barna með öllu 

sniðgengin.  

Umfjöllun fréttamiðlanna snýr þó frekar að því að bæta þjónustu við foreldra til að 

tryggja að þeir geti gengið að því vísu að þegar fæðingarorlofi lýkur geti þeir farið á 

vinnumarkað. Í þessari umfjöllun nefnir enginn að slík breyting verði börnum til bóta eða 

að hún auki gæði þeirrar menntunar sem þau hafi aðgang að. Ennfremur er ekki rætt 
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hvort líta beri á ársgömul börn sem nemendur í formlegu skólakerfi eða hvort sérstakar 

námskrár fyrir þennan aldur séu til staðar.  

5.1.3 Félagslegt jafnréttishlutverk leikskóla  

Eins og komið hefur fram lætur nærri að öll börn á Íslandi sæki leikskóla við fjögurra ára 

aldur. Aðgengi að leikskólum á Íslandi verður því að teljast framúrskarandi og það eitt og 

sér má túlka á þann hátt að í leikskólum hafi tekist vel til við að skapa umhverfi sem 

stuðlar að félagslegu réttlæti út frá skilgreiningu Bradt, Coussée og Vandenbroeck (2010). 

Áætla má að ef börn sem tilheyra minnihlutahópum innan samfélagsins nytu sín ekki í 

leikskólum væri leikskólaganga ekki eins almenn og raun ber vitni.  

Í einni grein frá árinu 2017 kemur fram að leikskóladvöl á Íslandi sé mjög aðgengileg 

og það er sérstaklega nefnt í tengslum við hæfni þjóðarinnar til að taka á móti flótta-

fjölskyldum. Aðgengi að leikskólum segir auðvitað ekki til um hvernig tekst til með 

móttöku þeirra, frekar en annarra minnihlutahópa en það kemur hvergi til umfjöllunar 

og í raun má segja að hlutverk leikskóla gagnvart félagslegu réttlæti komi ekki fram á 

nokkurn hátt á upp í rituðum fréttum á árinu 2017. 

5.1.4  Hlutverk leikskóla - Samantekt 

Þau þrjú hlutverk leikskóla sem Bradt, Coussée og Vandenbroeck (2010) leggja upp með 

koma misskýrt fram í því efni sem hér er til greiningar. Efnahagslegt hlutverk leikskóla 

kemur fram í tengingu árangurs í jafnréttismálum og við gott aðgengi að leikskólum. Það 

kemur jafnframt fram í tengslum við manneklu og hvernig hún kemur niður á vinnu-

stöðum foreldra og í umfjöllun um snemmtæka íhlutun barna með málþroskafrávik og 

börn af erlendum uppruna. Hér er dregin sú ályktun að umræða fjölmiðla um leikskóla 

endurómi sterkt þá hugmynd að leikskólar séu þjóðfélaginu efnahagslega mikilvægir. 

Það hefur komið nokkuð á óvart hversu oft menntunarhlutverk ber á góma í umfjöllun 

fréttamiðlanna. Hins vegar dregur úr vægi menntunarhlutverks í umfjöllun að það er 

oftast í samhengi við aðra umfjöllun sem er gjarnan neikvæðari. Áætla má að 

menntunarhlutverki sé lítill gaumur gefinn við lesningu slíkra greina. Óháð því hverjir 

viðmælendur eru þá er leikskólans ævinlega getið sem hluta af formlegu menntakerfi 

landsins. Hér er dregin sú ályktun að menntunarlegt hlutverk leikskóla fái nokkurt vægi í 

umfjöllun fjölmiðlanna.  

Hlutverk leikskóla varðandi félagslegt réttlæti kemur lítið sem ekkert fram í umfjöllun 

fréttamiðlanna.  
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5.2  Hvaða viðhorf hagsmunaaðila koma fram? 

Í þessum kafla verður fjallað um birtingu á viðhorfum hagsmunaaðila leikskólanna. 

Kaflanum er skipt upp eftir hagsmunahópum og er tvískipting Freeman (2010) á 

hagsmunaaðilum í innri og ytri hagsmunaaðila stofnana lögð til grundvallar umfjölluninni.  

Samkvæmt Freeman eru innri hagsmunaaðilar leikskóla þeir sem koma að daglegu starfi 

og geta haft augljós áhrif á starfsemi þeirra. Ytri hagsmunaaðilar standa skólastarfinu fjær 

en eru einnig í gagnkvæmu áhrifasambandi við þá. Börn, foreldrar, starfsfólk og 

stjórnendur leikskóla ásamt rekstaraðilum leikskólanna, sem í flestum tilvikum eru 

kjörnir fulltrúar sveitarfélaganna. Fulltrúar atvinnulífsins, stéttarfélaga og félagasamtaka 

eru ytri hagsmunaaðilar. Hér að neðan fara kaflar með umfjöllun um birtingu á viðhorfum 

hagsmunaaðila. Umfjölluninni hefur verið skipt niður í nokkra undirkafla þar sem innri 

hagsmunaaðilum er skipt í nokkra hópa sem hver fyrir sig fær umfjöllun í stuttum kafla. 

Gerð er grein fyrir viðhorfum ytri hagsmunaaðila í einum kafla, enda umfangsminni. 

5.2.1 Innri hagsmunaaðilar - Foreldrar 

Einungis í örfá skipti er rætt við foreldra í fréttamiðlunum og þá aðeins í tengslum við 

undirmönnun leikskóla og því að leikskólar hafa orðið að skerða vistunartíma barna 

vegna manneklu. Foreldrar lýsa í samskiptum við fjölmiðla reiði sinni, án þess að greina 

frá því að hverjum reiðin beinist. Þeir segjast engu að síður sýna þessum aðstæðum 

skilning og gera sér grein fyrir að ekki er við starfsfólk að sakast og að til slíkra aðgerða er 

ekki gripið nema til að stuðla að öryggi barna. Gera má ráð fyrir að þau persónulegu 

tengsl sem foreldrar upplifa og sækjast eftir við starfsfólk leikskóla skipti hér miklu máli 

og séu forsenda skilnings foreldra (Kristbjörg Harðardóttir, 2013; Jóhanna Einarsdóttir, 

2010).  

