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Ágrip 

Verkefni þetta er rannsóknarverkefni um starfandi barnakennara í Suður- og Norður-

Þingeyjarsýslu, Norður- og Suður-Múlasýslu  árið 1950. Verkefninu er ætlað að varpa ljósi á 

félagsleg og lýðfræðileg einkenni barnakennaranna en vissir þræðir eru raktir nokkuð lengra. 

Vísbendingar eru um að barnakennarastéttin hafi í þann mund verið að taka stakkaskiptum, 

en svipmót stéttarinnar hafði tekið miklum breytingum eftir miðja 20. öld. Rannsóknin byggir 

á megindlegri aðferðafræði þar sem gögn voru skráð í tölvutækt form svo unnt væri að greina 

helstu einkenni kennara. Þáttakendur rannsóknarinnar voru allir starfandi barnakennarar á því 

svæði sem rannóknin tekur til árið 1950. Niðurstöður benda til þess að karlar hafi verið í 

miklum meirihluta kennara, enda vildu aðstæður í þjóðfélaginu frekar binda konur við 

húsmæðrastörf og barnauppeldi. Menntunarstig kennara á svæðinu verður að teljast frekar 

hátt, en sterkasta stöðu höfðu konur sem kenndu við fasta skóla í kaupstöðum, auk þess sem 

þær höfðu sterkan félagslegan bakgrunn. Gera má ráð fyrir að þær hafi þurft traustara bakland 

en samstarfsmenn þeirra til þess að fá skipun í stöðu barnakennara. Loks benda niðurstöður 

til viðvarandi breytinga á einkennum farkennarastéttarinnar, hvað varðar aldur og 

starfsreynslu.  Með tilliti til fyrri rannsókna má gera ráð fyrir því að þessar breytingar hafi verið 

að gerast einmitt um þessar mundir. 
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1 Inngangur  

Nokkuð var liðið á 19. öld þegar almennt barnaskólahald hófst á vesturlöndum. Fólksfjölgun, 

þéttbýlismyndun og nývæðing á 19. og 20. öld kallaði á meiri þörf fyrir skólahald, en áður hafði 

verið lítil gróska í skólamálum og nær engin formleg menntun sem stóð til boða. Á Íslandi var 

sömu sögu að segja. Árið 1880 tóku í gildi lög sem mæltu fyrir um að börn skyldu læra skrift 

og reikning, sem bættust við fyrri reglur um að börn skyldu læra að lesa. Heimilin voru ábyrg 

fyrir fræðslu barna en mörgum þótti ljóst að fjölda heimila yrði ógerningur að annast 

kennsluna. Mörgum þótti það lofa góðu að fenginn yrði hæfur einstaklingur til að ferðast um 

sveitina og annast leiðsögn barna og þar með var kominn grundvöllur fyrir barnaskólahald í 

einhverri mynd. Það var ekki fyrr en með fræðslulögunum sem sett voru 1907 að hægt var að 

tala um almenna skólagöngu hér á landi. Lögin mörkuðu tímamót í sögu alþýðufræðslu á 

Íslandi og við það varð til fyrsti vísirinn að eiginlegri barnakennarastétt.  

Framan af var lítið upp úr krafsinu að hafa að vera kennari. Kennarar áttu undir högg 

að sækja gagnvart almenningsálitinu, starfið var illa launað og starfsaðstæður oft erfiðar. Það 

var fátítt að aðstæður í dreifbýli byðu upp á fast skólahald á tilteknum stað, m.a. sökum mikilla 

vegalengda og erfiðra samgangna. Farkennsla var ríkjandi fræðslufyrirkomulag í sveitum og 

lengi var einkennandi að ungt, ógift fólk í foreldrahúsum, tæki sér stöðu barnakennara fyrir 

stundarsakir. Með breyttum áherslum og lagaumhverfi átti barnafræðslan brátt að komast á 

fastan grunn. Í sveitum var ekki hlaupið að því að stofna til fastra skóla og í fræðslulögunum 

frá 1907 var hreinlega gert ráð fyrir ólíku skólahaldi í sveit og borg. Þetta ólíka 

fræðslufyrirkomulag varð til nokkurrar mismununar sem birtist ekki bara á námi barnanna 

heldur einnig í ólíkum starfsskilyrðum kennara. Ljóst er að breytingin varð hægari í sveitum en 

í þéttbýli, og að farkennarahópurinn hafi lengi haft svipmót gamla tímans. 

 Í ritgerð þessari verður leitast eftir því að skoða sérkenni starfandi barnakennara í 

Norður- og Suður-Þingeyjarsýslu, Norður- og Suður-Múlasýslu, Húsavík, Seyðisfirði og 

Neskaupstað árið 1950. Tilgátan er sú að á þessu svæði hafi mæst framsæknar hugmyndir og 

gamlar hefðir í menntamálum, þar sem farkennsla var enn mjög áberandi, í kaupstöðum hafði 

föstum skólum verið komið á fót og stofnað hafði verið til heimavistarskóla í dreifðari 

byggðum. Fyrst verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum íslenskra og erlendra rannsókna á 

kennarastéttinni og í framhaldi af því er sagt frá þróun skólakerfisins á Íslandi fram til fimmta 

áratugar síðustu aldar. Í því skyni er sagt frá helstu lagaframkvæmdum og stefnum á 

stofnfestingarskeiði barnaskólanna. Því næst er fjallað um íslensku barnakennarastéttina, 

stöðu hennar, menntun og starfskjör. Að lokum er gerð grein fyrir helstu einkennum 

barnakennara í Þingeyjarsýslum og Múlasýslum 1950 og niðurstöður túlkaðar í samhengi við 

framangreindar rannsóknir.  
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2 Fyrri rannsóknir 

Í upphafi 19. aldar, áður en hin fyrstu fræðslulög 1907 tóku gildi, var einkennkennandi að 

kennarar væru ungt og ógift fólk sem enn bjó í foreldrahúsum. Manntalsárið 1901 var stór 

hluti þeirra yngri en 25 ára, en það átti einkum við um konur í kennarastarfi. 75% íslenkra 

kennslukvenna var þá yngri en 35 ára en þriðjungur karlkennara. Nær helmingur karla voru 35 

ára eða eldri. Óneitanlega hélst lágur aldur kennara í hendur við hjúskaparstöðu þeirra en 

flestir voru ógiftir. Bent hefur verið á að kennarastarfið var þá illa launað og sé það ein ástæða 

þess að ungt fólk hafi aðallega sinnt kennslu því kennarar gætu hreinlega ekki séð fyrir 

fjölskyldu með launum sínum (Ólöf Garðarsdóttir, 2010).  

Um það leyti sem fræðslulögin 1907 tóku í gildi og fyrstu áratugina á eftir voru um 88% 

kennslukvenna ógiftar og 55% karla. Lengi hélst hlutfallið óbreytt og árið 1930 var hlutfall 

ógiftra kennslukvenna enn 83% samanborið við 55% karla. Karlar entust lengur í kennarastarfi 

og verður að teljast líklegt að það sé vegna þess hve margar konur hættu kennslu þegar þær 

gengu í hjónaband (Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012). 

Um miðja öld urðu miklar breytingar á svipmóti kennarastéttarinnar með umfangsmiklum 

efnahagslegum og félagslegum breytingum í þjóðfélaginu. Fjöldi íbúa í þéttbýli jókst og 

farkennslan fjaraði hægt en örugglega út. Kennurum fjölgaði  og algengara varð að fólk gerði 

kennsluna að ævistarfi. Fram yfir miðja öld var meginþorri kennara úr bændastétt en hlutur 

þeirra minnkaði ört eftir það. (Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012). Í vestrænum 

samfélögum virðist þetta hafa verið algengt. 

Í sögulegum rannsóknum er atvinnustaða föður gjarnan eina vísbendingin um félagslegan 

bakgrunn kennara. Þetta er aðallega vegna skorts á atvinnupplýsingum um konur, og þá 

sérstaklega fyrir seinni heimsstyrjöld (Marklund, 2020). Hér eftir verður gert grein fyrir 

nokkrum rannsóknum á félagslegum bakgrunni kennara með tilliti til þessa. 

Rannsókn frá London um félagslegan bakrunn kennara sýndi að um 80% kennara hlutu sín 

uppvaxtarár í þéttbýli. Um þriðjungur kennara átti feður sem voru iðnaðarmenn, 15% komu af 

kaupmönnum og 10% áttu feður sem voru skrifstofumenn. 7,3% kennara áttu feður sem sjálfir 

voru kennarar, sem gefur vísbendingu um starsftengda nýliðun að einhverju marki  (Copelman, 

2013). Athugun John L. Rury sýnir að um aldamótin 1900 var félagslegur bakgrunnur 

þéttbýliskennara í Bandaríkjunum að mestu úr sveitasamfélaginu. Þar kom fram að margir 

kennarar komu af efri lögum samfélagsins, en líklegt verður að teljast að með tilliti til stærðar 

hópsins gefi það skakka mynd. Á milli 19-37% kennara í öðrum rannsóknum voru af 

verkamönnum komnir. Í San Fransisco voru kennslukonur fjórum sinnum líklegri en karlar að 

vera komnar af efri stéttum, en þeir voru frekast af verkafólki komnir. Niðurstöðurnar gefa til 
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kynna að hugsanlega hafi kennarastarfið búið til tækifæri fyrir fólk af lægri stéttum til að færast 

upp á við í stéttasamfélaginu (Marklund, 2020). Í Kanada komu kennarar lengst af úr 

bændasamfélaginu. Um aldamótin 1900 voru nær helmingur feðra kennara bændur en um 

20% voru verkamenn. Með framþróun mátti þó sjá mikla aukningu kennara sem áttu feður í 

hvítflibbastörfum eða sem voru opinberir starfsmenn. Sterkari félagslegur bakgrunnur 

kennara birtist einnig í því að rétt eftir aldamótin yfirgnæfandi meirihluti feðra þeirra 

atvinnurekendur eða sjálfstætt starfandi, ólíkt því sem hafði tíðkast aðeins nokkrum árum fyrr 

(Sager, 2007). 

Í nágrannalöndunum var staðan svipuð og hér á landi. Á 19. öld voru karlkennarar í Noregi 

nær undantekningalaust synir bænda. Kennslukonur voru miklu frekar komnar af efri stéttum 

og höfðu sterkari menntunarstöðu en starfsbræður þeirra. Í Svíþjóð mátti sjá mikinn mun á 

félagslegum bakgrunni kennara við svokallaða „småskolor“ annars vegar, og kennara við fasta 

barnaskóla hins vegar. Rúmlega helmingur smáskólakennara áttu feður úr bændastétt á móti 

um fjórðungi kennara við fasta barnaskóla. Þessi hópur barnakennara átti miklu frekar feður 

úr miðstétt eða efri stéttum. Enn fremur komu konur sem kenndu við föstu skólana helst úr 

efri lögum. Þegar komið var á miðja 20. öld voru nær engir kennarar sem komu af 

verkamönnum eða úr lægstu stéttum (Marklund, 2020). 

