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Útdráttur  

Þessi meistararitgerð fjallar um eigindlega viðtalsrannsókn sem gerð var um viðhorf 

foreldra leikskólabarna til náms leikskólakennara. Velt var upp spurningum eins og hve 

miklu máli það skipti foreldra að hafa leikskólakennara í leikskólum barna sinna og hvort  

foreldrar gætu hugsað sér að þiggja pláss þar sem enginn væri leikskólakennari nema 

skólastjórinn.  Rætt var við tíu foreldra, þar af níu  af höfuðborgarsvæðinu og eitt á 

Norðurlandi. Sögulega séð er leikskólakennarastéttin tengd uppeldi og umönnun fremur en 

kennslu eins hún hefur verið lengst af, til dæmis í grunnskólum. Einnig er ímynd 

stéttarinnar samofin hefðbundnu fjölskylduhlutverki kvenna í sögunni sem uppalenda.  

Sem leið í baráttu til hærri launa og meiri virðingar hefur leikskólakennarastéttin lagt 

áherslu á meira nám sér til handa og er nú krafist fimm ára háskólanáms til meistaraprófs 

til að öðlast starfsréttindi sem leikskólakennari. Niðurstöður þessara viðtala sýndu að nær 

allir foreldrarnir í rannsókninni kusu að hafa leikskólakennara á deildum barna sinna. Hins 

vegar var gæsluhlutverkið alltaf ofar á forgangslistanum frekar en krafa um að 

leikskólakennari væri að leiða kennslu og starf með börnunum. Þörfin á öruggu 

leikskólaplássi til að geta sótt vinnu áhyggjulaust, óskin um félagsskap fyrir börnin og 

tilbreytingin sem leikskóli veitir, voru mikilvægari en að hafa leikskólakennara við 

stjórnvölinn á deildinni.  
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Abstract 

This master's thesis deals with a qualitative interview study on the attitudes of parents of 

preschool children towards the education of preschool teachers. How important is it for 

parents to have qualified preschool teachers in their children's preschools? Which is more 

important, the guarding and caring role or direct instruction, for example, in reading? The 

background for the study is the author's personal experience of a certain disregard for the 

training and knowledge of preschool teachers in society. Contributing to this indifference 

is the fact that the graduation rate of fully qualified preschool teachers is too low to 

maintain the profession and to meet the legal requirements that at least one third of 

preschool staff must have the relevant academic qualifications. Historically, the preschool 

teaching profession is related to upbringing and care (rather than direct teaching) and the 

field is intertwined with the traditional role of women in the family. As a way to obtain 

more recognition as well as higher salaries, the preschool teaching profession has wanted 

to move closer to the teaching role. Consequently, according to Act no. 87/2008, a five-

year university study, leading to a master's degree is now required to obtain a professional 

qualification as a preschool teacher. In the study, interviews were conducted with ten 

parents, nine from the capital area and one from the northern part of the country. A 

questionnaire was provided, but parents were allowed to elaborate freely in their answers 

(semi-open interviews). The discussions were recorded and reviewed and the main themes 

were identified. The results showed that all but one of the parents chose to have a 

preschool teacher in their children's class, but that choice would always come second to the 

childcare role. To secure a preschool place, serving the social needs of the children as well 

as the providing them with new experiences, was more important than having a fully 

qualified person at the helm of the ward. Four parents, however, said that having a 

preschool teacher in their children's class had been of particular benefit to their gifted 

children. The teachers had noticed that the children were precocious and had responded 

with new and more demanding tasks. 
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Þakkir 

Ég vil byrja á því að þakka pabba fyrir yfirlestur og gagnlega rýni. Og mömmu fyrir að 

skamma mig ennþá en hvetja mig alltaf. Reyni mínum vil ég þakka fyrir þolinmæði þegar 

teygðist á verkefnaskilum fram úr hófi. Þolinmæðin sem fjölskyldan mín hefur haft fyrir 

veseninu á mér í gegnum tíðina er aðdáunarverð og ég vil að hún viti að ég sé hana fyrir 

það verðmæti sem hún er. Takk. 

Svövu Björgu Mörk vil ég líka þakka þolinmæði og fyrir að benda mér á atriði sem ég sá 

ekki í skóginu fyrir trjánum. 
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Formáli 

Það sem hratt af stað þessari hugmynd að ritgerð var stutt samtal sem ég átti við ungan 

leikskólastarfsmann árið 2017. Ég var að störfum á útisvæðinu á leikskólanum mínum og í 

heimsókn kom hópur af börnum úr öðrum skóla með starfsfólki. Í spjalli við einn af 

gestkomandi starfsmönnunum spurði ég hvort hún væri leikskólakennari. Hún svaraði því 

til að hún „vissi það ekki“. Mig rak í rogastans og því útskýrði hún nánar að á 

leikskólanum sínum væru þau ekki upptekin af því hver væri leikskólakennari og hver 

ekki, allir væru „jafnir“. Ég fann mig knúna til að útskýra að starfstitillinn 

„leikskólakennari“ væri lögverndað starfsheiti og að baki væri fimm ára háskólanám með 

tveggja ára námi til mastersgráðu í leikskólafræðum. Eftir stóð sneypulegur gestur og 

vandræðalegt andrúmsloft. En þetta var því miður ekki í fyrsta sinn sem ég hef orðið vör 

við hunsun á námi, þekkingu og starfi leikskólakennara. Þetta var vendipunkturinn í huga 

mér. Mig langaði til að vita hvort að þetta væri almenn afstaða í samfélaginu.  
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1. Inngangur  

Leikskólar á Íslandi eru taldir vera mikilvægar skólastofnanir í lífi barna og fjölskyldna 

þeirra og fyrir samfélagið í heild. Þeir eru menntastofnanir fyrir börn undir 

skólaskyldualdri og ekki þarf að fara í grafgötur um að án leikskólanna gætu foreldrar ekki 

unnið utan heimilis til að framfleyta sér, áhyggjulaus um öryggi og nám barna sinna á 

meðan. Starf leikskólanna eins og annarra stofnana byggir á færni, þekkingu og menntun 

starfsfólks þeirra. Menntun leikskólakennara hefur tekið miklum og hröðum breytingum 

undanfarin 30 ár. Sem dæmi má nefna að leikskólakennaranám lengdist úr þriggja ára í 

fimm ára nám til meistaraprófs hjá KHÍ árið 2019 á leik-, grunn-, eða 

framhaldsskólastigum. Þróun námsins hefur því verið mikil og hröð undanfarna þrjá 

áratugi (Andrés I. Jónsson og Oddný Helgadóttir, bls. 15 ). Tölur Hagstofu Íslands (2020) 

og Reykjavíkurborgar (2018) sýna að ekki hefur tekist að manna leikskólana að tveimur 

þriðju hlutum með leikskólakennurum eins og lög um ráðningu kennara í leik- og 

grunnskóla segja fyrir um (Lög nr. 95/2019, 14. gr.). Í skýrslu Reykjavíkurborgar frá 2018 

„Tillögur um aðgerðir. Starfshópur um nýliðun og bætt starfsumhverfi leikskólakennara í 

Reykjavík“ kemur fram að „reyndin er sú að þeim sem sækja um nám í 

leikskólakennarafræðum fer mjög fækkandi. Útskrifuðum fækkar að sama skapi og hafa 

einungis 28 útskrifast með meistaragráðu í þeim fræðum á síðustu þremur árum“ en það 

heldur ekki í við þörfina á leikskólakennurum í leikskólana . Haraldur Freyr Gíslason segir 

í viðtali við RÚV (Markús Þ. Þórhallsson. 2022) um leikskólamál að ofvöxtur kerfisins 

umfram efni og gæði er í boði allra sveitarfélaga landsins og að fyrirhugaðar breytingar hjá 

Reykjavíkurborg sem eigi að reyna að brúa bilið milli leikskóla og fæðingarorlofs muni 

bara þenja kerfið út frekar en ekki bæta aðstæður starfsfólks. 

Eftir áratuga vinnu í leikskólum sem almennur starfsmaður, leikskólakennari og 

deildarstjóri hefur mig lengi langað til að kanna nánar viðhorf til stéttarinnar, ekki síst á 

seinni árum vegna þess hve langt nám liggur að baki eftir síðustu breytingar á því. Að 

líkindum fer viðhorf fólks meðal annars eftir aldri, starfi, menntun og kyni, en ég hef valið 

mér til rannsóknar þann hóp, sem næst stendur leikskólabörnunum, foreldra þeirra.  

Þessi ritgerð fjallar um viðhorf foreldra leikskólabarna til mikilvægis menntunar 

leikskólakennaranna. Ég tel að málið sé nokkuð viðkvæmt innan stéttarinnar því það 

varðar stolt og starfsvirðingu hennar og lýtur að menntunarkröfunum sem 

leikskólakennarar hafa viljað leggja áherslu á til að lyfta stéttinni upp til meiri virðingar og 

hærri launa. 



 

 
6 

1.1 Bakgrunnur höfundar og reynslusögur 

Ég er fædd 1968 og er því 52 ára gömul þegar þessi ritgerð er skrifuð. Ég hef í farteskinu 

að hafa unnið í leikskólum lengi, fyrst á sumrin á menntaskólaárunum þegar stéttin hét 

„fóstrur“ og síðar að loknu námi þegar hún tók sér nýtt fagheiti, „leikskólakennari“. Ég 

vann eftir menntaskólaárin sem almennur starfsmaður í leikskólum í nokkur ár í Reykjavík 

og í eitt ár í Kaupmannahöfn. Ég hóf nám í húsnæði gamla Fósturskóla Íslands sem komst 

undir hatt Kennaraháskóla Íslands 1998 og útskrifaðist 2001 sem leikskólakennari.  

Síðan hef ég unnið sleitulaust sem leikskólakennari og deildarstjóri í leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu og í fimm ár í í Noregi. Því mætti kalla mig reynslubolta í 

leikskólabransanum. Ég hef margt um leikskóla að segja en reynslusögur mínar tel ég gætu 

varpað nokkru ljósi á það sem ég kalla brotakennda sjálfsmynd stéttarinnar, sem kallast á 

við hugsanlegar ranghugmyndir í samfélaginu um störf hennar, menntun og þekkingu.  

Afleiðingin er hunsun á þekkingu leikskólakennara, jafnvel inni í leikskólum eins og 

dæmið hér að ofan sýnir ásamt sögunni sem fylgir hér á eftir. Hún rifjaðist upp í tengslum 

við Covid 19 faraldurinn með tilheyrandi áherslu á handþvott. 

Árið 2008 fór ég að vinna við nýstofnaðan leikskóla.  Ég var með fyrstu 

leikskólakennurunum sem hófu störf þar en tveir leiðbeinendur voru byrjaðir á deildinni 

þegar ég kom og voru að stíga sín fyrstu skref sem starfsfólk á leikskóla. Höfðu þeir verið 

undir handleiðslu skólastjóra og aðstoðarskólastjóra í fáeinar vikur. Eitt fyrsta málið sem 

ég tók upp var að börnin skyldu þvo sér um hendur fyrir matmálstíma. Það er grundvallar- 

og hreinlætismál á öllum leikskólum, en að auki hafði ég í huga rannsókn sem ég hafði 

lesið um í Kennaraháskólanum. Hún sýndi að smit minnkuðu verulega við þessa einföldu 

og sjálfsögðu gjörð. Ég kynnti málið á fyrsta deildarfundinum, vopnuð rannsókninni góðu. 

En þegar til kastanna kom þvoðu leiðbeinendur ekki börnunum um hendur nema þegar ég 

tók af skarið og jafnvel þá var ekki gengið á eftir því við börnin að neinu ráði. Og í 

framhaldi ræddu skólastjóri og aðstoðarskólastjóri við mig um að leiðbeinendurnir á 

deildinni hefðu ekki látið börnin þvo hendur áður en ég kom og að þeir væru óöruggir með 

sig. Þær lögðu til að ég skyldi ekki ýta á eftir málinu til að styggja ekki starfsfólkið. Það 

sem eftir var vetrar borðuðu börnin með skítugar hendur ef ég komst ekki til að þvo þeim. 

Eftir sat að ég sem leikskólakennari fékk ekki að nota þekkingu mína til að innleiða 

mikilvæga hreinlætiskröfu á leikskóladeild. Og yfirmenn mínir sem voru líka menntaðir 

leikskólakennarar studdu mig ekki af ótta við að styggja þá ófaglærðu, sem höfðu farið í 

baklás við handþvottakröfuna. Þessi reynsla minnir nokkuð á tilfellið með leiðbeinandann, 
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sem vissi ekki hvort hún væri leikskólakennari, væntanlega vegna þess að yfirmenn 

(leikskólakennarar) höfðu ekki skerpt á og skýrt hlutverk starfsmanna.  

Sem dæmi um að gera fagþekkingu sýnilega vil ég nefna reynslu mína af að vinna á 

leikskóla í Noregi. Þegar ég var búin að koma mér vel fyrir í vinnunni á öðrum vetri og 

búin að ná tökum á norskunni, bað leikskólastjórinn mig um að halda fyrirlestur á 

starfsdegi um eitthvað sem vakti sérstakan áhuga hjá mér á starfssviðinu. Þetta bað hún að 

venju alla nýja leikskólakennara að gera. Það var til að gefa þeim tækifæri til að sýna 

þekkingu sína og koma sér fyrir sem fagmanneskju á vinnustaðnum. Ég tók þessari 

áskorun fagnandi og setti saman fyrirlestur um náttúrulega hreyfiþörf barna og hvernig 

hægt væri að búa umhverfið á leikskólanum þannig að það væri þeim mátuleg áskorun. 

Fyrirlesturinn vakti lukku, ég fékk hrós frá leikskólastjóra og samstarfsfólki, sem mér þótti 

vænt um og ég fann hvernig ég lyftist upp í hópum eftir að hafa fengið þetta tækifæri.  

Annað sem ég upplifði í fyrsta sinn á norska leikskólanum var að leikskólastjórinn lagði 

áherslu á að leikskólakennarar og ófaglært starfsfólk hefðu mismunandi hlutverk. 

Leikskólakennari átti til dæmis ekki að fara í reddingar í eldhúsi og slíkt og alltaf átti að 

vera leikskólakennari á skilavakt til að taka að sér “snakkinga”  í fataklefanum, þ.e. spjall 

við foreldra. Þessa hlutverkaskiptingu sagði skólastjórinn vera eðlilega og sanngjarna. Er 

skemmst frá því að segja að henni hefur haldist vel á leikskólakennurum sem og raunar 

öllu starfsfólki. Enginn velktist í vafa um skyldur sínar og hlutverk sem aftur stuðlaði að ró 

í samstarfshópnum. Þegar ég horfi yfir farinn veg, er þessi leikskólastjóri, May Sæther 

Loken, ein af bestu fagmanneskjum sem ég hef kynnst.  

Annar skólastjórnandi sem notar sömu leið til að lyfta sínu fagfólki er núverandi skólastjóri 

Varmárskóla, Jóna Benediktsdóttir, þar sem ég starfa nú sem umsjónarkennari í 5.bekk. 

Þegar tækifæri gefast hefur hún boðið kennurum að halda fyrirlestra á kennarafundum um 

kennslugreinar sínar og aðferðir og segja frá reynslu sinni í ýmsum verkefnum. Hefur það 

verið sérstaklega gagnlegt fyrir þá sem ekki kenna hefðbundin grunnskólafög, heldur aðrar 

greinar, s.s nýsköpun, og hönnun. Aftur sé ég hvernig tækifærið til að sýna þekkingu og 

reynslu er leið til að lyfta upp kennurum og faglegri sýn þeirra og í leiðinni kveikja í 

öðrum með góðum hugmyndum. Ég finn það líka á eigin skinni hvernig virðing mín á 

samkennurum eykst samhliða vitneskjunni um þekkingu þeirra. 