Fréttir af opnunartíma leikskóla á Akranesi og í Hveragerði snýr mjög skýrt að 

þjónustu við foreldra og samfélagið og að því hvernig umhverfi skólastofnana þarf 

stundum að laga sig að breyttum aðstæðum samfélagsins eins og Datnow ofl. (2006) 

fjalla um. Ólík nálgun er á þessari umfjöllun. Óánægðir starfsmenn fiskvinnslu á Akranesi, 

sem sagt hefur verið upp störfum, lýsa stöðunni þar og segja ekki hægt að tryggja þeim 

opnunartíma svo þau geti starfað í Reykjavík en leitast er við að auka ánægju foreldra í 

Hveragerði með því að tryggja lengri opnunartíma svo auðveldara sé um vik með að 

sækja vinnu til Reykjavíkur. Nú þykir ekki tiltökumál að keyra lengri vegalengdir til vinnu 

sem getur lengt daglega viðveru barna í leikskólum. Þarna takast á menntunarlegt 

hlutverk leikskóla og efnahagslegt hlutverk eins og Bradt, Coussée og Vandenbroeck 

(2010) segja að muni ævinlega skarast. 
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Í tengslum við umræðu um lækkun leikskólagjalda er vitnað til orða Kristínar Ólafs-

dóttur fulltrúa í félagi foreldra leikskólabarna hjá Reykjavíkurborg sem segir lækkun 

gjalda ekki vera eitt af áherslumálum félagsins en að foreldrar leggi áherslu á að skólarnir 

séu fullmannaðir og að viðhaldi þeirra sinna.  

5.2.2 Innri hagsmunaaðilar – Leikskólastjórar og annað starfsfólk 

Rætt er við leikskólastjóra í nokkur skipti í tengslum við umræðu um manneklu og 

undirmönnun leikskólanna. Conley (1997) skrifar um efnahagsleg áhrif á skólastarf sem 

meðal annars birtist í aukinni starfsmannaveltu og minni stöðugleika starfsfólks þegar vel 

árar í hagkerfinu. Þetta virðist eiga vel við í rekstrarumhverfi leikskóla í dag þar sem mikil 

eftirspurn hefur verið eftir ófaglærðu starfsfólki og starfsmannavelta í Reykjavík er tæp 

30% (Reykjavík, 2018). Í slíku starfsumhverfi er þekkingartap mikið og umtalsverð orka 

reyndari starfsmanna fer í að leiðbeina og koma nýju starfsfólki inn í starfshætti.  

Tveir þeirra þriggja leikskólastjóra sem fréttamiðlarnir ræða við á árinu 2017 tala um 

að undirmönnun leikskólanna komi illa niður á þeim sem þar starfa. Þær tala báðar um 

álag á starfsfólk sem hleypur hraðar í viðleitni til að halda uppi fullu þjónustustigi. Því til 

viðbótar ræðir önnur þeirra óréttlátar kröfur sem gerðar eru á ófaglært starfsfólk leik-

skólanna. Þetta samræmist umfjöllun Örnu H. Jónsdóttur (2012) um viðhorf leikskóla-

kennara til starfsins sem ræða að þeim finnst þeir bera meiri ábyrgð á starfinu á sama 

tíma og gerðar séu jafnar kröfur á allt starfsfólk, óháð menntun eða reynslu. Þá fellur 

þessi umræða um manneklu einnig að því sem Hoy og Miskel (2006) fjalla um að í sumum 

tilvikum geti ytri áhrifaþættir beinlínis haft neikvæð áhrif á skólastarf og ógnað velgengni 

og starfsháttum þeirra. 

Erfiðleikar við að ráða í lausar stöður leikskólanna eru í fréttum frá janúar til ársloka 

og tilheyra þannig tveimur skólaárum leikskólastarfs. Þeir skólar teljast vera skilvirkastir 

sem geta brugðist við völdum áhrifum úr ytra umhverfi, stofnuninni til framdráttar 

(Fauske og Johnson, 2000). Haft er eftir leikskólastjórum að mannekla komi illa við 

foreldra á þann hátt að vistunartími barna er stundum skertur. Hér er vissulega verið að 

bregðast við aðkallandi áhrifum úr ytra umhverfi skólanna og þrátt fyrir að ekki sé rætt 

um áhrif þess á börnin sjálf eru þessar aðgerðir mögulega til þess fallnar að styrkja 

hugmyndir fjölskyldna og samfélagsins um fagmennsku leikskólastarfs.  

Kenningar Fauske og Johnson (2000) um skilvirkni má einnig tengja fregnum af 

þvottaþjónustu Hjallastefnunnar. Margrét Pála Ólafsdóttir segir fyrirtækið sem stendur 

fyrir jafnréttishugsjón bjóða upp á þessa þjónustu í viðleitni til að auka jafnrétti og létta 

á heimilisstörfum sem konur sinni af meiri þunga en karlar. Þvottaþjónustan er því í takt 
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við stefnu fyrirtækisins og til þess fallin að bregðast við ytra umhverfi og mögulega styrkja 

stefnu skólanna.  

Fréttaflutningur af verðlaunum sem leikskólastarfi eða starfsfólki leikskóla eru veitt 

vekja jákvæða athygli. Í nokkrum greinum er rætt við starfsfólk leikskóla, aðallega 

skólastjórnendur, og þeir fá tækifæri til að segja frá tilteknum þáttum úr starfi leikskól-

anna sinna. Þessari umfjöllun fylgir í öllum tilvikum myndefni sem sýnir börn í virkni, 

sköpun og vellíðan. Myndirnar sýna einnig mikla nálægð barna við starfsfólk og eru í 

heildina til þess fallnar að skapa jákvæð hughrif gagnvart leikskólanum. Þessar fréttir og 

frásagnir gefa til kynna grósku og fjölbreyttar áherslur í skólastarfinu, að hver leikskóli 

geti valið sínar áherslur og uppeldisstefnu.  