Á Íslandi voru allflestir kennarar börn bænda bæði í þéttbýli og á strjálbýlum svæðum langt 

fram eftir 20. öldinni. Félagslegur uppruni kennslukvenna í Reykjavík var þó yfirleitt annar. Um 

helmingur þeirra áttu feður í efri lögum samfélagsins og telja má líklegt að fyrir þessar konur 

hafi kennaranám verið tækifæri til að skapa sér sjálfstæða atvinnumöguleika. Eftir miðja öld 

hafði þessi munur minnkað töluvert og nær enginn munur var á félagslegum uppruna karla og 

kvenna í kennarastétt. Enn áttu flestir kennarar uppruna sinn í bændastétt þó hlutfall þeirra 

hafði lækkað, en það liggur fyrir að landinu áskotnaðist fleiri barnakennara frá bændastéttinni 

en sem nam hlutfallslegu vægi í samfélaginu (Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012). 

Snemma fóru konur með mikilvægt hlutverk í stofnfestingu alþýðufræðslunnar, hvort sem 

litið er Íslands eða annarra landa. Kennaraskóli Íslands sem tók til starfa 1908 var frá upphafi 

ætlaður konum og körlum, en hlutfall kvenna meðal starfandi barnakennara var þó mun lægra 

en raunin var um útskrifaða nemendur (Loftur Guttormsson, 2008a, s. 133). Konur voru um 

þriðjungur starfandi kennara, en hlutfall karla og kvenna var mjög ólíkt eftir skólagerðum og 

byggðarlögum.  

Rannsóknir hafa bent á að framan af var hlutur kvenna meiri í föstum skólum í Reykjavík 

en annars staðar á landinu. Rétt eftir miðja 20. öld höfðu konur sótt mjög á í föstum skólum 

utan Reykjavíkur og í farskólum en aftur á móti lækkaði hlutfall þeirra í barnaskólum í 

Reykjavík. Líklegt verður að teljast að hlutfallsleg fækkun kennslukvenna í Reykjavík stafi 
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aðallega af mikilli fjölgun kennara á unglinga- og gagnfræðastigi vegna lagasetningar 1946. 

Venju fremur voru karlar ráðnir til kennslu á unglinga- og gagnfræðastig enda þótti kennsla 

yngri barna frekar við kvenna hæfi (Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012). 

Í Svíþjóð höfðu konur sótt mjög á í kennarastarfi eftir miðja 19. öld. Það var m.a. vegna 

þess að aðallega var höfðað til kvenna að kenna yngstu nemendunum í smáskólunum. Starfið 

varð til fyrir viðleitni stjórnvalda til þess að gera úrbætur á fræðslu ungra barna í dreifðum 

byggaðarlögum en til þess þurfti hæft en ódýrt vinnuafl. Við þessa skóla fengu þeir starf sem 

höfðu orðið sér úti um sérstaka kennaramenntun sem var styttri en hið eiginlega kennaranám. 

Kennaraskólar í Svíþjóð höfðu þó verið opnir konum allt frá því fyrir 1850 og víða í Svíþjóð urðu 

konur í kennarastarfi snemma fleiri en karlar (Marklund, 2020; Ólöf Garðarsdóttir, 2019). Á 

hinum Norðurlöndunum voru karlar lengi í miklum meirihluta kennara og fáar konur luku 

kennaranámi fyrr en undir lok 19. aldar. Engu að síður voru víða í borgum fleiri kennslukonur 

en karlkennarar og þær voru að mörgu leyti ólíkar starfsbræðrum sínum, bæði hvað varðar 

félagslegan bakgrunn og menntunarstöðu. Kennslukonur í Noregi voru áttu þær til að mynda 

flestar rætur í efri lögum samfélagsins (Ólöf Garðarsdóttir, 2019). 

Hér á landi fjölgaði barnakennurum með kennarapróf mjög á þriðja áratugnum, einkum í 

föstu skólunum í þéttbýli. Það var ekki fyrr en á fjórða áratugnum sem kennurum með 

kennarapróf tók að fjölga verulega í farskólum. Menntunarstaða karla og kvenna við fasta 

skóla var nokkuð jöfn á fyrstu áratugum aldarinnar en konur höfðu alla tíð sterkari 

menntastöðu en karlar í farskólunum (Loftur Guttormsson, 2008a, s. 134-135). 

Breyting á aldursskiptingu kennarahópsins eftir því er fram leið er til vitnis um sterkari 

stöðu þeirra sem starfsstéttar. Frá 1907 var stærstur hluti kennara 30 ára eða yngri, enda var 

kennarastarfið að mestu leyti mannað ungu fólki sem sinnti því í ígripum í vöntun einhvers 

betra. Um 1940 var meirihluti kennara 40 ára eða eldri, sem þýddi að fólk gat nú frekar sinnt 

kennslu að alalstarfi (Loftur Guttormsson, 2008a, s. 136). Hlutur ungra farkennara var þó 

töluvert hærri en meðal kennara í föstum skólum. Meðal kvenna er þetta sérstaklega áberandi 

en 1930 var stærstur hluti þeirra yngri en 30 ára. Þannig einkenndist farkennarahópurinn 

áfram af hinu gamla ungdómssniði ólíkt kennarahópnum í þéttbýli (Loftur Guttormsson og 

Ólöf Garðarsdóttir, 2012). 

Breytt hjúskaparstaða kennara hélst í hendur við hækkandi starfsaldur. Ógiftum 

kennurum fækkaði eftir því sem leið á 20. öldina, en á því var áberandi kynjamunur. Rétt fyrir 

miðja öld þótti það enn illa samræmanlegt fyrir konur að stunda barnakennslu og að vera í 

hjúskap. Þetta viðhorf réðist af húsmæðrahugmyndafræðinni sem var ríkjandi fram undir 

miðja öld. Það gerði ráð fyrir að vinna utan heimilisins færi illa með hlutverki húsmóður, heldur 

ættu konur frekar að helga sig heimilishaldi og barnauppeldi. Þetta viðhorf olli eflaust mestu 
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um að konur sem höfðu aflað sér kennaramenntunar skiluðu sér hvorki í starfið né entust í 

kennslu til jafns við karla. Þar að auki buðu aðstæður tæpast upp á að konur með ung börn 

verðu bróðurparti dagsins utan heimilisins, enda buðust þeim fá úrræði til barnagæslu (Loftur 

Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012). Konur sem entust í kennslu voru gjarnan einhleypar 

og barnlausar. Það var ekki óalgengt að konur hættu kennslu ef þær giftu sig en tækju aftur 

við hana við skilnað eða fráfalls maka (Loftur Guttormsson, 2008a, s.137). 

Athugun á samsetningu kennarahópsins hér á landi leiðir í ljós að árið 1930 var engin 

kennslukona undir þrítugu gift en nær fjórði hver karlkennari. Viðhorfi 

húsmóðurhugmyndafræðinnar gætti sérstaklega meðal kennslukvenna í Reykjavík, enda voru 

þær frekar komnar af efri lögum samfélagsins en aðrir kennarar. Af kennurum í Reykjavík 1930, 

sem voru 30 ára eða eldri, voru 66% karla giftir á móti aðeins 12% kvenna. Í föstum skólum í 

dreifbýlinu var munurinn miklu minni eða um 86% á móti 36%. Árið 1960 hafði orðið mikil 

breyting á þessu en þá var meirihluti kennara undir þrítugu í hjónabandi, bæði karlar og konur. 

Þá þurftu konur ekki lengur að velja á milli hjúskapar og kennslustarfsins, heldur máttu þær 

nú sinna hvoru tveggja (Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2008). 
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3 Barnafræðsla á Íslandi 

Á síðustu áratugum 19. aldar voru skólamál og alþýðufræðsla mikið til umræðu á Alþingi og 

utan þings.  Hin fyrstu fræðslulög mörkuðu tímamót á sviði skólamála, þó efast megi um 

þýðingu þeirra í upphafi framkvæmdanna vegna bakslags eftirstríðsáranna. Á þriðja og fjórða 

áratugnum voru tvívegis sett lög um alþýðufræðslu sem mörkuðu áfanga í þróun skólamála. 

3.1 Fræðslulög og framkvæmdir 

Frá árinu 1880 voru í gildi reglur sem kváðu á um að börn skyldu læra skrift og reikning heima 

fyrir undir leiðsögn foreldra sinna, en fyrir giltu reglur um að börn skyldu að læra að lesa. 

Prestum var falið að sinna húsvitjunum og eftirliti með námi barna, en gæslan var oft ansi 

óáreiðanleg. Þar að auki reyndist þessi uppfræðsla þrautin þyngri þar sem kunnátta foreldra á 

viðfangsefnunum var oft lítil eða engin. Því var ljóst að ríkjandi fræðslufyrirkomulag virkaði 

ekki sem skyldi. Hin fyrstu lög um fræðslu barna, sem sett voru 1907, mörkuðu tímamót í 

skyldufræðslu á Íslandi og þóttu löngu tímabær (Loftur Guttormsson, 2008b, s.29-31).  

Barnafræðslulögin 1907 kváðu á um almenna fræðsluskyldu barna frá 10-14 ára. Þá áttu 

heimilin enn að annast fræðslu barna og bera af henni kostnaðinn til fullra 10 ára aldurs, en 

eftirlit átti að færast frá prestum til yfirstjórnar fræðslumála. Í fyrstu grein laganna er gerð 

grein fyrir því að við 10 ára aldur átti barn að vera orðið „nokkurn veginn læst og skrifandi“ ef 

það hefði getu til. Fræðslumálayfirvöld áttu svo að sjá til þess að barn hafði lært það sem 

tilgreint var í 2.gr. laganna við 14 ára aldur.  

Landinu átti nú lögum samkvæmt að skipta í skólahéruð annars vegar og fræðsluhéruð 

hins vegar. Skólahéruðin höfðu samkvæmt skilgreiningunni fasta skóla þar sem kennsla færi 

fram í minnst 6 mánuði á ári. Í fræðsluhéruðum mátti stofna til farskóla og ef fræðslunefnd 

kaus að gera svo var framfærendum skylt að láta börn sín njóta þar fræðslu. Skólahald í 

farskólum fræðsluhéraðanna var mun styttri en í föstu skólunum, eða um tveir mánuðir á ári. 

Farskólabörnum var mismunað að því leyti að námskröfurnar til barna í föstum skólum voru 

meiri, og bauð löggjöfin þannig upp á nokkuð misrétti eftir búsetustað (Loftur Guttormsson 

2008c s. 83-84, Lög um fræðslu barna nr. 59/1907). 

Grundvallaratriði fræðslulaganna 1926 fólu í sér að ekki yrði vikið frá markmiðum laganna 

1907 þrátt fyrir bakslag eftirstríðsáranna. Fræðsluhéruð áttu nú að heita skólahéruð og í 

hverjum hrepp átti að stofna til skólanefndar sem átti að annast eftirlit og og umsjón með 

fræðslumálum. Ein helsta viðbótin í lögunum var sú að skólahéruðum var heimilt að skylda 

börn niður í 7-9 ára í skóla (Loftur Guttormsson, 2008d, s. 108, Lög um fræðslu barna nr. 