Mér leikur hugur á að rannsaka hvort að áhuga- og áhersluleysið, sem mér finnst ríkjandi á 

þekkingu og menntun leikskólakennara, finnist víðar í samfélaginu en í mínum þrönga 

ranni. Foreldrar leikskólabarna standa okkur leikskólakennurum mjög nærri enda 
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aðalsamstarfsaðilar að uppeldi og menntun okkar ungu nema. En hve mikla áherslu leggja 

þeir á að hafa leikskólakennara á deildum barna sinna? 

 

1.2 Markmið rannsóknar, rannsóknarspurningin 

Markmið þessarar rannsóknar er að skilja betur stöðu leikskólakennara hjá foreldrum 

leikskólabarna. Rannsóknarspurningin er: „Hvaða vægi hefur leikskólakennaramenntun í 

huga foreldra leikskólabarna? Þessi hópur er valinn því hann stendur leikskólum og 

nemendum þeirra eins nærri og hugsast getur enda eru foreldrar helstu hagsmunaaðilar 

skólanna ásamt börnum sínum. Þeir eru „viðskiptavinir“ leikskólanna, helstu 

samstarfsaðilar og mikilvægir gagnrýnendur. Og foreldrarnir eru líka sá hópur, sem metur 

og hvetur stéttina, enda er samvinna þeirra og leikskólakennara nauðsynleg til að vel til 

takist með nám og uppeldi barnanna. Foreldrar leikskólabarnanna eru því mikilvægir 

hagsmunaaðilar í skólakerfinu og skoðanir þeirra og upplifun eru áttavísir fyrir stefnu og 

áherslur leikskólanna. 

Tekin voru tíu einstaklingsviðtöl þar sem reynt var að draga fram hvaða forgang það hefði 

hjá foreldrum að hafa leikskólakennara í framlínu á leikskólunum. Viðtölin voru greind og 

flokkuð í þemu. Í niðurstöðum er athugað hvort og hve miklu máli það skiptir foreldra að 

hafa leikskólakennara fremur en ófaglært starfsfólk með börnum sínum eða starfsfólk með 

annað nám að baki.Til að skerpa enn frekar á þessari leit var spurt beinlínis hvort áherslan 

á að hafa leikskólakennara á leikskólum barnanna væri það þung að foreldrar gætu hugsað 

sér að setja börn sín á leikskóla þar sem enginn væri leikskólakennari nema skólastjórinn. 

Mundu þeir horfa í gegnum fingur sér ef þörfin á leikskólaplássi væri mikil en 

leikskólakennarar ekki í skólanum sem í boði væri? 

 

1.3 Uppbygging ritgerðar      

Í inngangi er sagt frá bakgrunni höfundar og aðdraganda rannsóknarinnar og sett fram 

spurningin sem rannsóknin leitast við að svara.  

Í öðrum kafla er fræðilegur grunnur ritgerðar, þar sem fagstétt leikskólakennara er skoðuð 

frá nokkrum sjónarhornum til að skilja betur úr hvaða umhverfi hún er sprottin. Reifuð er 

saga menntunar hennar og sú sérstaða sem ég tel hana hafa innan kennarastéttarinnar og 

skoðuð staðan á mönnunarvanda leikskólanna undanfarin ár.  
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Í þriðja kafla er fag leikskólakennara skoðað út frá lögum um leikskóla, Aðalnámsskrá og  

Kennarasambandi Íslands. Einnig er sagt frá rannsóknum sem hafa verið gerðar á störfum 

hennar en þær fjalla um samskipti í leikskólum, reynslu foreldra, upplifun starfsfólks og 

reynslu leikskólakennara af að koma þekkingu sinni til skila.  

Í fjörða kafla er drepið á orðræðu í fréttamiðlum um stéttina til að fá tilfinningu fyrir 

menningarlegri stöðu hennar.  

Í fimmta kafla er aðferðafræðin útskýrð og skoðað er hugtakið „hagsmunaaðili“ í sambandi 

við leikskóla og hlutverk foreldra í skólakerfinu en þeir eiga mikilla hagsmuna að gæta 

þegar leikskólar eru annars vegar.  

Í sjötta kafla eru tekin saman þau þemu sem fundin voru. 

 Í sjöunda kafla er umræða um viðtölin og þemun (Borgdan og Bilken. 2003. Kvale.1996) 

sem unnin voru út úr viðtölunum. Metið er í hvaða forgangsröð það er hjá foreldrunum að 

hafa leikskólakennara á deildum barna sinna og hvort og hvernig foreldrar merki menntun 

og þekkingu þeirra á einhvern hátt sem. Þemun eru líka skoðuð í samanburði við þær 

rannsóknir sem litið er til og þeirra starfslýsinga sem stéttin starfar eftir. 
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2. Fræðilegur grunnur 

Kaflinn fjallar um sögu leikskólakennarastéttarinnar og rætur og upphaf menntunar hennar. 

Næst er skoðuð fræðileg umræða um svokallaðar þekkingarstéttir með hliðsjón af 

leikskólakennurum. Síðan er farið yfir starfslýsingar sem lúta að leikskólakennurum þ.e. 

hjá Kennarasambandi Íslands, í aðalnámsskrá leikskóla og í lögum um leikskóla. Loks er 

sagt frá nýjum og nýlegum rannsóknum sem varða stéttina, einkum þeim sem beinlínis 

snerta starf leikskólakennara og upplifun þeirra og foreldra af leikskólastarfi. 

 

2.1 Ágrip af sögu leikskólakennara 

Það sem einkennir sögu leikskólakennara  á Íslandi er baráttan fyrir meiri menntun, ekki 

síst sem leið í stéttabaráttu (Andrés I. Jónsson og Oddný Helgadóttir, bls.14). Saga 

starfsgreinarinnar, sem áður hét „fóstrur“ en nú „leikskólakennarar“ er stutt eða ríflega 70 

ár.  

Fyrstu „fóstrurnar“ námu í Uppeldisskóla Sumargjafar sem settur var á fót árið 1946 af  

Barnavinafélaginu Sumargjöf sem stofnað var 1924. Í bók, sem gefin var út í tilefni af 50 

ára afmæli félagsins árið 1974, kemur fram að félagið var stofnað til að reka það sem 

kallað var barnaheimili og sumarheimili (Guðmundur Þorláksson. 1974). Í 2. gr. laga 

félagsins er greint frá tilgangi þess, en hann var að stuðla að andlegu og líkamlegu 

heilbrigði og þroska barna í Reykjavík og vernda þau fyrir óhollum áhrifum 

(Barnavinafélagið Sumargjöf, 1974). Þetta voru félagsleg úrræði aðallega til aðstoðar 

einstæðum mæðrum en einnig fjölskyldum sem stóðu höllum fæti (Guðmundur 

Þorláksson, 1975. bls. 5 og 6). Fyrsta barnaheimili félagsins var stofnað í Reykjavík árið 

1931 en fyrstu árin var það eingöngu rekið á sumrin. Félagið lét ekki þar við sitja heldur 

kom á fót sérstökum skóla til að mennta starfsfólk sitt, Uppeldisskóla Sumargjafar. 

Skólastjóri var Valborg Sigurðardóttir þá nýútskrifuð í uppeldisfræði frá Bandaríkjunum. 

Ríki og bæjarfélög styrktu skólann en Valborg vann launalaust við undirbúning að opnun 

hans allt sumarið áður en skólanum var hleypt af stokkunum þann 1. október 1946. Er haft 

eftir henni að viðkvæðið í samfélaginu hafi verið “allir gátu auðvitað passað krakka” og 

þótti það hin mesta firra að hafa inntökukröfur og lágmarksaldur sem var 18 ár (Andrés I. 

Jónsson og Oddný Helgadóttir, bls. 20). Í Morgunblaðinu (1998) þar sem segir frá útgáfu 

bókar Valborgar um sögu Fósturskóla Íslands má lesa: „Um tíma, fáeinum árum eftir 

stofnun, stóð til að leggja skólann niður þar eð Barnavinafélagið Sumargjöf hafði ekki 
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lengur fjárhagslegt bolmagn til þess að standa straum af kostnaði við reksturinn. Ekki þótti 

sjálfsagt þá að fóstrustörf krefðust fagmenntunar og var talið að konum, sem þá voru einu 

nemendur skólans, væri barnauppeldi einfaldlega í blóð borið. Kom þessi skoðun best í ljós 

þegar fóstrur tóku að krefjast launa í krafti menntunar sinnar.“ 

Árið 1973 var skólinn endurskírður “Fósturskóli Íslands” þegar ríkið tók við rekstri hans. 

Var skólinn þá þegar orðinn sérhæfð menntastofnun í skólakerfi landsins. 

Lengst af var námið á framhaldsskólastigi en var fært upp á háskólastig árið 1996 fyrst í 

Háskólanum á Akureyri. Árið 1998 færðist svo Fósturskóli Íslands í Reykjavík undir hatt 

Kennaraháskóla Íslands ásamt Þroskaþjálfaskóla Íslands og Íþróttakennaraskólanum á 

Laugarvatni (Jóhanna Einarsdóttir, 2012).  

Seinasta meiriháttar breytingin á náminu var svo 2019 þegar komið var á sameiginlegu 

leyfisbréfi fyrir leik-, grunn- eða framhaldsskólakennara (Lög um menntun, hæfni og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 

nr.95/2019). Sameiginlegt grunnnám er til 180 eininga og síðan er tekið meistarapróf til 

120 eininga innan sérsviða leik-, grunn- eða framhaldsskólastiga (Háskóli Íslands, 2021). 

Efling námsins hefur því verið mikil og hröð undanfarna þrjá áratugi (Andrés I. Jónsson og 

Oddný Helgadóttir, bls.15). Jóhanna Einarsdóttir prófessor, skrifar í grein á Netlu 2012 að 

námið sé í stöðugri mótun, enda gerir nútímasamfélag kröfu um að allt nám þróist og 

miðist við þær áherslur og aðferðir sem ríkja í samfélaginu hverju sinni. Einnig að þau „rök 

sem lágu að baki því að leikskólakennaranámið var fært á háskólastig voru bæði hagræn og 

fagleg. Menntun grunnskólakennara hafði verið á háskólastigi í rúmlega 20 ár á þessum 

tíma og var talið að með því að flytja leikskólakennaranámið á háskólastig myndi staða og 

virðing stéttarinnar og námsins aukast.“ 

Í dag er leikskólakennarastéttin fjölmenn og um 2200 manns eru með leyfisbréf 

leikskólakennara samkvæmt tölum frá Kennarasambandi Íslands. Það er því annað stærsta 

aðildarfélag KÍ (Kennarasamband Íslands. e.d.).  

 

2.3 Leikskólakennurum fækkar á leikskólum 

Samkvæmt lögum skulu að lágmarki 2/3 stöðugilda við uppeldis- og menntastörf í 

leikskóla vera skipuð leikskólakennurum (Lög um menntun og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008). Tölur sýna 

hinsvegar að leikskólakennarar eru að hverfa úr leikskólum í önnur störf og að langt er í 
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land til að ná þessu marki. Í tilkynningu á vef Hagstofu Íslands frá árinu 2020 kemur fram 

að 55% starfsfólks leikskóla á Íslandi reyndust ófaglærð, 25% voru leikskólakennarar, 12% 

með aðra uppeldismenntun á háskólastigi, 6% með aðra uppeldismenntun á 

framhaldsskólastigi og 2% voru aðrir kennarar (Hagstofa Íslands. 2020). Tölur 

Hagstofunnar sýna að leikskólakennurum fækkar jafnt og þétt. Árið 2019 voru 

leikskólakennarar 28,1% starfsfólksins en höfðu verið 31,9% árið 2017 (Hagstofa Íslands. 

2019 og 2017). Blikur eru því á lofti varðandi stéttina.  

Í þessu sambandi segir Haraldur F. Gíslason, formaður Félags leikskólakennara í viðtali 

við Fréttablaðið (Ari Brynjólfsson. 2019) að tölurnar komi ekki á óvart. „Þetta vandamál 

einskorðast alls ekki bara við borgina. Að fjölga leikskólakennurum er stærsta áskorun 

sveitarfélaganna. Það mun ekki einungis bæta gæði náms í leikskólum heldur einnig bæta 

starfsaðstæður leikskólakennara því einn af álagsþáttunum í starfinu er tíð 

starfsmannavelta“. Hann telur einnig að þrátt fyrir fjölgun í leikskólakennaranámi sé 

nýliðun langt frá því að vera nægileg. Í sömu frétt segir Valgerður Sigurðardóttir skóla- og 

frístundaráðsfulltrúi hjá Reykjavíkurborg að leikskólar muni breytast í gæsluvelli verði 

ekki brugðist við þessari þróun. 

Þremur árum seinna hefur lítið breyst til batnaðar því sama hljóð er í Haraldi Frey í frétt í 

Ríkisútvarpin: „Það sem hefur verið gert hingað til hefur ekki náð að fjölga 

leikskólakennurum hlutfallslega undanfarin ár. Og svo má kannski benda á það líka að við 

erum náttúrulega eftir að þetta eina leyfisbréf erum við að keppa við grunnskólastigið um 

hæfa kennara“ (Markús Þ.Þórhallsson. 2022).  

Í frétt í Morgunblaðinu (2022) tekur Helgi Grímsson sviðsstjóri skóla og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar í sama streng: „Það eru okkur vonbrigði hvað það gengur mun hægar 

að ráða í stöður á leikskólum nú en í fyrra. Þetta er þó staðan á öllu höfuðborgarsvæðinu.“ 

Kemur fram í fréttinni að ráða þurfi í 55,6 stöðugildi og að auki í 12,3 stöðugildi vegna 

afleysinga er varðar undirbúningstíma kennara, veikindaleyfa og önnur störf og að þau 

stöðugildi hafi ekki áhrif á inntöku barna. Enn fremur kemur fram í fréttinni hjá Lindu Ósk 

Sigurðardóttur áheyrnarfulltrúi starfsfólks á leikskólum í ráðinu: „Það er ljóst að ástandið 

hefur áhrif á faglegt starf leikskólanna. Ekki er endalaust hægt að krefjast þess að starfsfólk 

hlaupi hraðar. Það þarf að hlúa að því starfsfólki sem er í leikskólanum og bæta hag þess 

og vinnuaðstæður.“ (Höskuldur Daði Magnússon. 2022). 

Í greini Amalíu Björnsdóttur og Þuriðar Jónu Jóhannsdóttur (2020) á Netlu kemur fram að 

tífalda þurfi þann fjölda sem háskólarnir hafa brautskráð úr leikskólakennaranámi eigi 
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markmið laga um að 2/3 starfsfólks séu leikskólakennarar að nást fyrir árið 2040. Bæði 

þarf að fjölga þeim sem hefja nám í leikskólafræðum en þar kemur einnig kemur fram að 

styðja þarf betur við þá sem hefja námið því nemendahópurinn í leikskólafræðum er 

nokkuð óhefðbundin. Má þá nefna að stór hluti nemanna vinna með námi, séu að jafnaði 

eldir en aðrir háskólanemar og eigi þar að auki oft fjölskyldu. Allt þyngir þetta róðurinn. 