5.2.3 Innri hagsmunaaðilar – Kjörnir fulltrúar  

Eins og fram hefur komið er umræða um leikskólamál að miklu leyti tengd leikskólum 

Reykjavíkurborgar. Það er því eðlilegt að oft virðist leitað til fulltrúa borgarinnar til að 

svara fyrir þær áskoranir sem fjallað er um í starfsmannamálum. Skúli Helgason starfandi 

formaður skóla- og frístundaráðs er sá sem oftast svarar fyrir leikskólastarf. Skúli ræðir 

mönnunarvanda sem leikskólarnir standa frammi fyrir og leggur mikla áherslu á að það 

verði farið í að bregðast við þeim vanda. Hann talar um að bæta aðbúnað og vinnuskilyrði 

innan leikskólanna en einnig nefnir hann heilsueflingu starfsfólks og að lagt verði til 

fjármagn sem skólastjórnendur geta nýtt til að bæta liðsanda. Datnow ofl. (2006) fjalla 

um að starfsfólk miðlægrar stýringar menntastofnana finni á áþreifanlegri hátt fyrir 

utanaðkomandi áhrifum en starfsfólk skóla. Því má spyrja þeirrar spurningar hvort 

yfirvöld innan sveitarfélaga hefðu getað brugðist fyrr og betur við manneklu en raun 

hefur borið vitni.  

Umræðan um manneklu og álag á starfsfólk teygir arma sína inn í fagumræðu þar sem 

innri hagsmunaaðilar lýsa yfir áhyggjum af þessu á kostnað fagmennsku skólanna. Aðeins 

í einni grein er það nefnt að skerðing skóladags í kjölfar manneklu komi komi illa við börn 

og það er borgarfulltrúi sem lýsir þessu yfir. 

Skúli Helgason er sá eini sem fjölmiðlar vitna til í þeirri fjölmiðlaumræðu sem er til 

skoðunar sem segir laun leikskólakennara vera ásættanleg og vitnar til þess að þau hafi 

hækkað umtalsvert á undanförnum árum þó hann ræði einnig að ímynd starfs leikskóla-

kennara þurfi að bæta. Hvort Ármann Kr. Ólafsson er sammála Skúla um laun kennara er 

ekki gott að segja en hann greinir frá ákvörðun bæjaryfirvalda í Kópavogi sem taka 

ákvörðun um að hækka laun ófaglæðra starfsmanna leikskóla. Ármann segist bera mikla 

virðingu fyrir leikskólastarfi og vonar að þetta framlag verði til þess að fleiri vilji vinna 
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innan leikskólanna. Það er athyglisvert að Ármann segir launahækkunina vera uppbót til 

starfsfólks vegna álags á leikskólunum. Hér er spurning hvort lesa megi úr orðum 

Ármanns að álag vegna manneklu bitni fyrst og fremst á þeim sem ekki hafa 

uppeldismenntun og einnig hvort markmið Kópavogsbæjar sé fyrst og fremst að laða 

ófaglærða til starfa í leikskólana.  

Skúli Helgason segir frá þeirri ákvörðun meirihluta borgarstjórnar að lækka 

leikskólagjöld sem skref í átt að gjaldfrjálsri menntun sem er stefna borgarinnar. Þetta 

skref segir Skúli vera í samræmi við að ekki er greitt fyrir menntun á öðrum skólastigum 

á Íslandi. Fulltrúar minnihluta borgarstjórnar gagnrýna þetta og telja að nær væri að auka 

framlög til leikskólastarfs en að draga úr þeim í ljósi þess meðal annars að endurnýjun 

búnaðar og viðhaldi hafi verið sinnt af lágmarki frá efnahagshruninu 2008. Hér takast því 

á sjónarmið aðila sem báðir teljast til innri hagsmunaaðila sem yfirvalda skólastarfs 

borgarinnar.  

Umræður um niðurskurð á fjármagni til leikskóla Reykjavíkur hafa haft áhrif á 

launakjör starfsmanna með niðurfellingu neysluhlés og þessar umræður teygja sig í 

fjölmiðlaumfjöllun. Þessi niðurskurður sem gerður var í kjölfar efnahagshrunsins 2008 er 

skýrt dæmi um breytingar sem yfirvöld skólastarfs geta þurft að framkvæma án þess að 

mikill aðdragandi sé til staðar (Hoy og Miskel, 2006). Annað dæmi um þetta, sem einnig 

ratar í fréttir  eru sameiningar leikskóla Reykjavíkurborgar sem einnig voru framkvæmdar 

eftir efnahagshrunið í viðleitni til að skera niður fjármagn til málaflokksins. Sameiningar 

eru ræddar í fjölmiðlum í júlí 2017 þegar er fallið frá sameiningu tveggja leikskóla í 

borginni. Skúli Helgason segir ástæðu þess að hætt er við sameiningar vera að ekki sé 

knýjandi fjárhagsleg þörf á að ráðast í þá aðgerð. Datnow ofl. (2006) setja fram þá skoðun 

sína að þegar ágreiningur kemur upp milli skólastjórnenda og yfirmanna þeirra verði 

sjónarmið skólastjórnenda undir. Þetta virðist ekki eiga við í skólaveruleika dagsins í dag, 

en fram kemur að leikskólastjórar gagnrýna þessar sameiningar harðlega. 