40/1926). Vitnisburður sýndi að lestrarkunnáttu var ábótavant, en lögin 1907 gerðu ráð fyrir 

að börn væru læs við 10 ára aldur eða þegar þau hefðu skólagöngu. Mörg skólahverfi nýttu 
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sér heimildina til að skylda yngri börn til skólasóknar. Áfram var reiknað með að farskólahald 

væri meginfyrirkomulag í fræðslumálum sveitanna og því gætti áhrifa laganna mest á 

þéttbýlum svæðum, en í strálbýli voru breytingar helst háðar því að stofnað yrði til fastra skóla 

sem leystu farskólana af hólmi (Loftur Guttormsson, 2008d, s. 108). 

Með fræðslulögunum 1936 var skólaskyldan færð frá 10 ára niður í 7 ára aldur. Þar með 

var það lögfest að til skólaskyldu teldust öll börn á aldrinum 7-14 ára. Þó var hægt að gera 

mikilvæga undantekningu á þessari reglu. Heimila mátti skólahéruðum að fresta skólagöngu 

til 8, 9, eða 10 ára aldurs og voru ákvæðin nýtt til hins ýtrasta í sveitunum til að koma börnum 

undan skólasókn. Þeim börnum sem höfðu takmarkaða vitsmunahæfni eða skorti líkamlega 

hæfileika til að stunda nám tryggðu fræðslulögin heldur engin úrræði, ekki frekar en hin eldri 

lög (Loftur Guttormsson, 2008d, s.110-111). 

Alþingi skipaði nokkra þrautreynda skólamenn í svokallaða milliþinganefnd árið 1941, en 

hlutverk hennar var að endurskoða lög og reglugerðir um fræðslumál og undirbúa ný frumvörp 

til laga í þeim tilgangi að búa til heildstæðara skólakerfi. 1946 voru fimm þessara frumvarpa 

samþykkt á Alþingi og er löggjöfin yfirleitt nefnd fræðslulögin 1946. Með lögunum 1946 var 

gerð viðamikil breyting á lagaramma almenningsfræðslunnar með það að markmiði að gera 

skólakerfið allt heildrænna. Skyldufræðslan var lengd um eitt ár og stofnað var til 

gagnfræðastigs; nýs skólastigs sem tók beint við af barnafræðslustiginu (Hlynur Ómar 

Björnsson, 2008). Í kjölfarið fór í mörgum kaupstöðum fræðsla eldri nemenda fram í sérstökum 

unglinga- eða gagnfræðiskólum sem hafði í för með sér vissa aðgreiningu í kennarastéttinni, 

enda voru konur ólíklegri til að fá stöðu við kennslu eldri barna og svo var nokkuð um það að 

kennarar, sérstaklega í strjálbýli, sem ekki höfðu lokið kennaraprófi fengju þess vegna ekki 

ráðningu í fasta stöðu (Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012). 

3.2 Barnaskólar 

Áhugamenn um uppeldi og menntun höfðu bent á að ekki væri hægt að veita almenna 

menntun nema fyrir tilstilli eiginlegra barnaskóla og við lok 19. aldar var stofnað til fyrstu 

skólanna í nokkrum kaupstöðum. Þar höfðu áhrif lög sem mæltu fyrir um fræðslu fyrir börn í 

skrift og reikningi sem reyndist foreldrum erfitt að uppfylla og víða höfðu verið ráðnir 

heimiliskennarar (Þuríður J. Kristjánsdóttir, 1992). Í þéttbýli, þar sem fjöldi barna, styttri 

vegalengdir og samgöngur buðu upp á skólahald á tilteknum stað, var föstum skólum komið á 

fót. 

Fast skólahald á strjálbýlum stöðum hófst skömmu síðar og stofnun bæði fastra og farskóla 

færðist í vöxt við lok aldarinnar. Rétt fyrir aldamótin 1900 voru flest sjávarþorp og byggðir, 

með íbúafjölda 150 eða fleiri, búin að setja á fót fastan skóla. Árið 1930 var staða fastra skóla 

svo að þeir voru í þriðjungi skólahverfa á landinu, en alla jafna voru þeir í slæmu húsnæði. Á 
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tímabilinu 1925–1945 fjölgaði föstum skólum um rúman helming, en mest varð aukningin á 

þéttbýlli svæðum á landsbyggðinni. 

Akkilesarhæll hins fasta skólahalds var sjálft skólahúsnæðið. Fyrstu skólahúsin voru 

hrörleg mörg hver og héldu illa vatni og vindum. Orsök húsnæðisvandans var fyrst og fremst 

sú að yfirvöld héldu sig til hlés varðandi styrki og fjárveitingar til fræðslumála og því valt 

útvegun skólahúsnæðis helst á framtaki fjársterkra einstaklinga eða félaga. Allmörg dæmi eru 

um að húsin sem notuð voru undir barnakennslu væru í senn samkomuhús, þinghús eða 

bindindishús hreppanna, og sum hinna fyrstu skólahúsa voru hreinlega byggð til að þjóna 

hvoru tveggja; samkomum og skólahaldi (Loftur Guttormsson, 2008d, s.120-121). 

Jón Þórarinsson, nefndarmaður, skrifaði skýrslu þess efnis eftir kennslueftirlitsferðir sínar 

árið 1907. Skýrsla um skólahúsin var þegar fyrir hendi, en honum þótti engu að síður tilefni til 

að leggja á þau mat og benda á slæman aðbúnað. Hafði hann að atlæti skólabarna ýmsar 

aðfinnslur og skrifaði stjórnarráðinu um þetta nokkrar athugasemdir og tillögur: 

Skólahúsin eru víðast hvar í mjög Ijelegu standi. Þó að fyrir manni liggi skýrsla um stærð þeirra, 

birtu og upphitunartæki o. s. frv., þá gefur hún oftast nær ekki glögga hugmynd um ástand hússins, 

eins og það er. Þau eru tíðast verri en skýrslan gefur hugmynd um. Skólahúsunum er of víða valinn 

svo ömurlega óheppilegur staður, að furðu gegnir, og oft alls óskiljanlegt, hvað ráðið hefir. Að eins 

fá sæmileg skólahús eru til á landinu. Slæm skólahús standa skólum ávalt fyrir þrifum. Skólahús 

þau, sem hjer er sumstaðar notast við, eru svo Ijeleg, að óhætt má fullyrða, að þau hafi þar að auki 

skaðleg áhrif á heilsufar barnanna, bæði sakir þess, hve lítil þau eru, dimm og loftlaus, og eins vegna 

þess, hve köld þau eru. Á hverjum vetri kemur það fyrir, að börn geta ekki unnið (t. d. ekki skrifað) 

fyrir kulda. Þessu verður að kippa í lag, og tel jeg það eina ráðið, að landssjóður leggi fram fje til að 

endurreisa skólahúsin; mætti hugsa sjer eitt af tvennu, að skólarnir fengju lán úr landssjóði með 

vægum borgunarskilmálum, eða að lagt verði fram fje i eitt skifti, einhver ákveðinn partur af verði 

skólahússins, að því áskildu, að húsin væru svo gerð eftir fyrirmælum stjórnarinnar. Hafi stjórn og 

þing engin afskifti af skólahúsbyggingum, er hætt við að lengi megi bíða þess, að skólahúsin verði 

viðunanleg. 

Í skýrslunni kemur fram að ófullnægjandi skólahúnæðin stæðu barnafræðslunni ekki til 

bóta. Fullyrt var að almennur áhugi meðal almennings á endurbótum á alþýðumenntuninni 

færi vaxandi og að menn væru tilbúnir að leggja talsvert í sölurnar til að bæta hana (Jón 

Þórarinsson, 1907, s. 81-88). 

Á strjálbýlum svæðum, þar sem ógerlegt var að halda fasta skóla, voru farskólar ráðandi 

úrræði í barnafræðslumálum. Farskólahald fólst í því að kennari fór á milli bæja, dvaldi þar um 

stund og kenndi börnunum úr sveitinni. Aðstæður á Íslandi gerðu það alloft að verkum að ekki 

var auðið að koma á farskólum, vegna þess að enginn húsráðandi fékkst til að veita skólanum 

húsaskjól og erfitt reyndist að skipa í kennarastarfið hæfa einstaklinga. 
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Framan af var reglan sú að farskólar skyldu helst hýstir á barnmörgum heimilum en að 

jafnaði voru þeir haldnir í 4-5 bæjum í hverjum hrepp. Samhliða fólksfækkun í mörgum sveitum 

og hertara heilbrigðiseftirliti einskorðaðist farskólahald vanalega við 2-4 bæi, enda fækkaði 

þeim bæjum sem töldust forsvaranlegir til að hýsa skólann. Húsakostur í fæstum sveitum buðu 

upp á að mörgum börnum væri safnað þar saman og stundum voru foreldrar tregir við að 

koma börnum sínum fyrir á öðrum bæjum. Einnig tíðkaðist að þeir bæir sem þóttu fínni og 

börn voru ekki skyldug til náms, veigruðu sér við að hýsa skólann þar sem hann var talinn 

íþyngjandi (Loftur Guttormsson, 2008d, s.117-119). 

Með tíð og tíma fækkaði þeim bæjum sem hýstu farskólann og dró þannig úr flakki 

kennarans yfir skólaárið. En þó skólahald kæmist brátt á fastan grunn var kennarinn ekki alfarið 

laus við ferðir á milli staða. Kennarar máttu skiptast á að kenna fámennum skólahverfum til 

að svara betur þörfinni um námsaðgreiningu. Víxlkennsla var algengt kennslufyrirkomulag, en 

þá var kennt ýmist annan hvern dag, aðra hverja viku eða hálfan mánuð á hvorum stað fyrir 

sig yfir skólaárið. Í skólahéruðum þar sem var aðeins enn fastur kennslustaður var hér og hvar 

stunduð svokölluð annars dags kennsla en með því er átt við að yngri börn sóttu skóla annan 

hvorn daginn og eldri börn hinn (Loftur Guttormsson, 2008d, s. 120). 

Farskólahald hafði ýmsa vankanta svo kennarar og aðrir áhugamenn um skóla- og 

uppeldismál höfðu ríka ástæðu til að berjast fyrir stofnun fastra skóla í sveitunum. Aðstæður 

til farskóla voru misjafnar eftir hreppum en þeim var eflaust aldrei ætlað að vera annað en 

bráðabirgðaúrræði. Ókostir farskólahaldsins voru helst tíð kennaraskipti, erfiðleikar við að fá í 

starfið sæmilega menntaða einstaklinga og loks staðreyndin að verulega hallaði á að 

farskólabörn sætu við sama borð og nemendur í föstum skólum hvað kennslutíma og 

námsaðstæður varðaði, þó gerðar væru sömu kröfur til beggja hópanna lögum samkvæmt. 

Með fræðslulögunum 1929 var miðað við að í skólahverfum þar sem farkennsla var þrískipt 

var reiknað með 12 kennsluvikum á ári fyrir hvert barn, en raunin var sú að farskólabörn nutu 

yfirleitt ekki meira en átta vikna kennslu á ári. Síðar var stuðst við þá niðurstöðu landsprófa 

sem sýndu að kunnátta barna í sveitum væri að sumu leyti lakari en barna við fasta skóla á 

þéttbýlisstöðunum (Loftur Guttormsson, 1992, s. 208-213). 