Samkvæmt þessu vilja þær meina að „Vandamálið er því tvíþætt; of fáir stúdentar hefja 

nám en auk þess er námsframvinda þeirra sem hefja námið hæg og/eða brottfall mikið.“ 

(Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóna Jóhannsdóttir. bls.14-15). 

Í rannsókn Krístínar Dýrfjörð (2017) á leikskólum á Íslandi sem fjallar um álagsþætti í 

starfi leikskólakennara og undirbúningstíma þeirra komu í ljós alvarlegar brotalamir í 

vinnuumhverfi þeirra. Töldu þeir að of mörg börn væru í rými og of löng viðvera með 

börnunum. Einnig að hljóðvist væri léleg, skortur væri á undirbúningstíma og slæm 

vinnuaðstaða við undirbúning sem og virðingarleysi og lítill skilningur á starfinu, lítill 

sveigjanleiki á vinnutíma og skortur á fagfólki innan leikskólanna. Líklega er hér kominn 

hluti af skýringunni á brotthvarfi leikskólakennara. En með þeim fer þekking. Bandaríski 

upplýsingafræðingurinn Thomas H. Davenport bendir á, að þekkingarstarfsmenn búi yfir  

sérfræðiþekkingu auk menntunar og reynslu. Það séu þeir sem vinni við að hugsa, búa til, 

nota þekkingu og miðla henni. Þekkingin sé eign starfsmannanna og því taki þeir hana með 

sér ef þeir ákveði að hætta á vinnustaðnum (Davenport, 2005).   

Rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum og kostum leikskóla á líf og þroska barna sem þá 

sækja. Má í því sambandi benda á skýrslu Evópusambandsins frá 2018; „Benefits of early 

childhood education and care and the conditions for obtaining them“ (Vandenbroeck o.fl. 

2018). Bendir margt til að kostir leikskólanáms takmarkist ekki bara við þau börn sem eiga 

í hlut heldur ná áhrifin og kostirnir til samfélagsins í heild. Gæða leikskólanám tengist 

meðal annarra kosta hærri launum, meiri menntun, bættri félagslegri aðlögun og betri 

heilsu. Þar að auki hvetur það til meiri þáttöku á vinnumarkaði og þá sérstaklega kvenna og 

mæðra. Í því tengslum við þessa rannsókn gag Evrópusambandið út skýrslu sem er 

leiðbeinandi fyrir ákjósanlega leikskólakennslu og um kosti leikskólanáms fyrir samfélagið 

í heild (Ráð Evrópusambandsins. 2019). 
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2.4 Sérstaða stéttarinnar 

Stéttin varð til af brýnni þörf eftir að konur fóru út á vinnumarkaðinn milli 

heimstyrjaldanna tveggja en þó sérstaklega eftir seinna stríð, þegar einstæðum mæðrum 

fjölgaði mikið og eftirspurn eftir barnaheimilisplássum jókst (Jón Torfi Jónasson, 2006). 

Að sinna og kenna ungum börnum hefur í sögulegu samhengi að mestu verið á herðum 

kvenna inni á heimilum hvort sem er í sveit eða borg. Segja má því að stéttin hafi þróast frá 

því að sinna náttúrulegu hlutverki innan fjölskyldna sem áður sinntu mæður, ömmur, systur 

eða aðrar konur, svo sem barnapíur og vinnukonur.  

Enda voru kvenfélög það afl sem kom á fót því sem kalla mætti fyrsta skipulagða 

daggæslan. Árið 1908 opnaði fyrsti gæsluvöllurinn í Reykjavík fyrir tilstuðlan 

kvenfélagana sem stóðu að kvennaframboðinu árið 1908. Gæsluvellir þessir gegndu 

mikilvægu hlutverki á árum áður en heimsóknum fór fækkandi eftir því sem 

dagvistarrýmum fjölgaði (Bergur Felixson, 2007). 

Þegar skoðuð er saga menntunar þeirra sem að barnauppeldi og menntun komu á síðustu 

öld birtist snemma áhugi hjá kvenfélögum á að mennta þær sem að barnauppeldinu komu.  

Í bók Sigríðar Thorlacíus „Margar hlýjar hendur“, sem segir sögu Kvenfélagasambands 

Íslands, kemur fram í umfjöllun um fund félagsins árið 1934 að “mikið hafi verið rætt um 

skort á menntun til bústjórnar og barnauppeldis og tilfinnanlegan skort á húsmæðraskóla á 

Suðurland. Á þessum sama fundi var rætt um “þörf á dagheimilum, svo að konur gætu 

stundað vinnu utan heimilis“. (Sigríður Thorlacíus. 1981. bls.180.) Þarna er dæmi um 

hvernig orðið barnauppeldi var notað um að koma í stað móður á meðan hún vinnur utan 

heimilis. Nokkrir áratugir liðu þar til farið var að líta á slíkar lausnir sem menntastofnanir 

en ekki félagsleg úrræði fyrir einstæðar mæður og fjölskyldur sem stóðu höllum fæti.  

Saga kvenna er líka saga barnauppeldis. Stórt stökk var því tekið á stuttum tíma frá hinni 

náttúrulegu skipan móður innan fjölskyldu og yfir til menntaðs uppeldisstarfsfólks á 

stofnunum og leikskólakennara á leikskólum. Enda eru hugmyndir og orðanotkun um 

leikskóla enn nokkuð bundnar „barnagæslu“ og „dagvistunarúrræðum“ eins og reifað er í 

kafla fjögur “Orðfæri og orðspor“ og líka hinu félagslega úrræði sem dagvistunarstofnanir 

voru til að byrja með eins og kemur fram í kaflanum um sögu stéttarinnar.  

Kennarar í grunn-, framhalds- og háskólum eiga hinsvegar aðra og ólíka sögu.  

Leikskólakennararstéttin hefur lengst af verið kvennastétt. Sama gildir um 

grunnskólakennara á seinni árum (Hagstofa Íslands e.d.). En svo var ekki um 
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grunnskólakennara í fyrstu. Til dæmis má nefna grein í Lesbók Morgunblaðsins frá 

12.mars 1950, „Hvernig Reykvíkingar eignuðust barnaskóla“ en þar er rakin sagan af 

upphafi barnaskólakennslu í Reykjavík. Er skemmst frá því að segja að allir sem komu að 

stofnun og kennslu í skólanum fyrstu áratugina voru karlar (Morgunblaðið, Lesbók. 1950. 

bls.141). Framan af öldinni sóttu einungis karlar æðri menntun þrátt fyrir að lög sem veittu 

konum sama aðgang að menntun embættum og námsstyrkjum væru sett 1911 (Erla Hulda 

Halldórsdóttir. 2018). 

Kennarar í framhalds- og háskólum eiga aðra og ólika sögu. 

Í ræðu Gunnars Thoroddsen alþingismanns og síðar ráðherra á Alþingi 1944 í framsögu 

fyrir máli nr.115 um laun kennara Háskóla Íslands, segir hann: „Hlutverk háskólans má 

segja, að sé fyrst og fremst að mennta unga menn til þess að taka við störfum í þágu 

þjóðarinnar, hvern á sínu sviði. Í öðru lagi á háskólinn að vera vísindastofnun“ (þingskjal 

nr.115. 1944).  Hér þarf ekki að fara í grafgötur um að rætt er um nemendur Háskóla 

Íslands sem karla einvörðungu.  

Á 19. öld sagði bandaríski skólafrömuðurinn Horace Mann nám vera „the great equalizer“, 

hið mikla afl til jöfnuðar (Duncan. 2021) og má hæglega taka undir að það eigi við þegar 

kemur að jafnréttisbaráttu kvenna hérlendis sem annars staðar. 

Nokkuð hefur dregið saman með körlum og konum sem vinna í leikskólum 

sveitarfélaganna. Árið 1998 unnu 70 karlmenn í leikskólum með börn en 3466 konur. 

Tuttugu og tveimur árum seinna eða 2020 voru karlar sem unnu í leikskólum 428 en konur 

5.314 svo heldur hefur bilið minnkað (Hagstofa Íslands e.d.). 

Enn í dag skiptist nokkuð eftir kynjum hverjar greinar fólk velur sér til náms. Í grein á 

vefsíðu Mannréttindaskrifstofu Íslands (Mannréttindaskrifstofa Íslands. 2021) „Réttindi 

kvenna“, segir: „Innan menntakerfisins virðist val á námsgrein nátengt kynferði. Í 

félagsvísindadeild eru að jafnaði fleiri konur en karlar og á sama tíma eru fleiri karlar í 

ýmis konar tækni- og iðnnámi“. Á sama stað segir: „Á vinnumarkaði er staða kynjanna 

einnig ólík, sérstaklega hvað varðar metorð og laun. Rannsóknir Jafnréttisstofu (áður 

Skrifstofu jafnréttismála) hafa sýnt að störf innan uppeldis-, umönnunar- og 

þjónustugeirana eru að miklu leyti í höndum kvenna“.  

Störf í leikskólum hafa frá upphafi verið hefðbundin kvennastörf og hafa aldrei haft sterka 

stöðu á vinnumarkaði eða notið virðingar í samfélaginu samkvæmt Þórdísi Þórðardóttur 

(2005). Sterkasta birtingarmynd þess er hversu lág laun eru greidd fyrir fagleg uppeldis- og 
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umönnunarstörf í samanburði við hefðbundin karlastörf. Þórdís bendir einnig á að því ofar 

sem dregur í skólakerfinu lækki hlutfall kvenna meðal kennara en það telur hún 

endurspegla viðteknar hugmyndir um virðingarsess skólastiganna og valdatengsl kynjanna.  

Samkvæmt Sykes (Sigurður Kristinsson. 2013.) þá hafa ytri einkenni kennarastarfsins 

hindrað fagvæðingu þess í gegnum tíðina. Kennarar hafa löngum verið fjölmenn stétt og 

illa launuð í samanburði við aðrar stéttir, sérstaklega kvennastéttir svo sem 

hjúkrunarfræðingar og félagsráðgjafar og hafa kennarar þurft að berjast fyrir 

viðurkenningu. Störf kennara lúta verulega stýringu samfélagsins og það viðhorf er lífseigt 

að kennsla sé ekki sérhæft starf byggt á fræðilegri þekkingu heldur sé nóg að kunna 

námsgreinina og hafa yndi af börnum (bls.249). 

 Í greininni á vefsíðu Mannréttindaskrifstofu Íslands sem vitnað er í hér að ofan segir: „Í 

iðnaðar- og tæknistörfum og embættis- eða stjórnunarstörfum eru karlar í miklum 

meirihluta.“ Ástæða er til að taka þetta fram því að leikskólakennarar eru að langmestum 

hluta konur. Tengsl leikskólakennara við uppeldishlutverkið og umönnun eru sterk sem og 

tengsl þeirra við „fóstrur“ og þá umvefjandi og móðurlegu ímynd sem stéttin hafði lengst 

af. Í tilkynningu Hagstofunnar árið 2019 kemur fram að einungis 7% starfsfólks leikskóla 

voru þá karlkyns og þar af unnu 6,6% við kennslu (Hagstofa Íslands. 2020). 
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3.Fagið  

Leikskólakennarar eru fagstétt og þekkingarstétt sem vinnur samkvæmt lögum um 

leikskóla, aðalnámsskrá leikskólanna og eftir starfslýsingu Kennarasambands Íslands. Hér 

verður það skoðað nánar. 

 

3.1 Fagstétt, þekkingarstétt, rannsóknir 

Leikskólakennarar eru þekkingarstétt samkvæmt Peter Drucker (Britannica, The Editors of 

Encyclopaedia. 2021) en hann var rithöfundur og framámaður á sviði nútímalegra 

stjórnunarhátta. Hann taldi að þekkingarstarfsmaður væri manneskja sem byggir á og notar 

þekkingu sína fremur en líkamlega vinnu í störfum þar sem árangur er mikilvægari en 

kostnaður og magn. Drucker dró einnig fram muninn á starfsfólki á tuttugustu öldinni og 

þeirri tuttugustu og fyrstu með þessum orðum; „Verðmætustu eignir 20. aldar fyrirtækja 

voru framleiðslutæki þeirra. Verðmætasta eign 21. aldar stofnunar (hvort sem þau eru 

fyrirtæki eða ekki) verða þekkingarstarfsmennirnir og framleiðni þeirra“ (Drucker. 1999). 

Hann taldi að líta yrði sérstaklega á þarfir og aðstæður þekkingarstarfsmanna, m.a. í ljósi 

áherslunnar á að þekking og hugmyndir þeirra kæmu fram og að hver og einn starfsmaður 

hefði mikilvægu hlutverki að gegna. Sérstaklega bæri að huga að slíku þar sem samvinna 

skipti miklu máli. 

Samvinna við bæði nemendur og foreldra er eitt höfuðeinkenna þess sem kallað er „hin 

nýja fagmennska“ eins og Sigurður Kristinsson (2013. bls.237-255) lýsir því í greininni 

„Að verðskulda traust“.  „Hin nýja fagmennska“ felur í sér samstarf og samvirkni fagfólks 

og þá líka samstarf og samráð kennarans við foreldra og nemendur um hvernig náð skuli 

árangri. Þá er kennarinn opinn fyrir áhrifum, lítur út á við og byggir ákvarðanir á faglegu 

mati en ekki bara valdboði. Trausti Þorsteinsson (2003, bls.190) leggur líka áherslu á 

aukna samvirkni við skjólstæðinga og samstarfsmenn sem lykilatriði hinnar nýju 

fagmennsku. Þá lætur fagmaðurinn, kennarinn af óskoruðum yfirráðum sínum í 

samskiptum við skjólstæðing sinn, nemandann sem hinn óskeikuli fræðimaður. Hann er 

ekki alvitur heldur leitar lausna að sameiginlegu markmiði í samvinnu við nemandann og 

foreldrana. „Hin nýja fagmennska“ slær nokkuð af kröfunni um einsklingsbundið sjálfræði 

kennarans án þess þó að kasta fagskuldbindingum og siðferðilegum tilgangi fyrir róða. 

Bayles (Sigurður Kristinsson. 2013) taldi algilt að vísa að lágmarki til þessara þriggja 

skilyrða og höfuðeinkenna til að stétt gæti kalla sig fagstétt: 1)Langrar menntunar. 
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Háskólamenntun er nauðsynleg og oftast framhaldsmenntun á háskólastigi. 2)Vitsmunalegi 

þátturinn. Þá eru þekking og skilningur meginatriði sem og að veita ráð og leiðsögn. 

3)Þjónustan sem veitt er. Og er þá átt við samfélagslega mikilvæga þjónustu. 

Þjónustuhlutverkið er önnur hliðin á því að hlúa að grundvallarverðmætum samfélaga svo 

sem heilsu, réttlætis, trúarlífs og menntunnar (bls.241-242).  

Hjá stétt leikskólakennara verður ekki horft fram hjá gæsluhlutverkinu samhliða 

menntunarþættinum en það síðarnefnda hefur stéttin reynt að koma meira að í umræðunni 

undanfarin 30 ár (Jóhanna Einarsdóttir, 2012. Andrés I. Jónsson og Oddný Helgadóttir, 

bls.15). Stétt kennara og leikskólakennara uppfyllir grundvallarskilyrðin þrjú sem getið er 

hér að framan.  