Vitnað er til borgarfulltrúa Reykjavíkur og bæjarfulltrúa Hafnarfjarðarbæjar í um-

fjöllun um að leikskólaplássum verði fjölgað með það að markmiði að innrita yngri börn 

að hausti 2017 en áður hefur verið. Í Hafnarfirði er stefnt að 14-15 mánaða inntökualdri 

en í Reykjavík 16 mánaða aldri. Þessar aðgerðir eru sagðar vera skref í átt til að verða við 

kröfum samfélagsins um að fjölskyldur allra barna sem fyllt hafa fyrsta aldursárið geti 

gengið að leikskólaplássum vísum.   
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5.2.4 Ytri hagsmunaaðilar 

Ytri hagsmunaaðilar ávarpa nokkrir ímynd kennarastarfa og þykir hún ekki standa nógu 

vel. Sú umræða tengist umfjöllun um manneklu og þeirri staðreynd að fáir sækja í 

kennaranám. Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2012) er fjallað um að aldarfjórðungs-

barátta leikskólakennara sé að baki til að fá viðurkenningu á fagmennsku sinni og sér-

þekkingu. Henni virðist ekki vera lokið en á orðum þeirra Kristjáns Þórs Júlíussonar 

þáverandi menntamálaráðherra, Haraldar F. Gíslasonar formanns Félags leikskóla-

kennara og Svandísar Ingimundardóttur skólamálafulltrúa Sambands íslenskra sveitar-

félaga má greina að ímynd starfsins standi ekki eins og best verður á kosið. Auk þess 

standa Samband íslenskra sveitarfélaga, Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri, Félag 

leikskólakennara og Félag stjórnenda leikskóla að styrkveitingu til karlmanna sem velja 

að taka meistarapróf í leikskólakennslu. Auk þess að vekja áhuga karlmanna á störfum 

leikskólakennara er hugmyndin að vekja jákvæða athygli almennt á störfum leikskóla-

kennara og styrkja ímynd starfsins. Það sem hér kemur fram er í nokkru samræmi við 

niðurstöður rannsókna á faglegri sjálfsmynd kennara en þar takast á ólíkar hugmyndir 

fagfólks um hlutverk sitt og fagmennsku. Leikskólakennarar segjast upplifa litla virðingu 

samfélagsins sem meðal annars endurspeglast í starfsaðstæðum og launum. Þeir segja 

upplifun á eigin fagmennsku ekki duga til að halda kennurum í störfum meðan ekki er 

borin meiri almenn virðing fyrir starfinu (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2017; Boyd, 2013).   

Fregnir af því að leikskólakennarar séu stærsti hópur þeirra sem leitar til Virk 

endurhæfingar vegna heilsubrests sem rekja má til álags í starfi draga fram frekar 

neikvæða mynd af starfsumhverfi leikskólakennara og eru ekki til þess fallnar að styrkja 

ímynd starfsins. Haraldur F. Gíslason og Guðríður Arnardóttir fulltrúar KÍ ræða bæði í 

innsendum greinum hlutfall undirbúningstíma af starfi leikskólakennara samanborið við 

aðrar kennarastéttir. Haraldur veltir upp þeirri spurningu hvort lágt hlutfall undir-

búningstíma sé í tengslum við álag í starfi leikskólakennara og þann fjölda sem sækir 

endurhæfingu.  

Í fréttum kemur fram að laun starfsfólks leikskóla séu lág. Ólíkir aðilar úr ytra umhverfi 

leikskóla fjalla um launakjör leikskólakennara. Þessir aðilar koma úr ólíkum hagsmuna-

hópum. Þetta eru formaður Félags leikskólakennara, formaður BHM, fulltrúi háskóla-

samfélagsins og fulltrúi fjölmiðla. Það eru ekki aðeins laun leikskólakennara sem eru lág 

heldur fjallar ein frétt um að starfshópurinn leiðbeinendur í leikskólum séu lægst launaði 

hópurinn innan Flóabandalagsins, samtaka nokkurra verkalýðsfélaga. 
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Talsmaður BSRB segir að búa þurfi til betra kerfi til að tryggja jafnrétti á vinnumarkaði. 

Það sé mikilvægt að brúa bilið frá fæðingarorlofi þar til dagvistun hefst. Í þessari grein er 

farið yfir hvernig íslenskir foreldrar velja skipta fæðingarorlofi á milli sín og að mæður 

taka að sér að brúa bilið fram að þeim tíma sem barn byrjar hjá dagmóður eða í leikskóla. 

Formaður BSRB, Elín Björg Jónsdóttir, gagnrýnir þessa þróun. Þessi umræða er nokkuð 

athyglisverð í ljósi þess að mikil ánægja foreldra er með þjónustu dagforeldra þótt 40% 

foreldra séu óánægðir með kostnaðinn við þjónustu þeirra. Hér er vert að velta upp þeirri 

spurningu hvorn valkostinn foreldrar velja ef kostnaður væri sambærilegur. Í þessari 

umræðu er ekki fjallað um mun á gæðum varðandi kennslu og umönnun hjá dag-

foreldrum og leikskólum. Ekki kemur heldur til umræðu hvort samfélagið er tilbúið til að 

líta á ársgömul börn sem nemendur í formlegu skólakerfi eða hvort skólar eigi námskrá 

eða drög að henni fyrir þennan aldurshóp.  

Forsvarsmaður Samtaka atvinnulífsins Halldór Benjamín Þorbergsson segir mögulegt 

að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði með að því tryggja fjölskyldum dagvistunar-

úrræði strax að loknu fæðingarorlofi. Hann er hins vegar þeirrar skoðunar að ekki sé 

jákvætt að lengja fæðingarorlofið. Halldór Benjamín lýsir þeirri skoðun sinni að verði 

fæðingarorlof lengt muni það enn auka á þann ójöfnuð sem konur og karlar velja nú 

þegar kemur að skiptingu fæðingarorlofs, hamla konum á atvinnumarkaði og standa í 

vegi fyrir frama þeirra. 