Fram undir miðja síðustu öld voru farskólar enn ráðandi menntaform á Austurlandi og 

Norðurlandi eystra, að undanskilinni Norður-Þingeyjarsýslu. Þeim tók ekki að fækka verulega 

fyrr en á tímabilinu 1937-1948. Kom þá tvennt til greina, að stofna til fasts heimangönguskóla 

eða heimavistarskóla, en vonir fræðslufrömuða um úrbætur á fræðslumálum dreifbýlisins 

voru löngum bundnar við heimavistarskóla. Þeir uppfylltu frekar þörfum strjálbýlla 

byggðarlaga en heimangönguskólarnir en voru dýrari í rekstri. Með fræðslulögunum 1936, þar 

sem einungis var vikið að farskóla með bráðabirgðaákvæði, var enn þrýst á stofnun 

heimavistarskólanna. Fyrir tilstilli laganna varð hreyfing í uppbyggingu heimavistarskóla en 
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aðstaða þeirra og aðbúnaður var betri en hjá meirihluta fastra skóla í dreifbýli (Loftur 

Guttormsson, 2008d, s. 119-120). 

Árið 1950, sem fjallað er um í rannsókn þessari, voru á landsvísu 97 fastir skólar, 35 

heimavistarskólar og hreppar með farkennslu voru 103. Hreppar án opinberrar fræðslu voru í 

sögulegu lágmarki og aðeins einn hreppur hafði ekkert fræðslufyrirkomulag. Þessum hreppum 

fjölgaði örlítið árin á eftir. 15.090 börn sóttu skóla það ár, sem töldu um 95% allra skólaskyldra 

barna. Þar af var stór meirihluti, tæp 85%, í föstum skólum og enn var talsverður hluti barna 

sem sótti farskóla, eða um 9,3%. Aðeins lítill hluti skólabarna var í heimavistarskólunum, sem 

undanfarin ár áttu að leysa farskólahaldið af í ríkum mæli, alls um 5,7% barnaskólanema á 

landinu öllu. Kennarar voru 708 og líkt og nemendur voru þeir flestir í föstu skólunum. Þetta 

skólaár, eins og árin áður, voru konur í miklum minnihluta kennara en þær töldu rétt rúman 

þriðjung allra barnakennara (Hagstofa Íslands, 1967). 

3.3 Miðstjórnarstefna og samræming 

Árið 1928 voru sett lög um fræðslumálanefnd og tveimur árum síðar lög um 

fræðslumálastjórn, enda einkenndist þriðji og fjórði áratugur síðustu aldar af miklum vilja 

miðsjórnarinnar til herts eftirlits og samræmingu í skólakerfinu sem þess konar stefna hefði í 

för með sér. Hvatinn var einna helst hin mikla mismunum á námi barna eftir því hvar og með 

hvaða hætti þau hlutu fræðslu, því algengt var að barn sem fluttist búferlum hafði fengið aðra 

kennslu en börnin á þeim stað sem það fluttist til og mikið rask varð á námi þess. Tilgangurinn 

var að efla aðhald og eftirlit af hálfu yfirstjórnarinnar og að búa til heildstæðara barnanám 

(Loftur Guttormsson, 2008d, bls. 112). 

Námskrá fyrir barnaskóla sem stjórnarráðið gaf út árið 1929 var fyrsti ávöxtur 

fræðslumálanefndarinnar. Hún var sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi en áður höfðu reglur 

um barnapróf komist næst því að gegna hlutverki skólanámskrár. Í námskránni var gerð grein 

fyrir kröfum og viðfangsefnum í einstökum kennslugreinum og vikulegum fjölda 

kennslustunda í hverri grein. Námskráin innihélt ákvæði fyrir hvora skólagerð fyrir sig, fastan 

skóla og farskóla. Í kjölfar námskránnar var brátt komið á samræmdum prófum yfir landið allt 

fyrir öll skólaskyld börn (Loftur Guttormsson, 1992, bls. 215). 

Annað hlutverk nefndarinnar var að leggja á ráðin um fyrirkomulag prófa. Skrifleg próf 

þóttu ákjósanlegri en munnlegu prófin sem áður höfðu tíðkast því með þeim mátti fá 

samræmdari niðurstöður. Fræðslumálanefndin mælti með að haldin yrðu samræmd próf um 

land allt til að glögg vitneskja fengist um kennsluna á hverjum stað. Fyrsta landsprófið 

svokallað var haldið haustið 1929 og síðar var ljóst að landsprófin voru mikilvægur hluti í 

breytingarstarfi sem kennarar leiddu fyrst og fremst (Loftur Guttormsson, 2008d, bls. 108-

114). 
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Rannsókn á skólabörnum á sjötta áratugnum í Reykjavík leiddi í ljós að skýr fylgni var milli 

einkunna barna og félagslegs uppruna þeirra. Þá ágerðist enn munurinn á einkunum milli 

þjóðfélagshópanna eftir því sem leið á skólagönguna. Þjóðháttadeild Þjóðminjasafns Íslands 

rannsakaði þetta sama mál meðal skólabarna sem voru fædd á fyrstu áratugum 20.aldar og 

hlutu sín uppvaxtarár í þéttbýli. Þá vildi henda að farið væri í manngreinarálit með einkunnir, 

því aðallega voru tekin munnleg próf og sjaldan kom það fyrir að börn sem komin voru af efri 

lögum samfélagsins væru ekki með þeim efstu (Ólöf Garðarsdóttir, 2008). 

Í lögum um fræðslumálastjórn voru ákvæði um kennslueftirlit. Með þessu lagaákvæði átti 

að ráða sérstaklega efnilega kennara á hverju svæði í störf námstjóra eða eftirlitskennara til 

fimm ára í senn. Hlutverk þeirra var að heimsækja hvert skólahérað í umdæmi sínu árlega, 

leggja mat á kennsluna og senda skólanefnd og fræðslustjóra greinargerð um ástandið. Lögð 

var áhersla á að þeir væru ekki yfir aðra hafnir heldur áttu þeir að veita „leiðbeinandi umsjón“. 

Laun námstjóra skyldu greiðast úr ríkissjóði, en þau voru ekki upp á marga fiska. Gengið var út 

frá því að námstjórar sinntu eftirliti með öðru starfi. Kennslustarfi sínu héldu þeir eftir en það 

féll í hendur samkennara að sinna störfum þeirra á meðan á eftirlitsferðum stóð (Loftur 

Guttormsson, 2008d, s. 115). 

28 kennarar tóku til starfa sem námstjórar haustið 1931, í kaupstöðum og svo einn í flest 

öllum sýslum landsins. Tveimur árum síðar lagðist starfsemin af þar sem Alþingi felldi þá tillögu 

að úthluta áfram fé til hennar. Kennurum og áhugamönnum um uppeldismál þótti skaði af því 

að kennslueftirlitinu væri hætt, enda var það álitið framfaraskref í kennslumálum. Loks fékkst 

fjárveiting að nýju til starfseminnar árið 1941 og var landinu þá skipt til bráðabirgða í fjögur 

eftirlitssvæði. Jafnmargir námstjórar, sem allir voru gamalreyndir skólamenn, voru ráðnir til 

að sinna eftirliti. Fræðslumálastjóri hélt fund í lok skólaárs með námstjórum þar sem þeir gáfu 

skýrslu af vettvangi og ráðguðust um úrbætur í fræðslumálum (Loftur Guttormsson, 2008d, 

bls. 115). 
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4 Barnakennarar 

Stofnun barnaskóla og myndun barnakennarastéttar á Íslandi var mikilvægur þáttur í 

þéttbýlismyndum og nývæðingu á fyrstu áratugum 20. aldar. Bætt menntun kennara var 

baráttumál fyrir uppeldisfrömuði og áhugamenn um skólamál. Samfara hærra menntunarstigs 

kennara fór vegur þeirra sem starfsstéttar vaxandi að virðingar og áhrifum. Eftir því sem fram 

liðu stundir tóku einkenni barnakennarastéttarinnar stakkaskiptum, en mikið var um 

mismunun innbyrðis. 

4.1 Staða og áhrif kennarastéttarinnar 

Framan af var staða kennara í þjóðfélaginu heldur óstöðug og lengi var útbreitt það viðhorf að 

til barnakennslu veldust þeir sem ekki entust til annarra starfa. Í íslenska sveitasamfélaginu á 

fyrri hluta 20. aldar virðist það hafa verið alkunna að til farkennslu réðust einkum þeir sem 

nenntu ekki að vinna eða væru að öðru leyti gagnslausir. Ráðamenn höfðu almennt lítinn 

skilning á gildi kennarastarfsins og sömuleiðis þörfinni fyrir því að fá til starfsins þokkalega 

hæft fólk. 

Barnakennarar höfðu þannig miður sterka stöðu gagnvart skoðunum almennings um það 

leyti sem hin fyrstu lög um almenningsfræðslu barna tóku gildi 1907. Á öðrum áratugi 

aldarinnar varð til æ meiri þörf fyrir myndun fagstéttar kennara. Þetta fól í sér formlega 

ráðningu með réttindum og skyldum, kröfur um starfsmenntun og sómasamleg launakjör. 

Baráttan um setningu laga sem það varðaði varð til þess að stofnað var til ýmissa félaga og 

samtaka sem gættu hags stéttarinnar og beittu sér ákaflega fyrir umbótum fyrir barnakennara 

í landinu (Loftur Guttormsson, 2008a, s. 138). 

Á fjórða áratugnum var bætt menntun kennara mikið baráttumál fyrir Samband íslenskra 

barnakennara sem endurspeglaði framúrstefnulegar hugmyndir og metnað fyrir sérþekkingu 

kennara. Uppeldisfræði hafði fengið vaxandi hljómgrunn í þjóðfélaginu og þyngri krafa var 

gerð á úrbætur í fræðslumálum. Fyrir miðja öld má segja að hafi verið orðin til eiginleg stétt 

barnakennara sem naut vaxandi virðingar og áhrifa í þjóðfélaginu (Loftur Guttormsson, 2008a, 

s. 139-141). 
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5 Menntun kennara 

Með lögum um auknar kröfur í heimafræðslunni frá árinu 1880 varð örðugara fyrir heimilin  

að fullnægja fræðsluskyldunni en áður. Með þessum lögum var foreldrum ætlað að kenna 

börnum sínum skrift og reikning auk lesturs sem áður hafði verið lögbundið. Í mörgum tilfellum 

var kunnátta foreldranna sjálfra á viðfangsefnunum ekki meiri en svo að fræðslan féll upp fyrir. 

Með lögunum varð því ljóst að þörf var fyrir kennara og þá sérstakri menntun fyrir fólk sem 

vildi sinna barnafræðslu (Loftur Guttormsson, 2008b, 29-31). Sökum þess hve illa gekk að sinna 

uppfræðslu barna voru víða ráðnir heimiliskennarar sem flestir kenndu fleira en það sem 

opinber ákvæði sögðu til um. Þar með var komin ákveðin krafa um vísi að kennaramenntun 

fyrir þá sem annast vildu barnafræðslu (Þuríður J. Kristjánsdóttir, 1992). 