En Bayles (Sigurður Kristinsson. 2013) nefndi þar að auki 3 viðbótareinkenni sem fagstétt 

þarf að fylla. Þau eru í fyrsta lagi opinbert starfsleyfi, leyfisbréf. Í öðru lagi að mynduð séu 

fagsamtök sem vinna ekki bara að hærri launum heldur beiti þau sér líka fyrir faglegri 

þróun. Og í þriðja lagi að njóta stéttin mjóti sjálfræðis í starfi en það felur í sér 

ákvörðunarvald um það hvernig störfin séu unnin. Því fylgir aftur sú ábyrgð að standa 

faglega að verki. Þessi skilyrði fylla leikskólakennarar einnig (bls.241).  

Jóhanna Einarsdóttir (2002) reifar þessi sömu sex atriði og Bayles í greininni „Frá 

sannfæringu til starfshátta“ að viðbættum tveimur atriðum. Í fyrsta lagi að meðlimir 

faghópsins hafa svipað gildismat sem oft sé sett fram í siðareglum sem leggja línurnar um 

framkomu og ábyrgð meðlima. Og í öðru lagi að meðlimir faghóps ábyrgjast fagmennsku 

og getu hvers annars gagnvart samfélaginu.  

Jóhanna fjallar í greininni um þróun fagmennsku kennara og þá þætti sem áhrif hafa á 

starfskenningar og starfshætti þeirra. Þeir helstu eru í fyrst lagi uppeldi og menntun 

samfélagsins, í öður lagi kennaramenntunin og í þriðja lagi að menning viðkomandi skóla 

hafi mótandi áhrif á kennarann. Þroski og reynsla á starfsvettvanginum hefur líka áhrif á 

hvernig kennarar starfa. En svo eru ýmis atriði sem koma í veg fyrir að kennari geti unnið 

eftir sannfæringu sinni eins og nemendahópurinn, aldur barnanna, aðstaða, aðbúnaður, 

fjöldi barna í bekk og slík atriði sem tengd eru umhverfi og aðstæðum. 

Arna H. Jónsdóttir (2005) bendir á að það geti reynst erfitt vera eini fagmaðurinn á 

leikskóladeild því tilhneiging verði til að líta svo á að allir séu jafnir sem geti leitt til þess 

að aðrir starfsmenn til dæmis leiðbeinendur virði ekki sérþekkingu leikskólakennara.  
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Í doktorsritgerð Örnu H. Jónsdóttur (2012) kemur fram lítil áhersla foreldra á 

leikskólakennara sem eftirsóknarverðari starfskraft en ófaglærða inn í leikskólana: „Það er 

athyglivert að orðræða sumra hagsmunaaðila undirstrikaði ekki sérfræðiþekkingu 

leikskólakennara í uppeldisstarfi með börnum. Sumir þeirra töldu líka að það færi fyrst og 

fremst eftir persónuleika hvernig samband hans og samskiptin við börnin væri“ (bls.109). 

Í greininni „Sjónarmið leikskólakennara og leiðbeinenda. Áherslur og verkaskipting í 

leikskólastarfi“ (Jóhönnu Einarsdóttir o.fl. 2013) kemur fram að vandinn sem við er að 

eiga liggi í lítilli verkaskiptingu milli leikskólakennara og leiðbeinenda á leikskólunum. 

Markmið rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur o.fl. (2013) sem greinin fjallar um, var að varpa 

ljósi á mismun í áherslum leikskólakennara og leiðbeinenda og hvað aðgreini hlutverk 

þeirra, ásamt því að beina sjónum að sérþekkingu og fagmennsku leikskólakennara. 

Niðurstöður sýndu að óljós verkaskipting virtist vera milli leikskólakennara og 

leiðbeinenda í íslenskum leikskólum hvað varðar dagleg störf. Báðir hópar sögðust sinna 

jafnt daglegri umönnun barnanna og taka þátt í leik þeirra og hreyfingu. Báðir hópar 

sögðust leggja mikla áherslu á virka þátttöku, tjáningu, félagsfærni, leik og uppeldi 

barnanna (bls.241-242). 

Í viðtalsrannsókn Ólafar Magneu Sverrisdóttur (2020) „Reynsla leikskólakennara af 

starfsumhverfi og starfsánægju í leik- og grunnskólum“ sýndu niðurstöður að kennurunum 

sem þátt tóku í rannsókn hennar fannst erfitt að fá ekki tækifæri til að nýta þekkingu sína 

til þess að uppfylla þær kröfur sem gerðar voru formlega til þeirra í leikskólunum. 

Niðurstaða Ólafar Magneu er að þetta atriði sé ein af ástæðum þess að leikskólakennarar 

hafi fært sig úr leikskólunum í grunnskólana. Þessi rannsókn kallast því á við niðurstöður í 

rannsóknum Örnu H. Jónsdóttur (2005 og 2012) og Jóhönnu Einarsdóttur og fl. (2013). 

Sigrún Aðalbjarnadóttir (2015) skrifar um virðingu kennarastéttar í Netlu að kennarar á 

Íslandi nefna almennan skort á virðingu gagnvart starfi þeirra en þar vísar hún í 

viðtalsrannsókn sem hún og Sigrún Erla Ólafsdóttir gerðu 2013. Kennurum finnst það 

birtast í fjölmiðlum, hjá stjórnvöldum, menntamálaráðuneytinu og almenningi. Þó kemur 

fram hjá kennurunum í viðtalsrannsókninni að þeim fannst að flestir foreldrar og nemendur 

þeirra bera virðingu fyrir starfi þeirra en öðru máli gengdi um sveitarfélagið, 

menntamálayfirvöld, fjölmiðla og almenn viðhorf í samfélaginu (Sigrún Erla Ólafsdóttir og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013).  
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Í Aðalnámsskrá almenna hlutanum segir að „Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri 

starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um 

nemendur, menntun þeirra og velferð (bls.8). 

 

3.2 Lög um leikskóla, Aðalnámsskrá og KÍ 

Í lögum um leikskóla (2008) er vísað til sértækra verkefna leikskólastjóra og 

leikskólakennara: „Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og leikskólakennari skulu hafa 

menntun leikskólakennara, sbr. lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda 

við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Heimilt er að starfsfólk án 

leikskólakennaramenntunar taki þátt í að annast uppeldi og menntun barna, enda fáist ekki 

leikskólakennari til starfsins“. Hér gera lögin því ráð fyrir því að ekki fáist alltaf 

leikskólakennari til starfa á leikskólana. Segja má því að þar með viðurkenni löggjafinn 

þessa vöntun opinberlega og að horfa þurfi í gegnum fingur sér hana.  

Svo kemur setning sem vísar til leiðbeiningarhlutverks leikskólakennarans gagnvart öðru 

starfsfólki: „Kveða má á um leiðbeiningar- og stjórnunarhlutverk leikskólakennara 

gagnvart öðru starfsfólki leikskóla í reglugerð“. Sú reglugerð er hinsvegar ekki til.  Í 

umsögn í þingmáli 287 á 135.þingi um ný lög um leikskóla frá árinu 2008 kemur fram í 

umsögn Sambands íslenskra sveitafélaga að sambandið telji óþarft að setja reglugerð um 

slíkt leiðbeiningarhlutverk: „Þá telur sambandið með öllu óþarft að setja reglugerð um 

leiðbeiningar- og stjórnunarhlutverk leikskólakennara gagnvart öðru starfsliði leikskóla, 

sbr. 2. mgr. 6. gr. frumvarpsins, en sambærileg ákvæði eru ekki í hinum frumvörpunum“ 

(Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um frumvarp til laga um. 2008). 

Í lögum um leikskóla 1. kafla 2. grein er gerð grein fyrir þeim verkefnum sem eru á 

herðum leikskólakennarans: að meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla skuli vera 

að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra, að veita 

skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku og að hlúa að börnum andlega, 

vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers svo að börnin fái notið bernsku 

sinnar. Leikskólakennarinn skal stuðla að víðsýni barna, efla siðferðisvitund þeirra, leggja 

grundvöll að því að þau verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun, sem og rækta hæfileika barna til 

tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, 

öryggi og hæfni til mannlegra samskipta (lög. nr. 90/2008).  
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Hlutverkið er því breitt og kemur að öllum þörfum, umönnun og almennri vellíðan, 

líkamlegri sem andlegri. En það má því segja að leikskólakennarinn fái samkvæmt lögum 

og reglugerðum nokkurt svigrúm til að sinna starfinu í samræmi við hugmyndir og 

starfskenningar sínar um menntun og velferð ungra barna. Segja mætti að slíkt svigrúm og 

frelsi sýnir að traust á námi og þekkingu leikskólakennarans sé þó innbyggt í lögin. En 

hinsvegar er ekki til reglugerð um leiðbeiningar- og stjórnunarhlutverk leikskólakennara 

gagnvart öðru starfsfólki leikskóla.  

Er hér hugsanlega komin skýring á því sem ýmsir leikskólakennarar sem rætt hefur verið 

við í rannsóknum um leikskólamál hafa kvartað yfir. Til dæmis því að það sé erfitt að vera 

eini fagmaðurinn á deild (Arna H Jónsdóttir, 2005) og erfitt að upplifa það í starfi að nám 

og þekking nýtist ekki (Ólöf Magnea Sverrisdóttir, 2021) sem og að óljós verkaskipting 

virtist vera milli leikskólakennara og leiðbeinenda í íslenskum leikskólum (Jóhanna 

Einarsdóttir o.fl. 2013). 

Um fagmennsku starfsfólks í leikskólum almennt segir í lögum um leikskóla: „Starfsfólk 

leikskóla skal rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Það skal gæta kurteisi, 

nærgætni og lipurðar í framkomu sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra og 

samstarfsfólki” (lög um leikskóla, nr. 90/2008).  

Í Aðalnámskrár leikskóla (2011) almenna hluta sem er samhljóða fyrir öll stig 

grunnskólakerfisins, er starfi kennara lýst á eftirfarandi hátt: “Kennarar gegna 

lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Kennarastéttin spannar mörg hlutverk í skólakerfinu, s.s. 

kennslu, stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknir og þróunarstörf“ (bls. 8). Og síðar í sama 

texta stendur að gæði menntunar og árangur skólakerfisins byggist fyrst og síðast á vel 

menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum. Einnig að fagmennska 

kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins, 

snúist um nemendur, menntun þeirra og velferð og að markviss samskipti og góð kennsla 

stuðli að námi og aukinni hæfni barna og ungmenna.  

Þar segir ennfremur að „Á kennurum hvílir því ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu til 

nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva 

starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. Kennarar leiðbeina börnum og ungmennum í námi 

og mati á því og vinna að því að þeir tileinki sér heilbrigða lífshætti. Þeir leitast við að 

skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.8). 
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Í aðalnámsskrá leikskóla (2011) um hlutverk leikskólakennarans kemur fram eftirfarandi: 

„Leikskólakennari á að vera leiðandi í mótun uppeldis- og menntastarfsins, fylgjast með 

nýjungum og miðla þekkingu. Hann á að vera góð fyrirmynd í starfi með börnum og leitast 

við að styrkja faglegt hlutverk leikskólans. Litið er á leikskólakennara sem leiðandi 

samverkamann barna, foreldra og annars starfsfólks leikskóla. Honum ber að sjá til þess að 

hvert barn sé virt að verðleikum og að námsumhverfið sé skipulagt á þann veg að börn fái 

notið bernsku sinnar“ (bls.23). Orðalagið um leikskólakennarann sem leiðandi 

samverkamann er í dúr við hvernig hinni nýju fagmennsku er lýst í kafla 3.1. 

Hér eru orðin „uppeldi“ og  „menntun“ bæði notuð til að lýsa starfinu. Að líkindum tengist 

þessi notkun orðanna sögulegu hlutverki stéttarinnar sem og þá sögu kvenna sem helstu 

uppalenda. En einnig er minnst á „að styrkja faglegt hlutverk leikskólans“ sem er 

vísbending um að leikskólakennarinn eigi að hafa ráðrúm til að nota nám sitt og þekkingu, 

halda uppi heiðri og menntunarhlutverki leikskólastigsins og um leið stéttarinnar. 

Hlutverkaskipting og starfshættir á leikskólum ættu því að endurspegla þetta. 

Á heimasíðu Kennarasambands Íslands (e.d.) er lýsing á starfssviði hins almenna 

leikskólakennara á síðu Leikskólakennarafélag Íslands undir „starfslýsingar“.Þar eru orðin 

„uppeldi“ og „menntun“ notuð jöfnum höndum.Textinn leggur líka áherslu á samstarf við 

aðrar stéttir og foreldra sem vísar svo aftur til sögunnar og hins uppeldislega hluta starfsins 

sem og hins „nýja fagmanns“ sem hefur samvinnu að settu marki að leyðarljósi.  

Þar stendur meðal annars: „Meginverkefni er að vinna að uppeldi og menntun barnanna, 

fylgjast vel með velferð þeirra og hlúa að þeim andlega og líkamlega...“. Einnig er sagt um 

leikskólakennarann að hann taki þátt í stjórnun og skipulagningu og gerð skólanámsskrár 

og skipulagningu faglegs starfs á deildinni. Og eins og eðli starfsins útheimti, vinni hann í 

nánu samstarfi við foreldra og forráðamenn barnanna sem og þær stofnanir og sérfræðinga 

sem tengjast leikskólanum (Kennarasamband Íslands e.d.). 

Það mætti í raun segja að starf leikskólakennarans sé það margþætt og fjölbreytt og að 

erfitt sé að setja það í þröngan ramma. En þó er ljóst að það lýtur fyrst og síðast að uppeldi 

og menntun barna undir skólaskyldualdri.  

Þeir sem hafa rétt til þess að nota starfsheitið leikskólakennari hafa leyfisbréf til starfsins 

samkvæmt lögum nr. 95/2019 (lög um leikskólanr.95/2019). Í lögum um leikskóla nr. 

78/1994 var tekið upp starfsheitið leikskólakennari og „tekur starfsheitið til þeirra sem hafa 
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lokið viðurkenndu fóstrunámi“ Það var þó ekki fyrr en árið 2008 að starfsheitið 

„leikskólakennari“ varð lögverndað (lög um leikskóla nr. 87/2008).  

Leikskólakennari getur verið leikskólakennari á deild, deildarstjóri, sérkennslustjóri eða 

verkefnastjóri í leikskóla svo og leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, leikskólaráðgjafi 

eða leikskólafulltrúi. Öll þessi störf hafa sérstakar starfslýsingar sem leikskólakennurum 

ber að starfa eftir. Leikskólakennari sem starfar í leikskóla vinnur „samkvæmt lögum og 

reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu 

viðkomandi sveitarfélags“ (Kennarasamband Íslands e.d.). 

En leikskólakennari getur líka kennt í grunnskóla og framhaldsskóla því ný lög um 

menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla tóku gildi í ársbyrjun 2020 (lög um leikskóla nr.95). Með þeim er lögfestur 

hæfnirammi um menntun og hæfni kennara og skólastjórnenda í takt við alþjóðlega þróun 

sem lýsir betur þeirri hæfni sem kennarar þurfa að búa yfir til samræmis við þá ábyrgð sem 

felst í starfi þeirra. Við gildistöku laganna féllu úr gildi lög um menntun og ráðningu 

kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 87/2008.  
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4. Orðfæri og orðspor 

Í þessum kafla eru orðfæri sem notuð eru um stéttina skoðuð og því velt upp hvort og 

hvernig nafn á stétt og orðaval henni viðkomandi geti haft áhrif á ímynd hennar í 

samfélaginu. 