Þegar vitnað er til til ytri hagsmunaaðila leikskólastarfs í fjölmiðlum er umfjöllun á 

nokkuð neikvæðum nótum. Hún snýr lítið sem ekkert að starfsemi leikskóla og dregur 

upp þunga mynd af störfum innan leikskólanna. Þó eru þeir álitnir þjóðarbúinu mikilvægir 

til að stuðla að jafnrétti og að þeir séu fallnir til að taka á móti ungum börnum, jafnvel 

allt frá 9 mánaða aldri.  

5.2.5 Áhugi og vald hagsmunaaðila leikskólastarfs 

Hér verður hagsmunaaðilum leikskólastarfs stillt upp í líkan sem Johnson, Scholes og 

Whittington (2008) settu fram. Með líkaninu er áhugi hagsmunaaðila metinn ásamt 

völdum þeirra til að hafa áhrif á skólastarfið. Þeir hagsmunaaðilar sem settir eru inn í 

líkanið eru þeir sem Hoy og Miskel (2006) telja til gagnkvæmra áhrifavalda á 

leikskólastarf. Foreldrar, skattgreiðendur, stéttafélög, önnur skólastig, löggjafi, 

matsstofnanir, eftirlitsstofnanir og menntastofnanir. Til viðbótar þeim sem Hoy og 

Miskel telja upp hefur bæði innri og ytri hagsmunaaðilum verið bætt við í samræmi við 

umfjöllunina hér að framan. Þetta eru starfsfólk, rekstraraðilar og fjölmiðlar.  
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                           Mynd 3.  Túlkun á áhrifum og völdum hagsmunaaðila. 
 

Í reitinn sem merktur er A fara hagsmunaaðilar með lítinn áhuga og lítið vald. Þeim 

má veita litla sem enga athygli enda áhrif þeirra lítil sem engin. Þeim sem falla í reit B er 

gott að halda upplýstum. Þeir aðilar sem hafa lítinn áhuga en mikið vald fara í reit C. Við 

þá aðila er gott að halda góðum samskiptum og reyna að halda ánægðum og D reitur 

stendur fyrir lykilfólk sem ber að veita mikla athygli.  

Foreldrar eru hér túlkaðir með mikinn áhuga en frekar lítið vald. Eins og rannsóknir 

sem vísað hefur verið til gefa til kynna eru þeir ánægðir svo framarlega sem börnin eru 

ánægð en að öðru leyti eru þeir ekki beinir áhrifavaldar á stefnu eða starfsemi skóla. 

Skattgreiðendur standa leikskólastarfi fremur fjarri og af tiltölulega litlum áhuga. Vald 

þeirra byggir á áhrifum í gegnum kosningar til sveitastjórna og alþingis. Hér er túlkað út 

frá þeim stéttarfélögum sem fagmenntað starfsfólk leikskólanna tilheyrir en þau geta 

haft mikil áhrif og mikil völd með breytingum á kjarasamningum. Áhrif stéttarfélaga 

þeirra sem starfa í leikskólanum án sérmenntunar hafa verið minni en það gæti breyst 

með áherslubreytingum innan þeirra. Áhugi annarra skólastiga er hér túlkaður lítill. Fram-

haldsskólastigið hefur hvorki áhuga né vald innan leikskólanna en undanfarna áratugi 

hefur meira samstarf verið milli leik- og grunnskóla með það að markmiði að ná aukinni 

samfellu milli skólastiganna. Engu að síður hefur það starf haft óveruleg áhrif og því er 

það hér túlkað sem lítill áhugi og lítið vald.  

Löggjafi hefur mikið vald, enda leikskólastarf háð því að fylgja lögum og námskrám 

sem koma frá löggjafanum. Hér er áhugi túlkaður fremur lítill út frá þeim forsendum að 

leikskólastarf  sætir til að mynda mun sjaldnar ytra eftirliti en grunnskólar gera en 

einungis 6 leikskólar sæta ytra mati árlega. Þá þarf ekki að sækja um undanþágur til 
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Mennta- og menningarmálaráðuneytis þegar ráðið er ófagmenntað fólk í störf leikskóla-

kennara líkt og gera þarf í grunn- og framhaldsskólum. Menntamálastofnun og Reykja-

víkurborg eru einu aðilarnir sem koma að starfi leikskóla og framkvæma ytra mat. Hér er 

það metið svo að matsstofnanir hafi mikinn áhuga en lítil völd því skýrslum þeirra er 

skilað til sveitarfélaga sem sjá um eftirfylgni. Eftirlitsstofnanir í íslensku skólastarfi eru 

mögulega ekki aðrir en bruna- og heilbrigðiseftirlit. Þessir aðilar eru áhugalitlir sem og 

valdalitlir.  

Menntastofnanir eru hér túlkaðar sem stofnanir sem sjá um menntun kennara til 

starfa í leikskólum. Hér er túlkunin mikill áhugi og mikil völd sem felast í mótun á 

kennaramenntun. Starfsfólk hefur mikinn áhuga og mikil völd enda hafa orð og athafnir 

sérhvers starfsmanns áhrif á leikskólastarfið. Rekstaraðilar eru hér túlkaðir hafa bæði 

mikil völd og áhuga enda ábyrgir fyrir gæðum leikskólastarfsins. Þessari greiningu lýkur á 

að staðsetja fjölmiðla. Hér er litið svo á að þeir hafi mikið vald, enda gott aðgengi að 

stórum hópi fólks en lítinn áhuga.  

5.2.6 Hagsmunaaðilar - Samantekt 

Leikskólinn virðist hafa áunnið sér sess sem fyrsta skólastig landsins og þar gegnir einu 

hvort um ræðir innri eða ytri hagsmunaaðila. Þær greinar sem snúa að menntunar-

hlutverki leikskólanna á því tímabili sem er til skoðunar eru fáar en jákvæðar og góðar.  