Engin formleg kennaramenntun hafði staðið til boða hér á landi fyrr en 1892, þegar opnuð 

var kennaradeild í Flensborgarskólanum. Fram til þess höfðu þeir sem lögðu stund á kennslu 

haft margvíslega menntun, nokkrir menntuðust í útlöndum en margir höfðu enga menntun 

umfram heimafræðsluna. Gagnfræðaskólinn á Möðruvöllum og gagnfræðaskólinn í Flensborg 

í Hafnarfirði tóku til starfa 1880 og 1882 og þóttu ágætar menntastofnanir. Margir nemendur 

sem útskrifuðust þaðan gerðust kennarar og störfuðu við góðan orðstír. Búnaðarskólar og 

kvennaskólar lögðu landinu einnig til marga ágæta kennara. Nokkrir stúdentar fengust við 

barnakennslu, og þóttu lengst af happafengur fyrir barnafræðsluna. Allmargir guðfræðingar 

voru um stundarsakir í hópi kennara, en fram yfir aldamótin 1900 fylltu flestar kennarar hóp 

sjálflærðra einstaklinga. Þörfin á bættri menntun kennara varð brýnni eftir því sem fram liðu 

stundir og baráttumenn og áhugafólk um bætta alþýðufræðslu gerðu sér grein fyrir að til að 

verða við úrbótum yrði að stofna til kennaraskóla (Freysteinn Gunnarsson, 1958). 

Í skýrslu Guðmundar Finnbogasonar frá árinu 1905 kemur fram að fyrir stofnun 

Kennaraskólans voru flestir kennarar ungir að árum og ógiftir og menntun þeirra þannig á mjög 

misjöfnu stigi. Áberandi munur var þó á menntunarstigi kennara í föstum skólum í 

kaupstöðunum fjórum (Reykjavík, Ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði) og annars staðar á landinu. 

Um 6% kennara höfðu kennarapróf og um helmingur þeirra kenndu í kaupstöðunum. Færri 

höfðu lokið stúdentsprófi eða prófi úr háskóla en mestur hluti kennara hafði þá enga menntun 

umfram hina skyldubundnu fermingarfræðslu. Af því mátti draga þá ályktun að lagflestum 

kennurum skorti nauðsynlegan undirbúning til að geta sinnt fræðslunni eins og til var ætlast 

(Loftur Guttormsson, 2008e, s. 69). 

Á aðalfundi nýstofnaðs kennarafélags árið 1891 var rætt um kennaramenntun. Þar var því 

lýst yfir að æskilegt væri að efla menntun íslenskra alþýðukennara og að þingið ætti að koma 

á viðeigandi kennslu fyrir kennaraefni, bæði konur og karla, til undirbúnings fyrir kennslustörf. 

Fyrir aðkomu forgöngumanna þessa félags var stofnað til kennaranámskeiða í 
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Flensborgarskóla vorið 1982 (Freysteinn Gunnarsson, 1958). Námskeiðin skyldi halda hvert vor 

frá 1. apríl til 14. maí, og hélst það fyrirkomulag fram til ársins 1896. Haustið 1896 var stofnað 

til eins árs kennaradeildar við skólann, sem starfaði ár hvert til stofnunar Kennaraskóla Íslands 

1908 (Þuríður J. Kristjánsdóttir). 

Gerðar voru þær kröfur að umsækjandi um kennaranámskeið við Flensborgarskólann 

hefði lokið gagnfræðaprófi eða burtfararprófi úr kvennaskóla eða búnaðarskóla. Að öðrum 

kosti mátti samþykkja þá sem próflausir væru, sem hefðu um nokkra stund verið kennarar í 

barnaskóla eða lagt fyrir sig sveitakennslu. Ljúka skyldi námskeiðinu með kennaraprófi. Engin 

ákvæði voru þá til um embættisgengi kennara. Eins og við má búast sóttu þessi námskeið mjög 

fáir, enda veitti kennaraprófið engin forréttindi til kennarastöðu og laun kennara voru ekki til 

þess fallin að hægt væri að sinna kennslu að aðalstarfi. Ljóst var að með þessu fyrirkomulagi 

væri engin lausn fengin á menntun kennara og leita þurfti annarra leiða (Freysteinn 

Gunnarsson, 1950). 

Allmargir sem sinntu kennslu en höfðu ekki kennarapróf höfðu sótt námskeið eða aflað 

sér annarrar menntunar í gagnfæðaskólum eða öðrum sérskólum umfram hið skyldubundna 

heimanám (Loftur Guttormsson, 2008a, s. 134-135). Fram til ársins 1946 var skólakerfið ekki 

samræmt og miðstýrt heldur var það á forræði hreppanna sem þýddi að enginn skóli tók beint 

við af hinni skyldubundnu barnafræðslu, nema fyrir þá fáu sem freistuðu þess að ganga í 

gagnfræða- og menntaskóla þéttbýlisins. Unglingar sveitanna gátu þó sótt um nám í 

héraðsskólum, bændaskólum eða húsmæðraskólum. Markmið með þessum skólum var að 

veita ungmennum dreifbýlisins menntun fyrir líf og starf í sveitinni (Helgi Skúli Kjartansson, 

2008, s.60). 

Unglingaskólar voru starfræktir víða í sveitum, þar af nokkrir í Suður-Þingeyjarsýslu. Um 

það leyti sem fyrstu fræðslulögin voru tekin í gildi mátti sjá aukinn áhuga meðal skólafólks að 

koma á fót skólum sem efla áttu fræðslu ungmenna. Á árunum 1910-1920 voru starfandi 

nálega þrjátíu unglingaskólar, sem veittu ungmennum eins árs fræðslu. Skólahald í 

unglingaskólum var oft á tíðum slitrótt, þar sem erfitt reyndist að uppfylla skilyrði fyrir 

fjárstyrkjum sem gerðu ráð fyrir lágmarksnemendafjölda.  

Tveggja ára unglingaskólar voru stofnaðir á sumum stöðum, flestir á þéttbýlisstöðum úti 

á landi. Ekki var laust við ákveðna togstreitu milli talsmanna unglingaskóla og gagnfræðaskóla, 

en ólíkar áherslur þessara skóla var ekki til bóta hvað það varðar. Ungmennaskólar áttu að 

annast undirbúningsfræðslu fyrir sérskólana og þar var verknám litið jöfnum augum við 

bóknám, ólíkt því sem var í gagnfræðaskólunum (Loftur Guttormsson, 2008f, s.151-152). 

Í héraðsskólunum var framan af ekki stefnt að tilteknu lokaprófi og námið var nokkuð 

sveigjanlegt. Nemendur gátu tekið námsgreinar eftir því sem hentaði og verknám var 
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viðamikill hluti af náminu. Eftir lagasetningu um gagnfræðanám frá 1946 voru þessum skólum 

settar fastari skorður, þar sem allir þurftu að gangast undir landspróf, en í mörgum 

héraðsskólum hélst áherslan á verkgreinar óbreytt að miklu leyti (Helgi Skúli Kjartansson, 

2008, s.60-61). 

Almennir framhaldsskólar hér á landi voru þannig í mörgum tilfellum ætlaðir bæði piltum 

og stúlkum, ólíkt því sem tíðkaðist í nágrannalöndunum. Þó voru rök færð fyrir því að nauðsyn 

væri á verklegri kennslu unglinga eftir kynjum, enda væru viðfansgefni þeirra í lífi og starfi 

óhjákvæmilega ólík. Því þótti sjálfsagt mál að stofna til kynjaskiptra sérskóla, annars vegar 

búnaðarskóla og hins vegar húsmæðraskóla. Búnaðarskólarnir voru tveir og störfuðu eftir 

stefnu lýðháskóla. Þar tóku nemendur ekki próf framan af, enda þótti það til lítils þegar 

markmiðið var að veita undirbúning að lífi og starfi í sveitinni. Aðsókn í bændaskólana 

minnkaði talsvert eftir 1930 í kjölfar þess að stofnað var til héraðsskóla í sveitunum. 

Kvennaskólar áttu sitt blómaskeið um aldamótin 1900, og var starfsemi þeirra kostuð að 

verulegu leyti af almannafé. Eftir því sem bóknám var meira í hávegum haft ágerðust deilur 

um það hvort nauðsyn krefði að kynjaskipta áfram framhaldsmenntun ungmenna. Þótti rétt 

að efla áfram verklega húsmæðrafræðslu svo lagt var til að stofnað yrði til húsmæðraskóla, 

þar sem konum yrði veitt menntun sem samsvaraði best „aðköllun þeirra í lífinu“. Námsþættir 

slíkrar menntunar töldust meðal annars til hannyrða og matreiðslu, heilsufræði og meðferð 

ungbarna. Stofnun þessara skóla á fjórða og fimmta áratugnum helst óneitanlega í hendur við 

húsmóðurhugmyndafræðina sem litaði að verulegu leiti viðhorf til kvenna á þessum tíma 

(Loftur Guttormsson, 2008f, s. 156-158). 

5.1 Kennaraskólinn 

Árið 1907 voru samþykkt á Alþingi lög um stofnun Kennaraskóla Íslands. Hafði þá kennaranám 

farið fram við Flensborgarskóla í 17 ár. Eftir því sem barnaskólar risu og farkennsla var víðar 

tekin upp í sveitum óx þörf þess að fólki gæfist kostur á að afla sér sérstakrar menntunar til 

þess að hafa kennarastörf af hendi. Þörfin á sérmenntun kennara varð brýnni og augljósari 

eftir því sem skólum fjölgaði og aukið var á námskröfur. Þeir sem börðust fyrir aukinni 

alþýðumenntun sáu að þörfinni yrði ekki mætt nema væri fyrir kennaraskóla (Freysteinn 

Gunnarsson, 1958). 

Samkvæmt lögunum var skóli settur í fyrsta sinn 1. október 1908. Skólinn var alla tíð 

ætlaður konum jafnt sem körlum og skyldi kennslan veitast ókeypis. Kostnað og rekstur 

skólans átti landssjóður að annast (Lög um kennaraskóla í Reykjavík nr. 63/1907). Árið 1922 

var lagt til frumvarp um til laga sem tvímenninganefndin hafði samið. Það fól í sér nokkrar 

breytingar á inntaki og skipulagi námsins miðað við lögin 1907. Lagt var til að námstími skyldi 

lengdur í fjögur ár, í stað þriggja, og stofnað yrði til æfingaskóla en ekki var fallist á að 
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samþykkja frumvarpið að sinni vegna kostnaðar. Í aprílmánuði 1943 voru sett tímamótalög í 

sögu skólans. Helstu breytingar sem þau höfðu í för með sér að voru þær að námið var lengt í 

fjögur ár, eins og lagt var til 20 árum fyrr, og inntökuskilyrði þyngd, svo að til inntöku var krafist 

gagnfræðiprófs eða sem því svaraði (Freysteinn Gunnarsson, 1958). 