Orðfæri, heiti og hugtök, sem notuð eru í daglegri umræðu, lýsa en líka móta ríkjandi 

viðhorf til málefna líðandi stundar. Skoðum til dæmis orðið “fóstra”. Það hefur yfir sér 

annað yfirbragð og aðra merkingu en “leikskólakennari”. Sé flett upp í nútímamálsorðabók 

á netinu koma fram tvær skýringar á orðinu fóstra. Sú fyrri er „kona sem tekur barn til 

uppeldis um lengri eða skemmri tíma, fósturmóðir“ og  hin síðari er „fagmenntaður 

starfsmaður í leikskóla (kallast nú leikskólakennari)“ (Halldóra Jónsdóttir og Þórdís 

Úlfarsdóttir. e.d.).  

Eitt af því sem hefur einkennt baráttu leikskólakennara er að breyta þeim heitum sem notuð 

eru um stéttina og færa hana þannig nær menningu og tungutaki menntunar og 

skólamenningar. Nú heitir stéttin leikskólakennarar, starfið kennsla og börnin, sem sækja 

leikskólann, nemendur. Þannig er reynt að gera meira úr kennarahlutverkinu en 

umönnunarþættinum sem þó er svo samofinn starfinu. Jóhanna Einarsdóttir (2012) skrifar í 

grein í Netlu: „Allt frá því að hið opinbera tók yfir leikskólana árið 1973 hafa þeir verið á 

ábyrgð menntamálaráðuneytisins en ekki ráðuneyti félags- eða heilbrigðismála eins og 

raunin var annars staðar á Norðurlöndum. Þess vegna má gera því skóna að litið hafi verið 

á leikskólana sem menntastofnanir en þeir heyrðu ekki eingöngu undir félags- eða 

vinnumarkaðsmál“. Einnig kemur fram í sömu grein að Ísland hafi verið í fararbroddi 

þegar kom að því að færa menntun stéttarinnar upp á háskólastig.  

Reynslusögurnar í byrjun ritgerðarinnar tel ég þó gefa vísbendingu um að enn sé verk að 

vinna þegar kemur að sjálfsmynd stéttarinnar sem kennara og ímynd hennar í samfélaginu. 

En umræðan er engu að síður í stöðugri þróun og að líkindum á réttri leið. Sem dæmi um 

það má nefna að um aldamótin síðustu skrifaði leikskólakennarinn og fræðikonan Kristín 

Dýrfjörð um þetta efni í greininni „Umönnun eða skólun. Hvort er mikilvægara í 

leikskóla“? í netblaðið Röggur (e.d. bls.4. 2.tlb.3árg.): „Umræðan hefur að mínum dómi 

markað stéttina og á margan hátt gert henni erfitt fyrir, hún hefur því að þessu leyti verið í 

tilvistarkreppu. Ekki vitað hvar hún á að staðsetja sig. Við á dagheimilunum vorum þær 

sem umvöfðum, vorum mildar, góðar og redduðum öllu og allt í einu eru þessi hugtök 

neikvæð og við viljum losna undan þeim“. Árið 2021 er Kristín Dýrfjörð ekki bara 

þátttakandi í umræðu innan fræða- og stéttarsamfélagsins hér á landi heldur líka á 
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heimsvísu. Í þessu dæmi hér á eftir er hún þátttakandi í umræðu í Facebook í hópnum 

Leikskólakennaraspjallið. Þetta sýnir að vangaveltur um orðanotkun varðandi stéttina eru 

enn í fullum gangi. Umræðan hefur þó þróast og annað hljóð er komið í strokkinn hjá 

Kristínu. Hún skrifar: “Lét pirra mig að í umfjöllun um leikskólamál í Speglinum á RÚV 

var endalaust rætt um dagvistunarúrræði, hvort sem rætt var um leikskóla eða 

dagmæðrakerfið“ (Kristín Dýrfjörð. 2021). Hér gerir Kristín orðanotkunina í þættinum að 

umtalsefni og gagnrýnir að leikskólar og dagmæður í heimahúsum voru sett undir sama 

hatt og kölluð „dagvistunarúrræði“. Nú er ekkert athugavert við orðið dagvistunarúrræði í 

sjálfu sér en hér er hins vegar dæmi um að það er notað í umræðu um leikskóla sem er nú 

fyrsta skólastigið en ekki einungis dagvisturnarúrræði til að þjóna vinnumarkaði. Í 

Spegilsþættinum var því sjónum einungis beint að gæsluhlutverkinu en ekki að 

menntunargildi leikskólans. Til gæslunnar þurfti svo „úrræði“ en segja mætti að það orð 

hafi yfir sér blæ hálfgerðrar neyðar. Í Íslenskri nútímamálsorðabók (2021) er úrræði skýrt 

sem “möguleiki til úrlausnar, kostur” sem er ekki neikvætt í sjálfu sér. En svo er sýnt dæmi 

um hvernig orðið er notað í tungumálinu, “flótti var þeirra eina úrræði” og “ég varð að 

finna eitthvert úrræði á stundinni” (Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir. e.d.) og þar 

kemur í ljós að orðið er notað þegar staðan er þröng og vandræði steðja að. 

Menntunarhlutverki leikskólans í þessum dæmum er því ekki haldið á lofti heldur er 

þjónustuhlutverkið eða „úrræðið“ í brennidepli. Segja mætti að togstreitan milli þess að 

vera annars vegar dagvistun og gæsla og hins vegar skóli og menntastofnun sé rauður 

þráður í seinni tíma sögu leikskólakennarastéttarinnar og er þessi umræða í Speglinum 

dæmi um það.  

Nú eru meira en tuttugu ár frá því að menntun stéttarinnar var færð á háskólastig en ég vil 

meina að meðvitund og virðing almennings á menntun stéttarinnar sé enn á reiki.  

Reynsla mín og samtöl við samferðafólk um leikskólamál hafa ekki sannfært mig um að 

virðing fyrir menntun leikskólakennara sé metin til jafns við aðra kennara. Viðtöl við 

foreldra gætu varpað ljósi á hvort foreldrar líti enn á leikskólakennara sem nokkurs konar 

framlengingu á þeim hlutverkum sem konur hafa helst sinnt í gegnum tíðina inn á 

heimilum eða hvort tekist hafi að setja leikskólakennara jafnfætis öðrum kennurum, til 

dæmis grunnskólakennurum. Reynt verður í rannsókn minni að kryfja hve miklu máli 

menntun leikskólastarfsmanna skiptir foreldra. Einnig er vert að athuga hvernig foreldrar 

upplifa samskipti við leikskólakennara annars vegar og annað starfsfólk á leikskólunum 

hins vegar.  
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Geta foreldrar hugsað sér að hafa börnin sín á leikskóla þar sem enginn starfsmaður er með 

leikskólakennaramenntun nema skólastjórinn? Og ef svo er, af hverju? 

Nýlegar rannsóknir sem gerðar hafa verið á skoðunum og hugmyndum fólks um leikskóla 

gefa vísbendingar um  ímynd stéttarinnar og leikskólanna frá ýmsum sjónarhornum. Í 

meistararitgerð Árnýar Steindóru Steindórsdóttur (2019) „Birtingarmynd leikskólastarfs í 

rituðu efni fjölmiðla“ kemur fram í samantekt um hagsmunaaðila leikskóla að leikskólinn 

„virðist hafa áunnið sér sess sem fyrsta skólastig landsins og þar gegnir einu hvort um 

ræðir innri eða ytri hagsmunaaðila. Þær blaðagreinar sem snúa að menntunarhlutverki 

leikskólanna á því tímabili sem er til skoðunar, eru fáar en jákvæðar og góðar“ (bls.70).  

Þar kemur líka fram að greinar sem birtust í fjölmiðlum á þessu tímabili snúi að mestu að 

þjónustu við foreldra og samfélagið en að lítið sé fjallað um menntunarhlutverk 

leikskólans. Það mætti túlka þannig að þó litið sé á leikskóla sem menntastofnun sé 

þjónustuhlutverkið eða gæsluhlutverkið ekki síður mikilvægt. En Árný (2019) bendir 

einnig á eftirfarandi: “Þrátt fyrir að hagsmunaaðilar 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” 

(bls.74). Árný (2019) segir enn frekar: „Einungis að mjög litlu leyti snýr umræðan að innra 

starfi leikskólanna og í afskaplega litlum 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“ (bls.70). 

Umræðan virðist því hafa snúist um aðra hluti en það sem leikskólakennarar hafa viljað 

lyfta upp, nefnilega menntunarhlutverkinu. 

Þrátt fyrir þetta er óhætt er að fullyrða út frá íbúakönnunum að almenn ánægja og sátt ríki 

um leikskólana í samfélaginu. Í könnunum sem eru aðgengilegar á heimasíðum 

bæjarfélaganna kemur skýrt fram að yfirgnæfandi meirihluti foreldra sem svara 

þjónustukönnunum undanfarin ár eru frekar eða mjög sátt við leikskólana sem börnin 

þeirra sóttu (Mosfellsbær. 2020. Kópavogsbær. 2022. Hafnarfjörður. 2021. Garðabær. 

Íbúakönnun. 2020). Hlýtur það að teljast sterk vísbending um að leikskólarnir og 

leikskólakennarastéttin njóti velvildar í samfélaginu. 

Í þessum kafla var skoðað hvernig orðafæri hefur áhrif á ímynd stéttar leikskólakennara og 

eins hvernig orðanotkun lýsir hugmyndum þjóðfélagsins á leikskólakennurum. Þrátt fyrir 
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litla áherslu á menntunargildi leikskóla í umræðu fjölmiðla þá njóta leikskólar almennrar 

velvildar í þjóðfélaginu eins og notendakannanir bæjarfélaga sína. 
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5. Aðferðafræði 

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn (e. qualitative research) en með þeirri aðferð er 

leitast er við að skilja hugsun og reynslu fólks. Spurt var fyrirfram ákveðinna spurninga 

(sjá fylgiskjal 1) og viðmælanda gefið svigrúm og nægur tími í svörum sínum. Viðtölin 

voru mislöng, 5-45 mínútur, en lengdin stýrðist af áhuga foreldranna á viðfangsefninu og 

því hve mikið þeir höfðu um efnið að segja. Tekin voru einstaklingsviðtöl, sjö í gegnum 

tölvu vegna sóttvarna, eitt á heimili foreldris og tvö á kaffihúsi. Sjónarhornið er 

foreldranna en túlkunin er rannsakandans.  

Eigindlegar rannsóknir eins og hér um ræðir eru bundnar ákveðnum aðstæðum, tíma og 

fólki, og eru lýsandi og túlkandi en rannsakandinn er í mikilvægu hlutverki (Creswell, 

2007. Silverman. 2013). Markmiðið með aðferðinni er að kafa í viðfangsefnið, túlka og 

skilja samskipti og umræðu meðal fólks en ekki að alhæfa út frá niðurstöðunum (Lichtman, 

2012).  

Oftast felur slík rannsókn í sér viðtöl eða athugun á fólki í náttúrulegum og/eða 

félagslegum aðstæðum og er markmið rannsakandans að fá fram persónulega sýn 

viðmælanda. Hér reynir því á að túlka upplifun annarra og máta við skilning rannsakanda. 

Hlutleysi þarf stöðugt að hafa í huga þegar viðtölin eru greind en hlutleysið og hinn 

einstaklingsbundni þáttur er líka nokkuð sem er erfitt að aftengja því þar er líka verkfærið. 

Þannig mætti segja að styrkleikinn geti líka verið veiki punkturinn í eigindlegri rannsókn.  

Ég hef ekki aðra reynslu til að byggja á en mína eigin þegar gögnin eru greind. Styrkur 

þessarar aðferðar er að margvísleg blæbrigði eru skoðuð, tjáning, hreyfingar og viðbrögð 

við spurningum. Hve lengi er fólk að hugsa sig um, hvað segir það fyrst og hvaða orð notar 

það?  

Helga Jónsdóttir (2013) lýsir því svo í bókinni “Handbók í aðferðafræði rannsókna” að 

styrkleiki viðtalsrannsókna nýtist vel “þegar skoðuð er reynsla fólks af…námi og starfi, 

auk afmarkaðri fyrirbæra í reynsluheimi fólks s.s. samskipta…” og “einnig þegar 

rannsökuð er skynjun, viðhorf, þekking, heilbrigðisvenjur, væntingar og gildismat” 

(bls.137). Það eru samskipti, skynjun, viðhorf, þekking og gildismat, sem ætlunin er að 

skoða og greina í þessari rannsókn. Réttmæti og áreiðanleiki eru umdeild hugtök í 

eigindlegum rannsóknum. Það er ólíklegt að niðurstöður rannsóknar sem þessarar sem 

byggir að einhverju eða öllu leyti á túlkun og áhugasviði rannsakenda, verði nákvæmlega 

þær sömu ef annar aðili gerir hana (Lichtman, 2013).  
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5.1 Sjónarhornið 

Dr.Lilian Katz hefur sett fram fimm sjónarhorn varðandi gæði í leikskólastarfi (Katz, 

1993). Fyrst er að nefna ofansækið sjónarhorn (e. top-down perspective) en þá eru gæðin 

metin af sjónarhóli stjórnvalda og rekstraraðila. Í öðru lagi lagi er grasrótarsjónarhorn (e. 

bottom-up perspective) þar sjónarmið leikskólabarnanna eru lögð til grundvallar. Í þriðja 

lagi kemur ytra-innra sjónarhornið (e. outside-inside perspective) þar sem horft er með 

augum foreldranna. Í fjórða lagi er innra sjónarhorn (e. inside perspective) en þá er sjónum 

beint að afstöðu starfsfólks skólans. Og í fimmta lagi kemur ytra sjónarhorn (e. outside 

perspective) þar sem lagt er mat á gildi starfseminnar fyrir nærsamfélag og þjóðfélagið í 

heild. 

Það er sjónarhorn foreldranna, það ytra-innra, sem er notað í þessari rannsókn. Valdir voru 

foreldrar með aðferð sem nefnd hefur verið tilgangsúrtak og snjóboltaúrtak (Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir. 2016. bls.131). Beinast lá við að byrja á þeim foreldrum sem ég 

er málkunnug í bæjarfélagi mínu. Síðan voru þeir beðnir um að benda á fleiri sem kæmu til 

greina. Skilyrði var að foreldrarnir ættu börn á leikskóla þegar viðtalið var tekið og að 

foreldrið væri ekki kennaramenntað sjálft. Þannig reyndi ég að fá fram afstöðu þeirra sem 

foreldra en vildi eftir fremsta megni forðast viðhorf kennara. Foreldrar eru líka helstu 

hagsmunaaðilar leikskólanna eðli málsins samkvæmt. Freeman (2010) segir að  

hagsmunaaðilar séu þeir aðilar, hópar eða stofnanir sem geta haft áhrif á fyrirtæki sem í 

þessu tilfelli er leikskóli og svo hefur leikskólinn á móti áhrif á foreldrana. Og eins og 

stendur í aðalnámsskrá leikskóla á bls. 33 um fjölskylduna og leikskólann: „Sjónarmið 

foreldra og framlag þeirra til leikskólastarfs er mikilvægur liður í því að hafa heildarsýn á 

velferð og vellíðan barna“.  