Umfjöllun í fjölmiðlum, hvort sem vísað er til innri eða ytri hagsmunaaðila skólanna 

snýr að milu leyti að umgjörð leikskólastarfs. Hún snýr að fjármunum eða skorti á þeim, 

hún snýr að starfsumhverfi og kjörum þeirra sem þar starfa og ímynd starfsins. Hún snýr 

einnig að þeim breytingum sem atvinnulífið og kjörnir fulltrúar vilja sjá að verði í náinni 

framtíð. Hún snýr einnig í talverðu mæli um þjónustu við foreldra og samfélagið.  

Umfjöllun um jafnrétti er að mestu leyti í höndum ytri hagsmunaaðila. Í umræðunni 

er jafnrétti ævinlega sett fram sem jafnrétti milli kvenna og karla, mæðra og feðra. 

Undantekningalaust er gert ráð fyrir þessari samsetningu fjölskyldna. Réttur barns til 

jafnrar samveru við báða foreldra fram að leikskólagöngu eða ávinningur ungra barna af 

því að njóta fleiri mánaða með fjölskyldu sinni áður en formleg skólaganga hefst er ekki 

hluti af umræðunni. Aukinheldur ekki hvort leikskólarnir búa yfir aðstöðu eða námskrám 

til að taka á móti svo ungum nemendum í menntakerfi landsins. Í þessari umfjöllun kemur 

skýrt fram hversu mikilvægt leikskólastarf er sem forsenda jafnréttis í landinu.  

Einungis að mjög litlu leyti snýr umræðan að innra starfi leikskólanna og í afskaplega 

litlu mæli að hag barna af starfsemi þeirra. Á því tímabili sem var til skoðunar má nefna 

sem dæmi að fyrirferðarmiklir þættir eins og læsi og stærðfræði, rötuðu ekki í greinar. 
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Sama gildir um jákvæð áhrif leikskólastarfs á tilfinningaþroska og félagsþroska, 

greinarskrif fóru ekki heldur inn á þau málefni. Því fannst ekkert um jákvæð námsleg áhrif 

leikskólastarfs ef horft er eftir þeim á sama hátt og Brooks-Gunn, Weiland og Yoshikawa 

(2016) fjalla um.  

Þeir sem vilja hafa jákvæð áhrif á störf leikskóla ættu að beina sjónum sínum að 

lykilfólkinu sem eru stéttarfélög, menntastofnanir, starfsfólk og rekstraraðilar, sé tekið 

mið af greiningu á áhrifum og völdum hagsmunaaðila. Fulltrúar leikskólastarfs ættu svo 

að sjá til þess að fjölmiðlar séu ánægðir sem og að halda góðum samskiptum við löggjafa 

og hafa þannig áhrif á að lög og reglugerðir séu unnin í samvinnu við fulltrúa leikskólanna. 

Foreldrum og matsstofnunum eða matsaðilum er gott að halda upplýstum um starfsemi 

leikskóla en öðrum skólastigum, skattgreiðendum og eftirlitsstofnunum þarf ekki að veita 

eins mikla athygli.  

5.3 Birtingarmynd leikskólastarfs í þremur dagblöðum og veffréttamiðlum 
sem tengjast þeim 

Samkvæmt Harcup og O‘Neill (2016) má líta á fréttir sem speglun á félagslegum og 

menningarlegum viðmiðum sem ríkja í samfélaginu. Á þeim forsendum er hér gengið út 

frá því að fréttaskrif um leikskólamál endurspegli viðhorf almennings til þeirra. Harcup 

og O‘Neill (2017) skipta fréttum upp í hörð og mjúk mál og leikskólamál falla undir mjúku 

málin þar sem fréttir af þeim eru oftar í umfjöllunarstíl og ekki settar fram í æsifréttastíl. 

Talsverður hluti af því sem fjallað er um á árinu 2017 eru svonefndar framhaldsfréttir þar 

sem fjölmiðlar leitast við að veita áfram upplýsingar um tiltekið málefni. Dæmi um þetta 

eru fréttir af erfiðleikum við að manna stöður leikskólakennara, frásagnir af raka-

skemmdum og öðru sem bendir til lítils viðhald leikskólahúsnæðis og fréttir af 

sameiningum leikskóla. Engar fréttir af menntunar- eða uppeldisstarfi leikskólanna 

flokkast undir að vera framhaldsfréttir. Út frá tölum um hversu margir lesa fréttir má gera 

ráð fyrir að talsverður hluti Íslendinga hafi að einhverju leyti fylgst með eða nálgast fréttir 

af málefnum leikskólanna þó má gera ráð fyrir að neikvæðar fréttir af leikskólum hafi 

fengið meiri lesningu og athygli en jákvæðar enda er það almennt svo (Harcup og O‘Neill, 

2016). Hið síðastnefnda gæti verið hvatning fyrir hagsmunaaðila leikskólanna að koma 

meira af efni til fjölmiðla sem styrkir ímynd leikskóla og starfs leikskólakennara. 

Í þeirri umfjöllun sem er til skoðunar er áberandi hversu stór hluti umfjöllunar um 

leikskólamál tengist leikskólum Reykjavíkurborgar. Borgarfulltrúar eru sá hópur 

hagsmunaaðila sem oftast tengjast umræðu um leikskólamál í fjölmiðlum. Það má velta 

upp þeirri spurningu hvort almenningur yfirfæri það sem fram kemur í fréttamiðlum um 
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leikskóla Reykjavíkurborgar á leikskóla landsins almennt. Þó hér sé ekki hægt að fullyrða 

það má vera að stóru fjölmiðlarnir séu vettvangur fyrir pólitíska umræðu Reykvíkinga en 

staðbundnir miðlar fjalli um málefni viðkomandi bæja eða sveitarfélaga. 