Inntökuskilyrði í Kennaraskólann höfðu fyrst verið skilgreind í reglugerð fyrir stofnun 

skólans 1908. Þar var gert ráð fyrir að hver greindur unglingur sem lokið hafði 

fermingarundirbúningi gæti uppfyllt kröfurnar án sérstakrar skólagöngu. Með nokkru 

heimanámi gæti góður námsmaður auðveldlega staðist inntökupróf í Kennaraskólann. 

Umsækjendur þurftu að leggja til læknisvottorð því til staðfestu að þeir væru ekki haldnir 

smitnæmum sjúkdómi eða væru við líkamlegt óhreysti. Með reglugerð 1924 voru skilyrðin 

fyrst þyngd en gagnfræðaprófs var ekki krafist til inntöku fyrr en með löggjöfinni 1946 

(Freysteinn Gunnarsson, 1958; Loftur Guttormsson, 2008a). 

Snemma máttu þeir fá inngöngu upp í 2. bekk sem stóðust það próf. Stór hluti nemenda 

nýtti sér heimild þessa og reyndu fyrir sér að setjast í 2. bekk að afloknu inntökuprófi. Hátt 

hlutfall nemenda sem urðu sér úti um kennaramenntun með þessum hætti bendir til þess að 

framan af hafi fyrsta árið í Kennaraskólanum frekar verið eins konar aðfaranám en hluti af 

kennaranáminu sjálfu (Loftur Guttormsson, 2008f, s.123). Með lögunum 1946 voru 

væntanlegum nemendum í raun opnaðar tvær leiðir til inngöngu í skólann, önnur sú að hafa 

lokið gagnfræðaprófi og hin sú að standast inntökupróf inn í skólann sjálfan (Freysteinn 

Gunnarsson, 1958). 

Í Kennaraskólanum var tvisvar boðið upp á réttindanám sem veitti heimild til kennslu eða 

skipunar í stöðu, en var styttra en hið eiginlega kennaranám. Námsleiðin var í fyrra skiptið í 

boði skólaárið 1933-1934 og í síðara skiptið 1939-1940. Nám þetta var ætlað próflausum 

farkennurum sem höfðu kennt um árabil svo ætla mætti að þeir gætu staðist kennarapróf eftir 

eins vetrar nám. Raunin var þó sú að nokkrir nemendur sem sóttu námið höfðu aldrei fengist 

við kennslu, og sumir aðeins í mjög skamman tíma. Í seinna skiptið sem boðið var upp á 

réttindanámið þurftu væntanlegir nemendur að gangast undir inntökupróf sem átti að svipa 

til prófsins upp í annan bekk. Þessir nemendur áttu svo að ljúka kennaraprófi eftir eins vetrar 

nám, sem varð að vísu styttra en gert var ráð fyrir vegna viðgerða á skólahúsnæðinu. Fjörutíu 

nemendur urðu sér úti um full kennsluréttindi með þessum hætti og bættust þeir þá við í hóp 

útskrifaðra kennara þessi tilteknu skólaár (Þuríður J. Kristjánsdóttir, 1992). 

Mikilvægum áfanga var náð með stofnun Kennaraskóla Íslands 1908. Segja má að þarna 

hafi verið lögð drög að fagstétt barnakennara. Fagmenntuðum kennurum fór fjölgandi, en ekki 

í jafn mikilum mæli og raunin var um útskrifaða nemendur úr Kennaraskólanum (Loftur 

Guttormsson, 2008a, s.133). 
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5.2 Laun og starfskjör 

Samkvæmt fræðslulögunum 1907 átti ráðning kennara að eiga sér stað með skriflegum 

samningi. Með þessu gátu kennarar ábyrgst sér ákveðin réttindi, t.a.m. að ekki mátti víkja þeim 

tafarlaust úr starfi né láta þá sæta undirboði. Það var í höndum fræðslunefndar og 

skólanefndar að ráða inn kennara með þessum hætti. Lögin tryggðu kennurum einnig ákveðin 

lágmarkslaun. Ákveðið var að lágmarkslaun farkennara, auk fæðis og húsnæðis, skyldu vera 6 

kr. á viku, en kennarar við fasta skóla skyldu fá að lágmarki 18 kr. á viku.  

Ljóst var að launin voru ekki fullnægjandi þar sem Alþingi samþykkti lög um styrktarsjóð 

fyrir kennara tveimur árum síðar. Það gaf augaleið að laun barnakennara voru ekki nógu 

ríkuleg til þess að uppfylla grunn nauðsynjar. Ýmsar hreppsnefndir létu þetta ekki hafa áhrif á 

kænskubrögð sín sem gerðu tilraunir til að skerða afkomu kennara, sérstaklega hvað viðkom 

fæðisfé farkennara. Hreppsnefndirnar gerðu þetta með því að fara í kring um lögin eða hafa 

af þeim dýrtíðaruppbót, sem rann til opinberra starfsmanna í kjölfar vöruskorts og mikilla 

verðhækkana vegna fyrri heimsstyrjaldar. 

Sérstök lög um laun og starfsöryggi kennara var baráttumál sem Hið íslenska kennarafélag 

beytti sér fyrir. Félagið samdi frumvarp þessu viðkomandi sem var svo lagt fyrir á Alþingi. Árið 

1919 samdi þingið lög um ráðningu og laun barnakennara sem voru mikil réttar- og kjarabót 

fyrir stéttina. Til þess að fá skipun í starf við opinbera barnaskóla voru nú skilyrði um 

lágmarksmenntun eða ákveðinn starfsaldur sem þurfti að uppfylla. Með þessu móti gætti 

meira jafnræðis milli kennara við fasta skóla og annarra opinberra starfsmanna. Enn var 

kennurum nokkuð mismunað á grundvelli þess skólaforms þeir störfuðu við. Farkennarar nutu 

áfram ókeypis fæðis og húsnæðis, en væri tekið mið af beinum launatekjum voru þeir ekki 

með helming þeirra tekna sem kennarar í föstum skólum öfluðu. Kennarar höfðu þó áfram 

tiltölulega lág laun sem síðar drógust aftur úr almennri launaþróun á kauphækkunartímabilum 

(Loftur Guttormsson, 2008a, s. 126-129). 

Samband íslenskra barnakennara birti bréf árið 1941 þess efnis að kennarar hefðu ekki 

nægileg laun til að lifa „sjálfstæðu menningarlífi“, eins og það var orðað. Kjör kennara voru þá 

sambærileg svokölluðum fátækrabótum, og þegar kennarar höfðu greitt af launum sínum 

útsvar, skatt, og iðgjöld til sjúkrasamlags o.fl. var enn þrengt að. Lág laun barnakennara höfðu 

löngum verið rökstudd þannig að þeir fengu á móti lengra sumarfrí en tíðkaðist almennt á 

vinnumarkaði. Þó nutu þeir ekki við sumarleyfis á launum, né fullrar aldursuppbótar á 

skömmum tíma eins og aðrir opinberir starfsmenn.  Í bréfinu var því lýst að meðal þeirra sem 

hefðu mun hærri laun en kennarar væru vinnumenn eins og bréfberar, aftapparar og sótarar 

og þótti þá lítið tillit tekið til hins langa kennaranáms, sem krafist var til starfsins lögum 

samkvæmt (Skólavarðan, 2010). 
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Með samþykkt nýrra launalaga 1945 voru gerðar verulegar úrbætur á launum 

barnakennara. Kennurum var loks ætluð sæmileg laun og þótti lagasetningin stuðla að meiri 

árangri í kennslustarfinu sem myndi margborga sig fyrir þjóðfélagið. Vel hæfir menn gætu nú 

ásælst kennarastarfið fremur en að fráfælast það vegna bágra kjara. Í nýju lögunum var ekki 

gert upp á milli kennara eftir því hvort þeir kenndu í kaupstaða- eða kauptúnaskólum en þar 

var sérákvæði um réttindalausa farkennara, þeir skyldu fá sem næmi ¾ launa annarra 

barnakennara (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1945). 
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6 Aðferð og úrvinnsla 

Hér er skýrt frá framkvæmd rannsóknar sem verkefnið byggir á og meginmarkmið eru sett 

fram. Jafnframt er greint frá aðferð og framkvæmd rannsóknar, þátttakendum, skráningu og 

úrvinnslu gagna. 

Markmið verkefnisins er að kanna svipmót og greina félagsleg- og lýðfræðileg einkenni 

starfandi barnakennara á svæðinu árið 1950. Rannsóknin tekur til 46 skóla í 43 skólahverfum 

í Norður- og Suður-Þingeyjarsýslu, Norður- og Suður-Múlasýslu auk kaupstaðanna í sýslunum, 

þ.e. Húsavíkur, Seyðisfjarðar og Neskaupstaðar. Þetta ár  af var 21 farskóli í sýslunum, 16 fastir 

heimangönguskólar (sem verður hér eftir talað um sem fasta skóla) og 9 heimavistarskólar. Í 

þremur skólum kenndu engir kennarar 1950 og voru þeir ekki starfandi þetta skólaár 

(Hagstofan, 1967). Þessir skólar eru farskólinn í Helgustaðahreppi í Suður-Múlasýslu, 

farskólinn í Loðmundarfirði í Norður-Múlasýslu og heimavistarskóli í Öxarfirði í Norður-

Þingeyjarsýslu. 

Um er að ræða megindlega rannsókn þar sem gögn voru skráð á tölvutækt form svo unnt 

væri að greina helstu einkenni hvers kennara fyrir sig. Í gagnagrunninn voru skráðir allir þeir 

kennarar sem voru við störf árið 1950  í Þingeyjarsýslum og Múlasýslum. Upplýsingar um 

kennarana voru fengnar úr skjalasafni fræðslumálayfirvalda en þeir voru 74 talsins,  59 karlar 

og 15 konur.   

Upplýsingar um kennarana voru skráðar í gagnagrunn í Excel. Þær breytur sem skráðar 

voru í grunninn voru kyn, fæðingar- og dánarár, menntun, atvinnuupplýsingar, 

hjúskaparstaða, barneignir og félagslegur uppruni með tilliti til stöðu föður. Upplýsingar voru 

sóttar í ýmsar heimildir, einkum  í Kennaratal (Kennaratal, 1958 ; Kennaratal, 1985), en einnig 

í tímaritsgreinar og minningargreinar. Upplýsingar voru sannprófaðar með því að leita 

upplýsinga í fleiri en eina heimild. Í einu tilviki voru upplýsingar í kennaratali rangar  en þá var 

samband við þann landshluta sem kennari starfaði í árið 1950 og réttar upplýsingar fengnar 

og því stuðst við munnlega heimild að hluta.  

Í rannsókninni var settur upp gagnagrunnur með ýmsum persónulegum upplýsingum. 

Þessar upplýsingar eru þó öllum aðgengilegar svo ekki er talið að um siðferðilegt álitamál sé 

að ræða. Gagnagrunni verður ekki eytt þar sem hann mun mögulega nýtast við áframhaldandi 

vinnu á lýðfræðilegum einkennum kennara á þessum tíma. 
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7 Kennarar í Þingeyjarsýslum og Múlasýslum árið 1950 

Í þessum kafla eru kynntar niðurstöður rannsóknarinnar, þær reifaðar og settar í samhengi við 

fræðilegar rannsóknir, sem gerð var grein fyrir í kaflanum um fyrri rannsóknir. Niðurstöður 

mælinga og greininga eru settar fram í töflum, myndum og texta eftir því sem við á. Markmið 

þessa þáttar er að greina frá félagslegum og lýðfræðilegum einkennum starfandi 

barnakennara í Norður- og Suður-Þingeyjarsýslu, Norður- og Suður-Múlasýslu, á Húsavík, 

Seyðisfirði og í Neskaupstað 1950. 