 

5.2 Siðfræði rannsókna, framkvæmd og viðmælendur 

Sigurður Kristinsson (2003) nefnir í grein um siðfræði í aðferðarfræði rannsókna að fjórar 

reglur liggja til grundvallar siðareglum sem gilda við vísindarannsóknir. Sú fyrst er 

sjálfræðisreglan sem segir að upplýsa ber fyrir þáttakendum hvað felist í rannsókninni og 

að hann geti hætt við að taka þátt hvenær sem er. Í öðru lagi er það skaðleysisreglan sem 

segir að sá sem tekur þátt muni ekki hljóta skaða af og að umfjöllunarefnið samrýmist 

hagsmunum þátttakanda. Í þriðja lagi er það velgjörðarreglan sem segir að rannsóknin 

þurfi að láta gott af sér leiða og sé nytsamleg. Fjórða er réttlætisreglun sem segir að þeir 
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sem koma að rannsókninni hafi jafnan ávinning af henni það er bæði þátttakendur og 

rannsakendur (Sigurður Kristinsson, 2003).  

 Tekin voru einstaklingsviðtöl, sjö í gegnum tölvu vegna sóttvarna, eitt á heimili foreldris 

og tvö á kaffihúsi. Byrjað var á að kynna rannsóknina og segja frá því að nöfn og 

persónuupplýsingar kæmu ekki fram og leitað var samþykkis. Lesið var upp samþykkið 

(sjá fylgiskjal.2) þegar tekin voru viðtöl í gegnum tölvu en skrifað undir í pappírsformi 

þegar viðtalið var tekið í heimahúsi og kaffihúsi.  Viðtölin voru hálfopin, þ.e. viðmælandi 

var spurður og honum síðan leyft að fara um víðan völl í svörum sínum. Vörðu viðtölin frá 

5 og upp í 45 mínútur. Réði áhugi foreldris á málefninu lengd viðtalsins. Spurningarnar 

höfðu verið samdar með það í huga að reyna að draga fram hvort og hvaða þekkingu 

viðmælandi hafði á menntun, fagi og störfum leikskólakennara og hve miklu máli það 

skipti viðkomandi að hafa leikskólakennara á leikskólum barna þeirra. Þá er átt við, hvort 

það skipti foreldrið máli að hafa leikskólakennara fremur en ófaglært starfsfólk á 

leikskólanum eða jafnvel starfsfólk með aðra menntun en leikskólakennaramenntun. 

Viðmælandi var aldrei stöðvaður þótt hann endurtæki sig. Hvatt var til meiri útskýringa en 

minni. Samtölin voru hljóðrituð, skrifuð upp og fundin voru þemu sem einkenndi þau.  

Foreldrarnir í rannsókninni voru á aldrinum 28 til 40 ára og höfðu reynslu af sjö 

leikskólum á höfðuborgarsvæðinu. Rætt var við tvenn hjón sitt í hvoru lagi, einn stakan 

karl og fimm stakar konur. Níu af þeim tíu sem rætt var við voru gift eða í sambúð og ein 

kona einhleyp.  

Talsverð breidd var í menntun þeirra og störfum; stjórnmálafræði, lögfræði, matvælafræði, 

kerfisfræði/forritari, jarðfræði, grafískur hönnuður/leikskólastarfsmaður, ferðamálafræði, 

sálfræðinemi, sálfræði og talmeinafræði.  

Allir viðmælendurnir voru af íslensku bergi brotnir, menntaðir með 

háskólapróf og níu af tíu voru með börn sín á leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Viðmælendahópurinn var því nokkuð einsleitur eins og 

rætt verður í kafla átta um veikar hliðar rannsóknarinnar.5.3 Viðtöl greind í 

þemu 

Til að greina gögnin var notuð svokölluð þemaaðferð (Kvale.1996. Braun og Clarke.2006) 

sem er opin aðferð. Það þýðir að aðferðin er háð því að rannsakandi skilgreini vel hvernig 

unnið er úr gögnum og réttlæti þau þemu sem valin eru til úrvinnslu (Braun og 

Clarke.2006.). Með spurningunum reyndi ég að draga fram hvort og þá hvað það væri í 
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huga foreldranna sem aðgreindi leikskólakennarana frá öðru starfsfólki leikskólanna. Hér 

er komið að fínlegri blæbrigðum eigindlegra rannsókna sem eru tilfinning fyrir og túlkun á 

samtali. Flestir voru áhugasamir um að útskýra skoðanir sínar vel. Tveir einstaklingar 

svöruðu hinsvegar í stuttu máli og reyndist erfitt að ná dýpra samtali við þá. Engu að síður 

kom skýrt fram hjá þeim sem höfðu minnst að segja að þeir voru ánægðir með leikskóla 

barna sinna og treystu skólunum vel fyrir þeim.  
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6. Niðurstöður – þemun  

Í viðtölunum var hlustað eftir hvort foreldrar virtust 

a) finna mun á leikskólakennurum og öðru starfsfólki, og  

b) nema menntun og þekkingu leikskólakennarana á einhvern hátt, og  

c) hve miklu máli skiptir foreldrana leikskólakennaramenntun. 

Þegar greind voru meginstef viðtalanna tíu stóðu eftirtalin fjögur þemu uppúr. 

 

Þema 1. Kennarinn – leikskólakennarinnKennari leggur fyrir verkefni, fræðir, kennir. 

Þegar leikskólakennari er að leggja fyrir verkefni þá er hann í kennarahlutverkinu. 

Leikskólakennari leyfir börnunum að leika sér og styður við þroska og sjálfstæði, veitir 

umhyggju. Leikskólakennari tekur foreldraviðtöl, skipuleggur, hefur yfirsýn og reynslu og 

veitir festu. Leikskólakennarinn tók eftir því að barnið mitt er sérstakt. Leikskólakennarar 

eru konur. 

Þema 2.  Fjölbreytileiki í starfsmannahópi leikskóla er mikilvægur. 

Þema 3. Leikskólar eru nauðsynleg viðbót í uppeldinu. 

Börnin skólast til félagslega á leikskólunum og læra að treysta fleira fólki en fjölskyldu.  

Þau kynnast öðru en þau er vön heima hjá sér. 

Þema 4. Já, ég myndi þiggja plássið þó enginn væri leikskólakennarinn, en...  

 

Þema 1. Kennari  - leikskólakennarinn 

Kennari er sá sem leggur fyrir verkefni, fræðir, kennir. Þegar leikskólakennari er að leggja 

fyrir verkefni þá er hann í kennarahlutverkinu.  

Foreldrar lýstu kennarahlutverkinu á formlegri og skýrari hátt en hlutverki 

leikskólakennarans. Þegar leikskólakennari leggur fyrir verkefni, til dæmis reikni- eða 

stafaverkefni, er hann í kennarahlutverkinu en hann er leikskólakennari þegar börnin eru að 

leika sér. Foreldrar tengdu hlutverk “kennara” við grunnskólanám og verkefnavinnu eins 

og bókstafa- og stærðfræðikennslu í leik- og grunnskólum. Niðurstöður sýndu að hugtakið 

„kennari“ fékk hefðbundnari lýsingar en „leikskólakennari“, t.d. „kennari lætur þau fá 
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verkefni, kennir þeim að lesa, undirbýr þau fyrir lífið”. Kennari kennir fag og leggur grunn 

að formlegu námi hjá elstu börnunum.  

Aðspurð um kennara annars vegar og leikskólakennara hinsvegar, gáfu viðmælendur 

nokkur skýr dæmi um aðgreiningu á þessum tveimur hlutverkum. 

Til dæmis lýsir ein móðir svona: „Þetta augljósa er að miðla upplýsingum og náttúrulega 

að kenna og að styðja við börn í skólakerfinu veit sosum ekki, vera líka til staðar. 

Og önnur móðir orðar það svona: „Heyrðu já, hlutverk kennara er náttúrulega margþætt, 

það er náttúrulega að fræða nemendur“. 

Og hér er sami tónn hjá móður: ...“en síðan varð það svolítið kennarahlutverkið þar sem 

var verið að fræða þau“. 

Faðir svarar að: „Kennari fyrir mér er bara pínu leiðbeinandi, auðvitað eru þeir náttúrulega 

að kenna eitthvað ákveðið fag en líka að vera leiðbeinandi í leik og starfi í skólanum og 

kannski svipar svolítið til leikskólakennara í mínum huga. Ég held þeir séu að leggja 

grunninn að svona námi hjá börnum þannig að það byrjar allt saman þar“.  

Þetta sagði móðir um kennara: ...“leikskólinn virðist undirbúa 5 ára krakkana mjög vel til 

að fara í skóla, mér finnst mjög góð kennsla, það er byrjað að kenna þeim stafina til dæmis 

og það er fylgt eftir með miklum söng og tónlistarstarfi“.  

Hér upplifa foreldrar að börn þeirra séu að læra og það er „kennari“ sem er að kenna þeim. 

Tengt er við skóla og skólaverkefni eins og að gera stæðrfræði, eða stafaverkefni við borð 

þegar hin börnin eru að leika sér. Foreldrar nota færri orð um kennarann því það er eins og 

það sé skýrara í þeirra huga hvað hvað þeir gera: þeir kenna ákveðið, afmarkað efni. Þeir 

foreldrar sem fengið höfðu skólaverkefni fyrir börnin sín tengdu það menntun og sérstöðu 

leikskólakennarans.  

Sem dæmi um hvernig hún merkti menntun leikskólakennara þá lýsir móðir því svona:  

 

 „Ég hef verið með leikskólakennara sem eru svo mótíveraðir að ég hef mótíverast 

 með þeim sjálf. Ég hef verið með leikskólabarn sem er veikt heima í viku og ég fékk 

 heimaverkefni. Þetta hefði aldrei gerst nema að það væri þarna manneskja sem veit 

 hvað ein vika í þroska barna skiptir máli. Og þarna var ég bara svona þakklát að 

 fá ábendingar um hvað þau voru að læra í skólanum og þau gerðu það heima“. 
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Leikskólakennari leyfir börnunum að leika sér. 

Leikskólakennari styður við þroska og sjálfstæði og veitir umhyggju. 

Lýsingarnar á hlutverki leikskólakennarans eru almennari, víðari og ónákvæmari en á 

hlutverki kennara. Viðmælendur lýstu þeim í lengra máli og komu með margvísleg dæmi 

um hvað þeir gera og lýstu þeim sem; ankeri í leikskólanum, að taka eftir getu, styðja við 

þroska, veita öryggi, og hlýju, gefa rými fyrir tilfinningar, kenna sjálfstæði við borðhald, 

klæðnað og góðar matarvenjur og kenna jákvæð félagsleg tengsl, fara í saumana, taka 

foreldraviðtöl og vera góður miðlari.  

Aðspurður hvað einkenndi leikskólakennara svaraði faðir: „Að vera hálfpartinn 

sálfræðingur fyrir krakkana.“  

Og móðir lýsir leikskólakennurum svona: „Þannig að fyrir mitt leyti voru 

leikskólakennararnir bæði. Það var fyrst að hugsa um þau og leyfa þeim leika sér og leyfa 

þeim vera lítil kríli en síðan varð það svolítið kennarahlutverkið þar sem var verið að fræða 

þau“. Þarna er leikskólakennarinn því orðinn kennari þegar hann er að fræða þau. Aðspurð 

um hvað hún teldi vega þyngst í fari leikskólakennara segir sama móðir: ...“ætli það sé ekki 

bara umhyggja. Bara passa að þeim líði vel og gefa þeim kúr“.  

Önnur móðir lýsir hlutverki leikskólakennara svona: „Svo finnst mér þetta umönnunar- og 

öryggishlutverk þegar maður fer frá tveggja ára. Ég hef farið yngst frá 20 mánaða gamalli 

dóttur minni sem ég setti á leikskóla; þá er það sem þú upplifir öryggi, þú upplifir hlýju og 

þau eru þar sem þau eru.“   

Og móðir sem vinnur á leikskóla við að aðstoða fatlað barn hafði þetta að segja um 

leikskólakennarana sem hún vinnur með: 

 

„...þá finnst mér alveg sérstaklega mikilvægt fyrir leikskólakennara að 

getað sýnt börnunum skilning og...stutt við þau þroskalega séð og út frá 

þeirra þroskastigi. Þetta er líka soldið hjartans mál hjá mér líka, það er 

rosalega mikilvægt að börn fái til dæmis rými fyrir tilfinningarnar sínar 

og það sé komið til móts við þau þar sem þau eru raunverulega og það 

getur náttúrulega verið erfitt. Ég þekki það náttúrulega vinnandi á 

leikskóla sjálf að þau geta náttla verið krefjandi. Það getur náttúrulega 

verið erfitt að muna að 4 ára barn er bara 4 ára barn, þegar það eru 
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krefjandi barn sérstaklega. Þannig að mér finnst það mjög mikilvægur 

þáttur að kenna þeim þú veist að styðja við þau í sjálfstæði líka. Og ég 

held því miður að það sé oft illa mannað, þurfi að hjálpa börnunum of 

mikið til að halda hlutunum gangandi. En hérna já mér finnst það þessi 

stuðningur og að koma til móts við þau mjög mikilvægur“. 

 

Hér kemur fram krafa um umönnun, tengsl og öryggi og eru þessir þættir tengdir við 

leikskólakennarann. Hann er sá sem huggar og gefur kúr eru því tengslin við 

móðurhlutverkið skýr. En hann hefur líka öðrum skyldum að gegna eins og að vera ankeri 

á leikskólanum, að skipuleggja daginn, kenna borðsiði og að taka foreldraviðtöl. Mætti 

jafnvel segja að þessar lýsingar minni nokkuð á verkefni húsmóður/föður.  

 

Leikskólakennari skipuleggur. Hann tekur foreldraviðtöl, hefur yfirsýn, reynslu og 

veitir festu.  

Leikskólakennarinn er sá sem leitað er til þegar eitthvað sérstakt kemur upp á og litið er til 

þeirra þegar praktísk mál eins og skipulagsmál eru annars vegar. Flestir leikskólakennarar 

eru deildarstjórar og virtist sú staðreynd hafa nokkra vikt í hugum veiðmælenda.  

Til dæmis segir móðir um leikskólakennarana á deild sonar síns að; “...ég held að það 

nýtist (nám leikskólakennara) barninu mínu mjög vel, það verður meira markvisst starfið. 

Fólk sem hefur ekki menntunina á bak við sig kannski kann ekki endilega að að setja 

dagana upp þannig að þeir flæði sem best fyrir börnin. Ég held að strákurinn minn græði 

mjög mikið á sínum leikskólakennurum. Það verður svo flott starfið“. Móðirin hefur því 

trú á praktískri gagnsemi leikskólakennarans og er jákvæð í lýsingum sínum en lýsingin er 

nokkuð loðin og almenn. 

Sem dæmi um hvernig hún upplifir leikskólakennara öðruvísi en ófagmenntað starfsfólk þá  

lýsir móðir tveggja drengja því svo að hún finni mun á þeim og öðru starfsfólki á þennan 

hátt: „Það var miklu meiri eftirfylgni og eitthvað gert í því ef þær voru menntaðar, finnst 

mér það jákvæða. En svo var þetta líka bara persónubundið, það eru ekki allir eins, sama 

hvort maður er menntaður eða ekki.“  

Og  þetta segir enn önnur móðir: „Það er alveg munur þegar ég kem að sækja hann hvort 

það er sko deildarstjórinn hans sem er menntaður leikskólakennari eða aðrir starfsmenn 
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sem að ég veit að hafa ekki menntun. Uuu... ég get ekki sagt fyrir víst hvort það tengist því 

eða hvort það er vegna þess að hún er deildarstjórinn og fer meira í saumana sko“. 