Eins og yfirheiti þemanna bera með sér snýst umræða í fjölmiðlum að takmörkuðu 

leyti um börn, aðeins umræða um fagmál snertir málefni barna að áþreifanlegu leyti. Það 

fer því ekki fjarri að Kristján Ómar Björnsson þáverandi formaður Samtaka sjálfstæðra 

skóla hitti naglann á höfuðið þegar hann segir í viðtali í Morgunblaðinu í maí 2017 að 

umræðan snúist um kerfið en ekki börnin. Hann er á þeirri skoðun að skólastarf hverfist 

fyrst og fremst um börn, þá foreldra og að lokum starfsfólk en lýsir því að umræða um 

skólamál snúist í of miklu mæli um kerfið og starfsfólk þess frekar en hagsmuni barna 

(Starfsumhverfið verði frjálsara, 2017).  

Krafan um samfellu fæðingarorlofs og leikskólagöngu er athyglisverð umræða í ljósi 

þess að í núverandi kerfi hafa dagmæður starfað við að brúa það bil og að foreldrar eru 

ánægðir með þjónustuna. Með þessari framkvæmd er gert ráð fyrir því að núverandi kerfi 

sem hefur brúað bilið frá fæðingarorlofi að fyrsta skólastiginu hverfi. Í þessari umræðu 

er aldrei nefnt hvort hugtakið nemandi gangi upp fyrir þennan aldurshóp, jafnvel á fyrsta 

aldursári, eða rétt komin yfir fyrsta árið. Gengur það hugtak upp fyrir þennan hóp? Þá er 

heldur aldrei drepið á því hvernig umhverfi, náms- eða kennsluaðferðir henta svo ungum 

börnum. Eða má lesa úr þessum kröfum þann undirtón að leikskólar séu fyrst og fremst 

gæslustofnanir og skilgreining leikskóla sem fyrsta skólastigs hafi almennt takmarkaða 

þýðingu í huga almennings. 

Rannsóknir sýna að menntunarstig starfsfólks leikskóla hefur umtalsvert að segja 

þegar kemur að gæðum þeirra og einkum ef litið er til langtímaáhrifa náms í leikskóla 

(Brooks-Gunn, Weiland og Yoshikawa, 2016). Foreldrar virðast leggja mikið upp úr 

persónulegum tengslum sínum og barnanna við starfsfólk leikskóla og að stöðugleiki ríki 

í starfsmannahaldi  (Jóhanna Einarsdóttir, 2010; Ceglowski, 2004). Löggjafinn hefur sett 

viðmið um hvert hlutfall fagmenntaðra á að vera í leikskólum. Á sama tíma líta stærstu 

rekstraaðilar á að mönnun leikskóla sé í lagi þó svo hlutfall fagmenntaðra sé langt undir 

þeim viðmiðum. Meira segja gengið svo langt að bjóða eingöngu ófagmenntuðum upp á 

kaupauka og segja vandamálið leyst úr því að það tókst að manna laus störf. Það verður 

vart hjá því litið að kjör hafa áhrif á starfsval fólks og aðsókn að leikskólakennaranámi 

hlýtur að vera skýrt dæmi um að launakjör þurfi að endurskoða.  

Í lögum eru gerðar kröfur um að tveir þriðju starfsfólks leikskóla sé fagmenntaðir 

leikskólakennarar. Ekki þarf að sækja um undanþágu til mennta- og menningarmála-

ráðuneytis við ráðningar þeirra sem ekki uppfylla þessi skilyrði líkt og gera þarf á öðrum 
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skólastigum. Mögulegt er að breyta þessu í lögum og gera kröfur, líkt og á öðrum skóla-

stigum um að allt starfsfólk hafi fagmenntun. Þessum kröfum má koma skýrt á framfæri 

til sveitarfélaga með því að sækja þurfi um undanþágur við ráðningar ef ekki fæst 

menntað starfsfólk. Þannig myndi nást samræmi á milli allra skólastiga og menntun 

þeirra jafn hátt undir höfði.  

Leikskólinn er mikilvægur hluti af samfélagi. Hér hafa ólíkir hópar innan samfélagsins 

verið settir fram sem hagsmunaaðilar leikskólastarfs. Ef fjölmiðlar endurspegla 

raunsanna mynd af því sem gerist í leikskólum er gott skref að málefni leikskólanna fái 

sanngjörn og styðjandi viðbrögð frá hagsmunaaðilum þess. Fræðimenn ræða að árangur 

skólastarfs sé bestan að finna þar sem starfsemi þeirra endurspeglar samfélagsleg gildi 

og skólarnir taka breytingum í samhengi við félagslegar og efnahagslegar aðstæður þjóða 

(Hoy og Miskel, 2006; Vandenbroeck, 2007). Það ætti að vera sameiginlegt markmið allra 

sem koma að leikskólastarfi á einn eða annan hátt að umfjöllun um þá miði að því að 

stuðla að sem bestri ímynd þeirra og ávarpa neikvæða þætti á sanngjarnan hátt.  

Umfjöllun í fréttamiðlum er fjölbreytt og ólík viðhorf og upplýsingar koma þar fram. 

Það er hægt að taka svartan þráð út úr umfjöllun fjölmiðlanna og jafnframt ljósa þræði. 