Tafla 1 - Barnakennarar í Múlasýslum og Þingeyjarsýslum 1950 

Tafla 1 - Barnakennarar í Múlasýslum og Þingeyjarsýslum 1950 eftir kyni og skólagerð 

 Fjöldi kennara Karlar Konur 

Alls 74 59 (79,7%) 15 (20,3%) 

Í föstum skólum 42 34  8 

Í farskólum 24 18 6 

Í heimavistarskólum 8 7 1 

Tafla 1 sýnir fjölda kennara í Múlasýslum og Þingeyjarsýslum 1950 eftir kyni og skólagerð 

Fjöldi kennara í skólunum sem hér eru til skoðunar var 74, þar af 59 karlar (79,7%) og 15 konur 

(20,3%). Stærstur hluti kennaranna allra starfaði við föstu skólana, eða alls 42 kennarar 

(56,8%). 24 kenndu í farskólunum (32,3%) og 8 í heimavistarskólunum (10,8%). Hér má sjá að 

hlutur kvenna er minni á þessum landshluta en almennt tíðkaðist á landinu öllu. Líkt og áður 

sagði voru konur um þriðjungur kennara á landsvísu um miðbik 20. aldar. Eftir miðja öld hafði 

konum í föstum skólum utan Reykjavíkur fjölgað í hópi kennara, eða úr 26% árið 1930 í tæp 

31% árið 1960. Eins hafði konum sem sinntu farkennslu fjölgað úr 21% 1930 í 30% 1960. (Loftur 

Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012). Af kennarahópnum sem hér er til rannsóknar eru 

konur aðeins 18% kennara í föstum- og heimavistarskólum og um fjórðungur farkennara. 

Þessar niðustöður gefa tilefni til frekari rannsókna á því svæði sem um ræðir. Kann að vera að 

þessi aukining meðal kennslukvenna í dreifbýlinu á milli 1930 og 1960 hafi gerst að mestu leyti 

á árunum sem á eftir komu, á sjötta áratugnum. 

Bent hefur verið á í fyrri skrifum að konur höfðu sterkasta stöðu í föstu skólunum í 

kaupstöðum, en árið 1930 var hlutur þeirra meðal farkennara 21% á móti 26,3% kennara við 

fasta skóla. Karlar voru þannig hlutfallslega fleiri í sveitunum heldur en í föstu skólunum (Loftur 

Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012). Árið 1960 hafði landsbyggðinni hlotnast fleiri 

kennslukonur, en hlutur þeirra var áfram hagstæðari í föstu skólunum. Ljóst er að í 
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Þingeyjarsýslum og Múlasýslum 1950 var öfugt farið. Hlutfallslega fleiri karlar (82%) störfuðu 

í föstu skólunum en konur (18%). Aftur á móti töldu 25% farkennara konur á móti 75% karla. 

Í framangreindum rannsóknum er  skýrt frá því hvernig aðstæður í þjóðfélaginu buðu 

konum síður en körlum að starfa utan heimilisins, en viðhorfum 

húsmæðrahugmyndafræðinnar gætti fram yfir miðja síðustu öld. Gera má ráð fyrir því að 

hugmyndafræðin, sem ekki gerði ráð fyrir að konur væru útivinnandi, hafi haft fastari ítök í á 

þéttbýlli stöðum en í sveitinni. Auk þess buðust mæðrum fá ef einhver úrræði til daggæslu 

barna sem vænta má að hafi haft áhrif á það hvers vegna þær voru lengi í miklum minnihluta 

starfandi kennara (Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012). 

Tafla 2 - Hjúskaparstaða kennara eftir kyni 

Tafla 2 – Hjúskaparstaða kennara eftir kyni 

Hjúskaparstaða Alls Karlar Konur 

Ógiftir 24 16 8 

Giftir 50 42 7 

Ekkjufólk 1 1 0 

Tafla 2 sýnir hjúskaparstöðu kennara eftir kyni eins og hún var árið 1950. 

Flestir kennarar á svæðinu sem hér er til skoðunar voru í hjónabandi, eða 50 kennarar (68%). 

1 var ekkill og 23 (31%) voru ógiftir. 11 af þeim 24 sem voru ógiftir 1950 áttu eftir að ganga í 

hjónaband síðar, 9 karlar og tvær konur. Mynstur hjúskaparstöðu er þó mjög ólíkt milli 

kynjanna eins og hér má sjá. Rétt tæpur þriðjungur karla (27%) er ógiftur á móti rúmum 

helmingi kvenna (53%). 13 kennarar giftust aldrei, 6 konur og 7 karlar. 

Þessi munur kann að skýrast af því að frá upphafi 20. aldar og fram yfir miðja öldina þótti 

ekki við hæfi að giftar konur sinntu kennarastarfinu samhliða húsmóðurstarfi og barnauppeldi. 

Flestar konur hættu þannig kennslu eftir hjónaband, og jafnvel þótt þær hefðu aflað sér 

menntunar voru þær líklegar til að láta af kennslustörfum. Konur sem sinntu kennslu í dreifbýli 

voru þó líklegri til að sameina kennslustarfið, hjúskap og barnauppeldi en konur á 

þéttbýlissvæðunum. Um miðja öld höfðu konur í meira mæli sinnt kennslu meðfram 

húsmóðurstörfum, en vitað er að svo seint sem 1960 var áfram kynbundinn munur á 

hjúskaparstöðu. (Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012).  

Með tilliti til þessa var hjúskapastaða kennara í Þingeyjarsýslum og Múlasýslum könnuð 

með hliðsjón af aldursskiptingu. Þriðji hver kennari undir þrítugu var giftur 1950. 82% kennara 

31-50 ára voru giftir og um 74% kennara 51 árs og eldri. Athygli vekur að hlutfallslega fleiri 

kennslukonur undir þrítugu voru giftar en karlkennarar á sama aldri. Þetta er ólíkt því sem 
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greint hefur verið frá í fyrri rannsóknum því árið 1930 var engin kennslukona undir þrítugu gift 

en allt að fjórði hver karlkennari. Á þessu hafði þó orðið breyting árið 1960 þegar meirihluti 

kennara 30 ára og yngri, að undanskildum farkennurum, var í hjónabandi (Loftur Guttormsson 

og Ólöf Garðarsdóttir, 2012). Á aldursbilinu 31-50 ára voru karlar töluvert líklegri til að vera í 

hjónabandi en konurnar, 86% karla á miðað við 60% kvenna. Eins voru karlkennarar 51 árs og 

eldri mun líklegri til að vera giftir en kennslukonur á sama aldursbili, 86% þeirra voru giftir en 

tæpur helmingur kennslukvenna. 

Meðal þess sem skoðað var í rannsókn þessari var um hve langa hríð fólkið á svæðinu lagði 

stund á kennslu en ekki verður unnt að greina frá því skipulega hér. Þó er mikilvægt að komi 

fram að engin þeirra kvenna sem eru hér til athugunar hættu kennslu eftir að þær gengu í 

hjónaband, eins og hefðin gerði ráð fyrir (Loftur Guttormsson, 2008a,s.137; Loftur 

Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012). Allar þær konur sem festu ráð sitt héldu ýmist 

kennslu áfram eða tóku upp þráðinn síðar og margar hverjar entust lengi í kennslustarfi. 

Þórgunnur Björnsdóttir var ein þessara kvenna en hún var fædd 1921 í Grýtubakkahreppi 

í Suður-Þingeyjarsýslu, þar sem hún kenndi 1950. Hún var gagnfræðingur frá Menntaskólanum 

á Akureyri og lauk kennaraprófi frá Kennaraskólanum árið 1944. Þórgunnur kenndi við 

barnaskólann í Grenivík til 1956 og var þar skólastjóri frá 1946-47, en var frá kennslu 1949 

þegar hún sótti Kennaraháskólann í Kaupmannahöfn. 1950 giftist hún Ólafi Pálssyni, kennara 

og skólastjóra, og átti með honum tvö börn. Kennsla var ævistarf Þórgunnar og frá 1956 fram 

til ársins 1977 kenndi hún við barnaskólann í Hveragerði (Kennaratal, 1958). Segja má að 

Þórgunnur hafi verið að mörgu leyti á undan sinni samtíð hvað varðar réttindi kvenna. Þegar 

eldri sonur hennar fæddist 1951 þótti sjálfsagt að hún greiddi laun þess sem kæmi til með að 

leysa hana af í kennslu. Hún mótmælti því að borga fofallakennsluna sjálf og leitaði réttar síns 

fyrir dómstólum. Málaferlin tóku langan tíma en fóru loks svo að hún vann. Í kjölfarið árið 1954 

fengu konur sem störfuðu hjá ríkinu festa í kjarasamninga sína þriggja mánaða greitt 

fæðingarorlof sem var mikilvægur áfangi fyrir stöðu kvenna á vinnumarkaði. Þórgunnur fékk 

síðar kjör í hreppsnefndarkosningum í Hveragerði og barðist ötullega fyrir því að fá konur út í 

atvinnulífið (Hveragerðisbær, 2015). Í viðtali við það tilefni voru höfð eftir henni þessi ummæli: 

..það er vitlaus þessi árátta að draga fólk í dilka eftir kynjum og aldri. Það er víst annars mín kynslóð, 

sem á mesta sök á því, en þróunin þyrfti að vera sú, að aðskilnaður kynjanna og aldursflokkanna í 

störfum og heimilislífi minnkaði. Ég hef það mikið álit á karlmönnum, að ég tel að þeir eigi að hafa 

meiri dagleg afskipti og fyrirhöfn af börnum sínum. Krakkarnir hefðu gott af því, feðurnir þó enn 

betra. Atvinnuhættir þyrftu að breytast í það horf, að meira jafnvægi gæti orðið í heimilislífinu, 

feðurnir meira heima, en mæðurnar þyrftu ekki alla tíma að vera innan veggja heimilisins. Og 

húsmæðurnar þurfa að komast út í atvinnulífið (Skólamálin eru helzt aðkallandi, 1970). 
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Tafla 3 - Menntun kennara eftir kyni og skólagerð 

Tafla 3 - Menntun kennara eftir kyni og skólagerð 

 Farskólar Fastir- og heimavistarskólar 

 Karlar Konur Karlar Konur 

Fjöldi 18 6 41 9 

Kennarapróf  (m.a. íþrkpr. og 

smíðakpr.) 
6 3 32 8 

Háskólamenntaðir 0 0 2 0 

Önnur framhaldsmenntun (m.a. 

gagnfræðaskólar, búnaðarskólar, 

kvennaskólar o.fl.) 

 

12 3 7 1 

Tafla 3 sýnir menntun kennara eftir hæstu prófgráðu. 