Önnur móðir lýsir leikskólakennurum barna sinna svona: „Þetta eru náttúrulega konur á 

miðjum aldri, veita festu, hafa mikla reynslu, kenna hinu starfsfólkinu, ég sé þetta 

fagmenntaða starfsfólk sem ankeri í starfseminni, ankeri á deildinni. Eins segir hún: 

„Leikskólakennarar fara meira á dýptina og starfsreynsla þeirra er meiri“.  

Svona lýsir móðir því hvernig hún telur að menntun og þekking nýtist barni hennar: 

 

 „Þeirra menntun mundi, þú veist greina þarfir barnsins mín betur. Ef ég  

 hugsa bara um mitt barn þá myndu þau geta litið á literaturinn eða litið á stefnuna 

 sem þau eru að kenna eða eitthvað svoleiðis til að finna ráð og gagnlegar 

 ábendingar varðandi barnið mitt hvort sem það er jákvætt eða neikvætt, hvort það 

 sem um styrkleika eða veikleika ehh. Ég held að fólk sem hefur ekki gengið í 

 gegnum það að lesa sig til um rannsóknir, skoða allskonar hluti sem eru í gangi um 

 þroska barna, ég held að það geri sér ekki alveg grein fyrir því, ég held jafnvel 

 að mikið af starfsfólki sem er ekki með menntað til að passa börn, ekki til að fræða 

 þau. Og það er það sem pirrar mig“. 

 

Það virðist hafa þyngd í hugum foreldra að það eru oftar deildarstjórar/leikskólakennarar 

sem taka foreldraviðtöl. Sem dæmi um það þá vildi faðir meina að deildarstjórar og 

leikskólastjóri hefðu mestu yfirsýnina og þekktu best til barnanna og fjölskyldna þeirra 

vegna foreldraviðtalanna.  

Annar faðir sagði þekkingu leikskólakennara mikilvæga en að engu að síður kynni hann 

mjög vel að meta í fjölbreytni í starfsmannahópnum og jafnvel ekki síður.  

 

Leikskólakennarinn tók eftir því að barnið mitt er sérstakt. 

Ein hjón (viðtölin við þau voru tekin sitt í hvoru lagi í tölvu) og ein (stök) móðir sögðu að 

leikskólakennarinn hafi tekið eftir því að börnin þeirra voru bráðger. Töldu þau sig öll hafa 

fundið skýran mun á leikskólakennurum og ómenntuðu starfsfólki leikskólans. Óhætt er að 

segja að í þessum tilfellum fái leikskólakennarinn og menntun hans jákvæða umfjöllun. 
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Móðirin lýsti því svona hvernig hún teldi að menntun leikskólakennara nýttist barninu 

hennar:  

 

„Já, ég held það nýtist þannig að hún er líklega skilgreind sem bráðgert 

barn, þannig að hún var eiginlega fluglæs fjögurra ára og bað um að láta 

leggja fyrir sig reikningsdæmi og leikskólakennararnir voru miklu fyrr að 

kveikja á þessu en við foreldrarnir í rauninni. Við sáum samt alveg 

samanburðinn en það var nú samt svolítíð þaðan sem við áttuðum okkur. 

Í lestri og stöfun var öll innlögn komin um fjögurra ára aldurinn og það 

vorum ekki við; þær spottuðu það og hafa veitt henni gríðarleg tækifæri 

og hafa komið með mörg dæmi við mig þar sem þau gefa henni færi á 

einstaklingsmiðaðri nálgun þar sem hún fær að gera meira en almennt er 

kannske verið að gera með börnunum af því að hún hefur áhugann og 

getuna. Þannig að ég tengi það beint við að þarna séu gríðarlega 

metnaðarfullir og fagmenntaðir starfsmenn sem spotta þetta og kunna að 

vinna með það. En ég get ekki nákvæmlega sagt hvað er í þeirra menntun 

en það er eitthvað sem þessar manneskjur vita, sem dregur þetta fram, 

spotta, búa til farveginn, búa til vettvanginn til að hún fái að blómstra, án 

þess þó, að ég held það sé þannig að það sé á kostnað einhvers“. 

 

Faðirinn sagði frá því að það hafi verið leikskólakennarinn (deildarstjórinn) sem kom að 

máli við þau að fyrra bragði og boðist til að gefa barninu fleiri verkefni þegar tækifæri 

gæfist eins og til dæmis þegar færri börn voru á leikskólanum vegna Covid-19. Í 

framhaldinu fékk barnið svo ýmis skólaverkefni fyrir fyrsta bekk.  

Hin móðirin sem átti bráðgert barn kunni líka vel að meta starf leikskólakennaranna með 

barn sitt og sagði:  

 

 “Ef það var eitthvað sem ég þurfti að tala um við þá sem voru menntaðir þá var 

 oftast leitað að skýringunni og þá meina ég að það var kafað mjög djúpt í það eins 

 og með (nafn),  þegar ég bað um eitthvað meira þá var bara farið “all in”  

 með það hvernig væri hægt að kenna litlum krílum ýmislegt. Þó að kannski 

 önnur kríli væru við hliðina á þeim að leika sér með leir eða eitthvað þá fékk hann 
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 alltaf að gera eitthvað meira, á meðan að þær sem voru ómenntaðar gerðu ekkert 

 eða þannig. Það var meira svona, ókei, það var hlustað en ekkert gert. Það var 

 miklu meiri eftirfylgni og eitthvað gert í því ef þær voru menntaðar, það finnst mér 

 það jákvæða“. 

 

Annað dæmi um sérstakt barn en með öðrum formerkjum er móðir sem sagði frá erfiðri 

reynslu af deildarstjóra/leikskólakennara fatlaðs barn síns. Henni fannst kennarinn ekki 

hafa komið nógu vel til móts við þarfir barnsins og fannst henni að gætt hafi pirrings frá 

honum á að hafa mikið fatlað barn í leikskólanum. Taldi hún jafnvel að þessi pirringur hafi 

komið fram í samskiptum leikskólakennarans við hin börnin sín í leikskólanum. Sagði hún 

leikskólakennarann hafa gefið í skyn að barnið væri betur sett í sérskóla því það reyndist 

erfitt að koma til móts við flóknar þarfir þess. Foreldrarnir héldu þó barninu í leikskólanum 

út leikskólaárin engu að síður út af praktískum málum. Vel má vera að í ljósi þess hve 

viðkvæmt málið var hafi deildarstjóranum ekki tekist að koma upplýsingum þannig frá sér 

að gagn hlytist af. Var þetta mál eitt af tveimur umkvörtunarefnum sem komu upp í 

þessum tíu viðtölum.  

Hitt var þannig vaxið að krafist var endurnýjaðra upplýsingar/vottorðs um ofnæmi barns á 

hverju ári öll leikskólaárin. Þá þurfti móðirin að ferðast frá norðurlandi til Reykjavíkur 

með tilheyrandi kostnaði í tíma og peningum. Þar taldi hún leikskólastjórann hafa verið of 

stífan á reglunum og ekki koma til móts við sig. Hún sagði: ...“en sérstaklega 

leikskólastýran, hún var rosalega, það var oft mjög erfitt að beygja eitthvað eins og hún 

vildi fá vottorð árlega hjá (nafn) þó að hann (læknirinn) sagði að ekkert væri að fara að 

breytast á ári þannig að ef ég gef þér vottorð þá er það næstu fjögur árin. En hún vildi fá 

það árlega svo við þurftum alltaf að fara suður árlega. “ 

Aðrir viðmælendur voru sáttir við leikskólakennarann/deildarstjórann sem þeir höfðu átt 

samskipti við, þ.á.m. deildarstjóra sem var ekki leikskólakennari.   

 

Leikskólakennarar eru konur. 

Flestir leikskólakennarar eru konur og foreldrar, sem nefndu það, töldu það einfaldlega 

staðreynd sem blasti við og töluðu um það sem slíkt. Ekki var þó spurt út í þetta atriði 

sérstaklega en það kom engu að síður fram í mörgum viðtölum. En eitt foreldri nefndi að 

hún kynni vel að meta að það væri jöfn kynjaskipting hjá starfsfólki á deild barns hennar. 
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Tvær mæður töluðu í gegnum allt viðtalið um leikskólakennara sem konur. Önnur þeirra 

fann sig knúna til að útskýra það þrátt fyrir að hafa ekki verið spurð út í þá orðanotkun:   

 

 "Já, það vill þannig til að í þessum skóla okkar eru konur sem eru um og upp úr 

 miðjum aldri sem hafa bara ýmsa fjöruna sopið í þessum bransa. Bara búnar að 

 vera lengi, margar verið í skólanum frá því hann var stofnaður, þannig að auðvitað 

 hafa þær það sem reynslan færir og ég er ekki að reyna að vera kynjuð, 

 raunveruleikinn er sá að þetta eru konur upp úr miðjum aldri, reynslumiklar konur, 

 sem skipta þessu með sér. Þannig að þetta er algert ankeri í starfseminni. Þær geta 

 þá miðlað þessari reynslu til þessara yngri.“ 

 

Önnur móðir talaði alltaf um starfsfólkið sem „þær“ í viðtalinu: „Það er svona 

lokapunkturinn í þessu, eftirfylgnin og það var meira gert ef þær voru menntaðar, þær, þær 

voru bara konur“. Þarna var hún ekki að tala niður til kvenna heldur að benda á að á 

leikskólanum væri allt starfsfólkið konur og þar með leikskólakennararnir líka. 

 

Þema 2. Fjölbreytileiki í starfsmannahópi leikskóla er mikilvægur og 

eftirsóknarverður. 

Persónuleiki, aldur, kyn, reynsla og fjölbreytileg menntun starfsfólks skiptu foreldrana 

máli. Allir viðmælendur sögðu mikilvægt að gera leikskóladvölina fjölbreytilega. Ekki var 

spurt sérstaklega eftir þessu en engu að síður kom þetta atriði alltaf fram með einum eða 

öðrum hætti.  

Um þetta atriði sagði móðir:  

 

“Aðrir geta haft gríðarmikilvæga rullu, til dæmis að vera félagi og bjóða 

eitthvað nýtt eins og þessi strákur sem við kölluðum flakkarann, sem 

flakkaði á milli og var alltaf með gítar. Þú veist, hann gaf af sér voða mikið 

með þessari viðbót....og líka annað fólk alveg sama hvort þau séu með 

menntun eða ekki“.  
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Faðir sagðist alls ekki vera að gera lítið úr konum en að fjölbreytni í starfmannahópnum 

...“sé bara mikilvæg og og skemmtileg og endurspegli fjölbreyttara umhverfi“. 

Móðir með þrjú börn í leikskóla sagði að hún vissi ekki alveg hver væri leikskólakennari í 

skólanum. Hún vissi þó að deildarstjórarnir væru leikskólakennarar og að það væru tveir 

karlar að vinna á deild dóttur sinnar og að þeir væru báðir í leikskólakennaranámi. Jöfn 

kynjaskipting í starfshópi leikskólans var nokkuð sem hún kunni vel að meta; “… karlar og 

konur, jöfn kynjaskipting, ótrúlega gott fyrir stelpuna mína og strákana að fá bæði.” Hún 

var eina foreldrið sem nefndi að það væri jafnt kynjahlutfall í starfmannahópi leikskólans. 

Hún bætti við að hún: „hafi ekki verið að spyrja út í það (hver væri leikskólakennari) því 

mér líst svo vel á þetta fólk, það eiginlega skiptir mig ekki máli“.   

Faðir sagði “starfsmenn á leikskólum eru svolítið ungir, kannski nýskriðnir úr menntaskóla 

en þeir eru samt alveg ágætir“ og hann bætti við að þeir sem séu kennaramenntaðir séu 

eldri og hafi að hann taldi meiri og mikilvæga reynslu.  

Um fjölbreytileika í menntun starfsfólks sagði tveggja barna móðir:  

 

“Já, mikilvægt að það séu reglulega haldin námskeið á þessu sviði. Ég er 

ekki bara að tala um einhverja menntun. Ég er að tala um að menntun í 

kennslufræði eða listkennslu eða einhverjum sérfögum sem tengjast 

leikskólastarfinu sé gríðarlega mikilvæg hvort sem um er að ræða 

leikskólakennara eða ófaglært starfsfólk”.  

 

Hún sagðist ekki hafa fundið mun á leikskólakennurum og öðru starfsfólki, að það væri 

persónubundið hvernig sé að tala við starfsfólkið og telur það ekki tengjast menntun: 

...“mér finnst það mjög persónubundið eftir starfsfólki hversu miklar upplýsingar það gefur 

og mér finnst það ekki endilega tengjast því að viðkomandi sé leikskólakennari eða ekki.“ 

 

Þema 3. Leikskólar eru nauðsynleg viðbót í uppeldinu. 

Börnin skólast til félagslega og kynnast fleira fólki en fjölskyldu og reynsluheimur þeirra 

stækkar. Allir nefndu þennan vinkil um viðbót í uppeldið með einum eða öðrum hætti. 

Oftast var minnst á að börnin hittu fleira fólk á leikskólanum en nánustu fjölskyldu, 

eignuðust leikfélaga og þroskuðust þannig félagslega. Eins var talað um annan efnivið en 



 

 
41 

þann sem er inni á heimilum, öðruvísi mat og að vettvangsferðir væru velkomnin viðbót 

við reynsluheim barnanna. 

Móðir útskýrir þetta vel: „Ég hugsa að ég myndi frekar vilja að þau væru innan um börn og 

fengju þessa rútínu og ég held að það sé mikið nám og þroski og lærdómur að vera að 

umgangast börn og hvort sem það er yngri eða eldri eða jafnaldrar“. 

Og svona orðaði önnur móðir upplifun sína af því að barnið sitt kynntist og treysti öðru 

fólki en heimilisfólkinu: 

 

 „Það er þetta traust sem verður til gagnvart öðru fólki hjá barninu manns,  

 það er að segja að það getur treyst því að vera hjá annarri manneskju og að 

 mér finnst alveg rosalega gaman að sjá þessa væntumþykju sem börnin mín hafa 

 myndað tengsl við ókunnugt fólk, sem í rauninni hefur aldrei komið inn á mitt  

 heimili...ef maður ímyndar sér það senaríó að barnið fari ekki á leikskóla og sé bara 

 heima þá held ég að þessi tengslamyndun og traust á annað fólk myndi fara 

 forgörðum og þá fer það bara beint í grunnskóla“. 

 

Og hér talar móðir um stóru myndina varðandi leikskóladvölina: 

„Þannig þetta er hugsað sem dagvistun fyrst skilurðu, svo byrjar barnið þitt á leikskóla og 

þú hefur enga reynslu af leikskólastarfsfólki eða hvað er gert þarna. Þú áttar þig smátt og 

smátt á að þetta er ekki bara dagvistun, barnið þitt er að græða fullt á hverjum degi og ekki 

bara frá starfsfólkinu heldur frá umhverfinu og börnunum og samleiknum og öllu þessu“. 

Og þessi móðir kann að meta að börnin hennar hafi orðið sjálfstæðari við leikskóladvölina: 

„Já, bara stækka hringinn. Ég allavegana tek eftir miklum mun á mínum börnum eftir að 

þau byrjuðu á leikskóla bara félagslega og þau eru ekki lengur svona rosalega háð mér og 

allt það“. 

Sex foreldar nefndu að börnin lærðu að borða annan mat en þann sem væri heima hjá þeim. 

Þeir sem nefndu þetta voru allir ánægðir með þann mat sem í boði var og nefndi þriggja 

barna móðir þetta atriði þrisvar sinnum í viðtalinu við mismunandi tækifæri. En það var 

líka minnst á vettvangsferðir sem lærdómsríkar og á mikilvægi fjölbreyttrar sköpunar. 