Það er hægt að velja sér það sjónarhorn að leikskólar séu undirmannaðar stofnanir sem 

hafa að bjóða álagsstörf og lág laun. Þó minna fari fyrir þeirri umræðu má að sama skapi 

finna skrif um að störf í leikskólum séu gefandi og áhugaverð og að laun fagmenntaðra 

séu góð. Eins og Eger og fl. (2018) taka fram í skrifum sínum ættu fulltrúar skólastarfs 

ævinlega að hafa í huga að viðhalda eða skapa jákvæða ímynd skóla í samskiptum sínum 

við fjölmiðla. Það er ekki síst mikilvægt í ljósi þess að ímynd er byggð á upplýsingum sem 

eru aðgengilegar og eru jafnvel takmarkaðar og ónákvæmar. Það getur því tekið 

talsverðan tíma að breyta ímynd og til þess þarf samstöðu allra fulltrúa skólastarfs (Fox 

og Kotler, 1995).  
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6 Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa mikilvægar vísbendingar um hugmyndir 

almennings um leikskólastarf og viðhorf til þess. Það sem kom á óvart við fyrstu skoðun 

var hversu oft málefni leikskólanna bar á góma í fréttamiðlum og að umfjöllunin er 

fjölbreytt. Þessari rannsókn er ætlað að vera stöðumat viðfangsefnisins á tilteknum tíma. 

Hún er ekki til þess fallin að hægt sé að alhæfa út frá henni. 

Umræða um manneklu sem hamlar leikskólastarfi og veldur þyngslum og álagi á 

starfsfólk er fyrirferðarmikil á árinu 2017. Það vekur atygli að aðeins í einu tilviki var nefnt 

að áhrif manneklu varðaði velferð leikskólabarna. Í tengslum við þessa umræðu ber 

einnig nokkuð á umræðu um laun þeirra sem starfa í leikskólum og ímynd starfs 

leikskólakennara sem þykir ekki nógu góð. Sama á við hvað varðar umræðu um þá 

fjármuni sem leikskólar hafa yfir að ráða og þykja almennt ekki miklir og dregin er upp 

heldur dökk mynd af húsnæði og leiksvæðum leikskóla sem hefur verið illa viðhaldið frá 

hruni. Í heildina er því dregin upp fremur neikvæð mynd af starfsumhverfi leikskóla-

kennara og annars starfsfólks. Þessi umfjöllun er ekki líkleg til þess að laða fólk til starfa 

eða stuðla að jákvæðri ímynd leikskólanna sem vinnustaðar eða vera hvatning til að hefja 

leikskólakennaranám. 

Á jákvæðari nótum er umfjöllun um hlutverk leikskóla. Hann er sagður gegna 

mikilvægu hlutverki í þjónustu við fjölskyldur og einnig er þætti leikskóla í árangri 

Íslendinga hvað varðar jafna stöðu kynja á vinnumarkaði gefinn talsverður gaumur. 

Menntunarhlutverk og fagmennska leikskóla fær minni umfjöllun en þó svolitla, sem er 

vel. Stétt leikskólakennara og annarra þeirra sem þekkja vel til starfsemi leikskóla mættu 

gjarnan vera duglegri við að skrifa pistla í fjölmiðla eða vekja á annan hátt jákvæða athygli 

fjölmiðla á menntunarhlutverki leikskólanna og þeim starfsaðferðum sem þar eru við 

lýði. Í tengslum við slíka umræðu má einnig styrkja ímynd leikskólastarfs í tenglsum við 

félagslegt réttlæti sem hvergi ratar í fjölmiðla á árinu sem er til greiningar.  

Það virðast allir hagsmunaaðilar, hvort sem þeir koma að daglegu starfi leikskóla eða 

standa því fjær, deila því viðhorfi að leikskólar gegni mikilvægu hlutverki í samfélaginu. 

Þrátt fyrir að hagsmunaðilar virðist bera nokkra virðingu fyrir mikilvægi og starfi leikskóla 

er umræða um þá nokkuð oft á neikvæðum nótum. Af þessu leiða vangaveltur um hvort 

þetta séu raunsannar myndir af leikskólastarfi og hvort þetta eru þær myndir sem 

hagsmunaaðilar leikskólanna vilji að einkenni umræðu um þá. Það er ekki þar með sagt 

að umræða um neikvæðari þætti starfseminnar eigi ekki að vera til staðar en margt af 

því sem að framan er talið og sett er fram í fjölmiðlum á neikvæðan hátt má tengja á 
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árangursríkan hátt faglegri og menntunarlegri umræðu. Það gerist með því að hafa 

umræðuna lausnamiðaða og með því að tengja hana við markmið leikskólastarfs. Með 

því að  draga fram hugmyndir um hvernig mögulega er hægt að bregðast við eða vinna 

að betra leikskólasamfélagi fyrir börn breytir það umræðu sem annars er mögulega 

neikvæð í þarfa og jákvæða umræðu fyrir samfélagið. Þannig næst fram meiri velvilji og 

jákvæðni í umræðuna um gildi leikskólastarfs, menntunar yngstu kynslóðarinnar og gildis 

menntunar þeirra sem þar starfa. Þannig má auka tilfinningu fyrir mikilvægi allra mála, 

bæði neikvæðu málanna og jákvæðu.  

Leikskólar væru ekki starfræktir ef ekki væri fyrir börnin. Það er lykilatriði að um 

leikskóla sé kerfi sem stendur styrkum fótum og stendur með starfi leikskólanna og 

vinnur fyrir þá og með þeim. Þetta svokallaða kerfi skipa innri hagsmunaaðilar leikskóla. 

Aðrir hagsmunaðilar standa að nokkru utan eiginlegs kerfis en geta samt sem áður haft 

áhrif á það. Það er samfélagslegur ávinningur að því að innan leikskóla starfi vel menntað, 

áhugasamt og metnaðarfullt starfsfólk. Það er því samfélagsleg ábyrgð allra hagsmuna-

aðila að tala ævinlega á jákvæðan hátt um starfsemi leikskólanna út frá meginstarfsemi 

þeirra sem er menntun og ummönnun ungra barna. Það er því von mín að þessi skrif 

verði hagsmunaaðilum leikskóla hvatning til að snúa umræðu um leikskólamál meira að 

meginstarfsemi þeirra, hlutverki og ábyrgð á menntun og uppeldi yngstu barnanna. 

Þannig er stuðlað að jákvæðri ímynd leikskólastarfs og störfum leikskólakennara.  
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