Flestir þeirra kennara sem skoðaðir voru höfðu lokið kennaraprófi, eða 49 kennarar (66,2%), 

að meðtöldum kennurum með íþrótta- eða smíðakennarapróf. Þar af voru 38 karlar (64,4%) 

og 11 konur (73,3%). Þrír luku kennaraprófi eftir 1950 og teljast þannig til kennara án 

kennaramenntunar í þessari rannsókn en þar af eru tveir karlar og ein kona. 

2 kennarar (2,7%) höfðu lokið háskólaprófi, en nokkrir sátu námskeið í háskólum. Rúmur 

þriðjungur kennara höfðu hvorki lokið kennaraprófi eða háskólamenntun en þeir höfðu allir 

lokið einhverskonar menntun umfram skyldubundið nám, m.a. í gagnfræðaskólum, 

húsmæðraskólum, alþýðuskólum og lýðháskólum. Fjórir kennarar (5,4%) voru stúdentar, allir 

karlkennarar við fasta skóla.  

Eins og sjá má er mikill munur á menntunarstigi kennara eftir skólagerð. Í farskólum höfðu 

9 kennarar af 24 lokið kennaraprófi eða voru háskólamenntaðir á móti 42 af 50 kennurum í 

föstum- og heimavistarskólum. Niðurstöður athugana sem Loftur Guttormsson (2008e, s.69) 

segir frá ríma við þetta en frá stofnun Kennaraskólans 1908 hafi menntunarstaða kennara 

almennt verið hærri í kaupstaðaskólum en annars staðar. Þó liggur augum uppi að 

farkennarahópurinn hafi tekið nokkurri þróun þegar hér er komið. Á fyrri hluta aldarinnar var 

mjög algengt farkennarar hefðu enga menntun umfram skyldufræðsluna. Það á ekki við um 

einn einasta kennara sem hér er til skoðunar heldur höfðu allir aflað sér einhvers konar 

framhaldsmenntunar. Hér gæti líka haft sitt að segja að ungu fólki í sýslunum sem hér eru til 

umfjöllunar buðust ýmis tækifæri til framhaldsmenntunar vegna fjölda unglingaskóla, 

alþýðuskóla og húsmæðraskóla á svæðinu (Loftur Guttormsson, 2008f, s.151-152). 
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Fjöldi kennara sóttu ýmis námskeið, hvort sem um var að ræða konur eða karla. Margir 

kennarar, einkum farkennarar, sem voru án kennaraprófs en höfðu starfað við barnakennslu í 

nokkurn tíma sóttu kennaranámskeið í Kennaraskólanum. 11 kennarar (14,9%) héldu utan til 

að sitja kennaranámskeið eða fóru í skólaheimsóknir, þá helst til Norðurlandanna en einnig til 

Bandaríkjanna, Bretlands og Sovétríkjanna. Þetta átti einkum við karlkennara við fasta skóla 

en þó var ekki heldur óalgengt að konur sæktu námskeið erlendis.  

Tafla 4 - Aldur kennara eftir kyni og skólagerð 

Tafla 4 - Aldur kennara eftir kyni og skólagerð  

 Fjöldi Farskólar Fastir- og heimavistarskólar 

 74 Karlar Konur Karlar Konur 

20 ára og yngri 5 (6,8%) 2 1 1 1 

21-30 ára 16 (21,6%) 5 1 8 2 

31-40 ára 13 (17,5%) 2 0 10 1 

41-50 ára 21 (28,4%) 3 1 14 3 

51-60 ára 14 (18,9%) 4 2 7 1 

61 árs og eldri 5 (6,8%) 2 1 1 1 

Tafla 4 sýnir aldursdreifingu kennara. 

Meðalaldur allra kennara á svæðinu sem hér er til skoðunar er 41,2 ár og flestir (28,4%) voru 

á bilinu 41 – 50 ára. Með tilliti til meðalaldurs eru yngstir kennarar við fasta skóla (40,5 ár), 

farkennarar þar á eftir (41,1 ár) og elstir eru kennarar við heimavistarskóla (44,8 ár). Yngst 

kvenna var 18 ára og stundaði farkennslu og sú elsta var 65 og kenndi við fastan skóla. Yngstur 

karla var 19 ára og sá elsti 71 árs, báðir farkennarar. 
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Mynd 1 - Aldursdreifing kennara eftir skólagerð. Myndin sýnir ólíkan aldur kennara í 

farskólum og föstum skólum. 

Aldursdreifing kennara er ólík eftir því hvort þeir sinntu farkennslu eða kenndu við fasta- 

og heimavistarskóla. Helmingur farkennara voru á bilinu 21-30 ára  eða 51-60 ára á móti 36% 

kennara við fasta skóla. Fjórðungur farkennara var yngri en 20 ára eða eldri en 61 en aðeins 

8% kennara við fasta skóla. Fæstir farkennarar (8%) voru á bilinu 31-40 ára en aftur á móti er 

það fjölmennur flokkur fyrir kennara við fasta skóla (22%). Flestir kennara í föstum skólum 

(56%) voru á bilinu 31-50 ára á móti fjórðungi farkennara í sama aldurshópi. 

Eftir miðja öld var farkennslan að líða undir lok. Í dreifbýli var hún enn áberandi 

menntaform en bar svipmót gamla tímans. Athugun á aldursdreifingu kennara 1910 og 1960 

sýnir að einkenni farkennarahópsins tók stakkaskiptum hvað varðar aldur og starfsreynslu. 

Framan af voru farkennarar flestir ungir og entust stutt í starfi en við lok tímabilsins voru flestir 

farkennarar komnir af léttasta skeiði og á hópnum var lítil endurnýjun (Loftur Guttormsson og 

Ólöf Garðarsdóttir, 2012). Í þessari rannsókn benda niðurstöður til þess að þessi breyting hafi 

verið í þann mund að gerast. Tæp 40% farkennara voru yngri en 30 ára en að jafn hátt hlutfall 

þeirra var 51 árs eða eldri. 
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Tafla 5 - Félagslegur uppruni kennara eftir kyni og skólagerð 

Tafla 5 - Félagslegur uppruni kennara eftir kyni og skólagerð 

 Farskólar Fastir- og 

heimavistarskólar 

 Karlar Konur Karlar Konur 

Fjöldi 18 6 41 9 

1 – Verkamenn, sjómenn  1  6  

2 – Bændur  16 6 24 6 

3 – Iðnaðarmenn    6  

4 – Hvítflibbar (m.a. kennarar)    3 1 

5 – Atvinnurekendur    2 1 

6 – Háskólamenntaðir  1   1 

Tafla 5 sýnir félagslegan uppruna kennara í ólíkum skólagerðum eftir starfsstétt föður. 

Taflan hér að ofan varpar ljósi á þann mun sem gætti í félagslegum uppruna barnakennara, 

bæði eftir kyni og skólagerð. Fyrirmyndin af flokkuninnni er sótt í grein Lofts Guttormssonar 

og Ólafar Garðarsdóttur (2012) um íslenska barnakennara 1930 og 1960.  

Mikill meirihluti kennara (70%) áttu feður sem voru bændur, 80% kvenna og um 68% karla. 

Munur milli kynjanna endurspeglast helst í því að um 20% kvenna áttu feður í efri 

starfsstéttum (flokkar 4 – 6) en 8,5% karla. Konur komu frekar af bændum en karlar en á sama 

tíma áttu konur í föstum skólum frekar feður í efstu flokkunum en starfsbræður þeirra.  

Bent hefur verið á að á fyrri hluta 20. aldar hafi kennslukonur í Reykjavík frekar átt feður 

af efri stéttum en karlar sem fengust við kennslu á sama stað. Úr þessum mun hafði dregið 

töluvert eftir miðja öld en af þessari rannsókn má draga þá ályktun að enn þurftu dætur að 

eiga sterkara bakland en synir til þess að fá skipun í stöðu barnakennara með tilliti til félagslegs 

uppruna (Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012). 

Í þessu samhengi er meiri munur á félagslegum uppruna barnakennara á milli skólagerða 

en á milli kynjanna. Fáir kennarar komu af efri starfstéttum, en í þeim flokki eru nær allir sem 

starfa við fasta skóla (88,9%). Af augljósum ástæðum var félagslegur uppruni flestra 

farkennara úr bændasamfélaginu, eða um 92% á móti 60% kennara við fasta skóla sem áttu 

feður í bændastétt. Þessar niðurstöður þurfa ekki að koma mikið á óvart. Vitað er að stærstur 
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hluti kennara á Íslandi áttu feður í bændastétt en það kom ekki til með að breytast að verulegu 

leyti fyrr en eftir miðja öld. 

Freistandi er að álykta að þessi munur á félagslegum uppruna á milli skólagerða haldist í 

hendur við mun á menntunarstigi kennara milli skólagerða. Líkt og áður sagði var 

menntunarstig kennara við fasta- og heimavistarskóla umtalsvert hærra en menntunarstig 

farkennara. Þar má nefna að konur í föstum skólum, sem höfðu sterkustu félagslegu stöðu af 

öllum kennurum, höfðu á sama tíma mjög hátt menntunarstig. 



36 

8 Niðurlag 

Um miðja síðustu öld urðu stakkaskipti í íslensku þjóðfélagi. Breytingarnar sköpuðu vettvang 

til umbóta í skólakerfinu og miklar viðhorfsbreytingar áttu sér stað í fræðslumálum. Með 

lagasetningum og reglugerðum voru gerðar miklar breytingar á skipulagi og inntaki 

almenningsfræðslu, sem leiddi til aukinnar samræmingar í skólakerfinu svo meira jafnræðis 

var gætt. Stofnun barnaskóla og myndun kennarastéttarinnar var mikilvægur liður í 

þéttbýlismyndun og nývæðingu á fyrri hluta síðustu aldar. Krafa var gerð á aukna menntun 

kennara og stofnun Kennaraskóla átti stóran þátt í fagvæðingu kennarastéttarinnar. 

Frá upphafi 20. aldar og fram að miðri öld  varð sömuleiðis mikil þróun á svipmóti 

kennarastéttarinnar. Niðurstöður benda til þess að menntunarstig kennara hafi verið frekar 

hátt og meðalaldur hafði hækkað frá árum áður, auk þess sem þeir voru mun fremur giftir og 

með börn. Þessir þættir gefa vísbendingu um að fagvæðing barnakennarastéttarinnar hafði að 

verulegu leyti átt sér stað á fyrri hluta 20. aldar. Að framansögðu er ljóst að breytingarnar tóku 

lengri tíma í dreifbýli og um miðja öld kenndi enn gamalla hefða í skólahaldi, sem meðal annars 

birtist í kynjahlutverkum og hve farskólahald var í raun langlíft. Auðsýnt er að barátta fyrir 

bættum kjörum og auknu jafnrétti innan kennarastéttarinnar hefur átt sér langan aðdraganda. 

Mín ósk er sú að kennarar haldi ótrauðir áfram jafnréttisbaráttu sinni og viðhaldi jafnrétti og 

jöfnum tækifærum allra kennara, óháð kyni, með því til dæmis að útrýma kynbundnu 

námsvali. 
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