Nýstarlegur efniviður til að leika með var nefndur þrisvar og ein móðir talaði um að 

stærðfræði- og holkubbarnir væru vinsælir hjá sínum börnum en það er leikefni sem er ekki 
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á heimilum. Þannig væri leikskólinn velkomin viðbót sem veitti breidd og fleiri víddir í 

uppeldinu sem foreldrarnir kynnu vel að meta.  

Ein móðir orðaði þetta atriði skýrt: „Á meðan þessi gæslutími stendur þá er þvílíkt mikið 

verið að vinna með barnið þitt. Fyrst, þegar það er tveggja ára er verið að vinna með að 

kenna því að virða reglur, að virða rútínu, að gera hitt og þetta, að kenna því að smakka 

mismunandi mat, að leika við allskonar krakka, að prófa allskonar dót, allskonar aðstæður 

sem ég býð ekki upp á heima.“ 

Og móðir, sem segir að börnin sín séu sjálfstæðari og meira sjálfbjarga eftir 

leikskóladvölina, bætti við í þessu sambandi: „Já, sterkari og kannski smakka nýjan mat og 

og læra ný orð og það er bara svona ýmislegt sem er öðruvísi“. 

 

Þema 4. Já, ég myndi þiggja plássið þó enginn væri leikskólakennarinn, en...    

Níu foreldrar af tíu sögðust myndu þiggja plássið. En allir nema einn voru þó með varnagla 

eins og “að spyrja fleiri spurninga”, “myndi fylgjast allt öðruvísi með”, “ekki þiggja 

plássið nema í neyð”, “bara ef ég yrði nauðsynlega að fara að vinna fyrir heimilinu” og “ég 

myndi hugsa mig vel um”.  

Fjögurra barna móðir með eitt í leikskóla sagðist hafa erfiða reynslu af leikskólakennara en 

hún var þó það foreldri sem aftók að setja barn sitt í leikskóla með engum 

leikskólakennara. Í lok viðtalsins kom þó annað fram því þá sagði hún að persóna, 

skapgerð og áhugi kennara og annarra starfsmanna komi þarna sterkt inn og að vera með 

leikskólakennarapróf sé ekki það eina sem skipti máli.  

Móðir með tvo drengi í leikskóla sagði:  

 

“En ég held að ég myndi samt fylgjast allt öðruvísi með og ég held ég 

myndi leggja allt öðruvísi áherslur. Ég myndi kannski mögulega kvarta 

meira (hlær). Þó að þetta sé leikskóli þá er þetta menntun barnanna minna 

og já, ég held ég myndi þiggja það auðvitað, bara upp á félagslíf barnanna 

minna. En það væri allt öðruvísi samt“. 
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Allir foreldrarnir nema einn sögðu að þeim mundi finnast það verra að ekki væru 

leikskólakennarar í skólanum en að þörfin á öruggu leikskólaplássi væri mikil til að komast 

til vinnu og eins svo að börnin hefðu leikfélaga. Svona lýsir móðir þessari stöðu: 

 

„Mér myndi alveg finnast það svolítið erfitt af því ég veit að þessi menntun 

segir rosalega mikið og að hérna auðvitað er alveg fullt af góðu fólki að 

vinna í leikskólum ... að munurinn sé það mikill að ég yrði hikandi við það. 

Það er alveg ástæða fyrir þessu námi auðvitað þannig að ég veit ekki hvort 

ég myndi hafna plássinu enda er maður náttúrulega ekki endilega í stöðu 

til þess en ég myndi allavega hafa svolitlar efasemdir um það“. 

 

Og önnur móðir orðaði það svona: 

 

“... ef þú færð leikskólapláss þá ertu að fara að gera eitthvað, vinna við 

það sem þú vilt vinna eða gera það sem þú vilt gera. Þannig auðvitað er 

þetta gæsla, en það er einhver að passa barnið mitt. Náttúrulega ef maður 

er í brýnni þörf að fara að þéna tekjur fyrir fjölskylduna þá myndi ég 

auðvitað þiggja plássið en ég myndi gera athugasemd”. „Já en ég er 

náttúrulega menntasnobb“. 

 

Það er athyglivert að hér er eins og móðirin afsaki sig með þeim orðum að hún sé 

„menntasnobb“ og þess vegna skipti þetta hana máli. Seinna í viðtalinu koma fram hjá 

henni að sá starfsmaður sem hafi náð best til dóttur sinnar væri ekki leikskólakennari og þá 

bætti hún við að persónuleiki skipti líka miklu máli og svo hélt hún áfram: 

 

 ...“ég held að menntun skipti máli og það er náttúrulega til líka fullt af starfsfólki 

 sem er með margra ára reynslu skiluru, þar fer það að vera soldið erfitt skilurðu.  

 Fólk sem er ekki menntað en það er búið að sitja marga skilafundi og það er búið 

 að lenda í mörgum vandamálum, það er búið að lenda í hinu og þessu. Þannig að 

 reynslan er alveg pottþétt farin að hjálpa því að verða meira þenkjandi eins og 

 menntaðir.“ 
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Hún var ekki ein um að meina að reynsla jafngilti menntun því einn faðir taldi reynslu 

starfsfólks jafngilda leikskólakennaramenntun en þetta sagði hann um 

leikskólakennaralausan skóla handa barninu sínu: 

 

...“Sko ég er ekki alveg hlutlaus í þessu máli út af því að mamma er ekki 

leikskólakennari en hún hefur unnið á leikskóla í 30 ár og er ábyggilega 

hæfari en margir leikskólakennarar...ég myndi bara skoða málið og ræða 

kannski við aðra foreldra sjá bara hvernig leikskólinn hefur spurst út og 

svoleiðis en annars myndi ég ekki setja það sérstaklega fyrir mig. En flestir 

sem vinna á leikskóla eru að gera það með áhuga á að passa upp á börnin, 

þannig að ég myndi alveg treysta þessu fólki.“ 

 

Í kaflanum voru þemun sem fundin voru lögð fram. Birtir voru þeir bútar úr viðtölunum 

við foreldrana sem sýndu skýr dæmi um þemun. Þemun sýndu nokkur vel þekkt stef um 

ýmind stéttinarinnar og litla áherslu á leikskólakennaramenntun. 

 

 



 

 
45 

7. Umræða  

Hér á eftir verður skoðað hvort að þær rannsóknir um leikskólakennarastéttina sem nefndar 

voru endurspeglist í þessari rannsókn. Velt verður upp veikum hliðum rannsóknar og 

mótsögnum í svörum foreldra. Einnig verður skoðað hvort það sem foreldrar sögðu um 

leikskólakennara endurspegli þær lýsingar og kröfur um fagmennsku sem settar eru fram í 

fræðum, lögum og reglugerðum.  

 

Þema 1. Kennarinn – leikskólakennarinn 

Kennari leggur fyrir verkefni, fræðir, kennir. Þegar leikskólakennari er að leggja fyrir 

verkefni þá er hann í kennarahlutverkinu. Leikskólakennari leyfir börnunum að leika sér, 

styður við þroska og sjálfstæði og veitir umhyggju. Hann skipuleggur, tekur foreldraviðtöl, 

hefur yfirsýn og reynslu og veitir festu. Leikskólakennarinn tók eftir því að barnið mitt er 

sérstakt. Leikskólakennarar eru konur. 

Þetta þema sýnir að það er nokkuð skýr munur í hugum foreldra á kennara annars vegar og 

leikskólakennara hinsvegar. Lýst er nokkuð klassískum og hefðbundnum ýmindum og 

mætti jafnvel segja gamaldags hugmyndum. Annars vegar er kennarinn að kenna ákveðið 

verkefni en hinvegar er leikskólakennarinn ennþá fóstra sem “umvefur og reddar öllu“ eins 

og Kristín Dýrfjörð (2001) lýsir því í grein um leikskólamál. Spurt var út í þetta sérstaklega 

til að sjá hvort og hver aðgreiningin væri á þessum starfsheitu í hugum viðmælenda og 

reyndu þeir sitt ýtrasta að aðgreina kennara og leikskólakennara. Munurinn er þó ekki 

svart-hvítur því nefnt var að þeir ættu ýmsilegt sameiginlegt en aðgreiningin var helst sú að 

kennari kennir fag og skilgreint verkefni en leikskólakennarinn annast um börnin. Ekki tel 

ég að ýmind leikskólakennarans sé neikvæðri eða á lægra plani en kennarans en ekki 

verður litið framhjá því að leikskólakennaranum er lýst sem móðurýmind og kennarinn er 

að kenna og vinna fyrirfram skilgreint skólaverkefni.  

 

Leikskólakennari skipuleggur.  

Hann tekur foreldraviðtöl, hefur yfirsýn, reynslu og veitir festu.  

Hér má segja að leikskólakennaranum sé lýst líkt og móður eða ráðskonu og mætti tengja 

það við hin mörgu verkefni sem hann hefur á sinni könnu eins og starfslýsingar sýna 

Kennarasamband Íslands (e.d.). Hin praktísku hversdagsstörf sem unnin eru á leikskólum 
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eru að líkindum sýnileg foreldrum og líkjast þeim störfum sem tengjast sögu kvenna sem 

uppalenda á heimilum eins og reifað er í kaflanum um sérstöðu stéttarinnar. Vil ég líka 

meina að hve lík störf leikskólakennara eru störfum annarra starfsmanna leikskóla 

(Jóhanna Einarsdóttir o.fl. 2013, Arna H. Jónsdóttir (2005) útskýri hugsanlega þessa 

upplifun og lýsingar foreldranna. Niðurstöður af rannsóknum Jóhönnu (2013) og Örnu 

(2005) sýndu að óljós verkaskipting virtist vera milli leikskólakennara og leiðbeinenda í 

íslenskum leikskólum hvað varðar dagleg störf.  

Ýmislegt bendir til þess að viðmælendurnir telji þekkingu á þroska og námi barna sé 

almenn vitneskja, nokkuð sem komi með reynslunni af að vinna í leikskóla. Einn faðir lýsti 

þeirri skoðun vafningalaust og áhersla allra viðmælenda á fjölbreytni í starfsmannahópi 

leikskóla jafnvel frekar en að hafa leikskólakennara benda til að niðurstöður 

viðtalsrannsóknar Ólafar Magneu Sverrisdóttur (2020) og í þessari rannsókn séu að komast 

að svipaðri niðurstöðu.  

Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2005) var bent er á að það geti reynst erfitt að vera eini 

fagmaðurinn á leikskóladeild því tilhneiging skapist til að líta svo á að allir séu jafnir en að 

það geti leitt til þess að aðrir starfsmenn, til dæmis leiðbeinendur, virði ekki sérþekkingu 

leikskólakennara. Og í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur o.fl. (2013) kemur fram að lítil 

verkaskipting á milli leikskólakennara og leiðbeinenda í leikskólunum hamli því að 

sérþekking kennaranna nýtist til fulls og styðja því þessar rannsóknir líka það sem kom hér 

fram. Hlutverk leikskólakennara og annarra starfsmanna skarast það mikið að verkssvið og 

ábyrgð verða óljós. Það gerir leikskólakennaranum líklega erfiðara fyrir að taka skrefið til 

að vera leiðandi afl inn í leikskólanum. Umboðið til að stýra verður ekki skýrt þegar allt 

starsfólk er í sömu verkefnum. Ekki bætir úr skák að ekki er til lagaheimild eða reglugerð 

um leiðbeinandi hlutverk leikskólakennara/deildarstjóra í lögum um leikskóla.  

 

Leikskólakennarinn tók eftir því að barnið mitt er sérstakt. 

Þeir fjórir foreldrar sem fengið höfðu sérnámsskrá fyrir bráðger börn sín voru mjög 

jákvæðir í garð leikskólakennaranna en þeir töldu að þar hefði menntun leikskólakennarans 

komið skýrt fram. Eitt foreldri sagðist finna mun á því hvernig var að tala við 

deildarstjórann eða annað starfsfólk og einnig að leikskólakennararnir færu „all in“ þegar 

þeir voru beðnir um eitthvað sérstakt fyrir barnið.  
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Það voru fjórir foreldrar af tíu sem gátu nefnt dæmi um að menntun leikskólakennarans 

hafi beinlínis gagnast barni þeirra á ákveðinn hátt. Aðrir foreldrar sögðust ekki finna mun á 

leikskólakennurunum og öðru starfsfólki í hversdagslegum samskiptum og vissu ekki 

nákvæmlega hver var leikskólakennari og hver ekki.  

Leikskólakennararnir virtust því ekki hafa sérstöðu í hugum foreldra nema í tilfellum eins 

og þegar barn fær sérnámskrá. Það kemur heim og saman við rannsókn Jóhönnu Einars 

o.fl. (2013) um litla verkaskiptingu milli leikskólakennara og annarra starfsmanna. Þar 

kom fram að það sem helst greindi að var að leikskólakennarar báru meiri ábyrgð á 

umönnun og menntun barna með sérþarfir. Þegar reynir á slíka þætti eins og t.d í tilfellum 

bráðgerra barna, töldu foreldrarnir að það hefðu einmitt verið leikskólakennararnir sem 

tóku eftir og sinntu börnunum á viðeigandi hátt en ekki annað starfsfólk leikskólans. Ein 

móðir sagði leikskólakennarann hafa tekið eftir þessu fyrst og lýsti því svona; „En ég get 

ekki nákvæmlega sagt hvað er í þeirra menntun en það er eitthvað í þeirra menntun 

sem...draga þetta fram, spotta, búa til farveginn, búa til vettvanginn til að svona hún fái að 

blómstra, án þess þó, ég held það sé ekki þannig að það sé á kostnað neins skilurðu“. 

Lýsingin er jákvæð en ekki sérlega nákvæm.Tveir aðrir foreldrar nefndu þennan þátt og 

sögðu einnig að það hafi verið leikskólakennarinn sem tók eftir sérstöðu barnsins að unnið 

hafi verið vel í málinu í framhaldi.  

Eins og reifað er í kafla 3.1. vinnur fagstétt leikskólakennara eftir lögum um leikskóla 

(nr.90/2008), Aðalnámsskrá (2011) og starfslýsingum KÍ (e.d.). Hún er þekkingarstétt 

(Drucker. 1999) og uppfyllir skilyrði þess að vera „fagstétt“ (Sigurður Kristinsson. 2013. 

Jóhanna Einarsdóttir. 2002). Hún uppfyllir líka skilyrði þess að verðskulda traust 

samkvæmt Trausta Þorsteinssyni ( 2003).  

Þetta er lýsing á fagstétt sem ætti að standa nokkuð föstum fótum í samfélaginu. En fjórir 

af þeim sem rætt var við þóttust nema að leikskólakennarinn hefði sérstöðu í 

starfmannahóp leikskólans. Úrtakið er of lítið til að alhæfa um og heimfæra upp á 

samfélagið en þetta gefur ákveðna vísbendingu og þá sérstaklega í ljósi þess hvernig 

hópurinn var samansettur af einungis menntuðu millistéttarfólki. Nánar verður rætt um það 

í kafla 8. 

Notendakannanir sveitarfélaga hafa sýnt almenna ánægju með leikskólana en þær segja 

hinsvegar ekkert um skoðanir og upplifanir notenda af stétt leikskólakennara. Ekki er 

óvarlegt að ætla að stéttin njóti velvildar ef litið er til þessarra kannanna. 
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Í kafla 3.1 er sagt frá „hinni nýju fagmennsku“ kennara (Sigurður Kristinsson. 2013. 

bls.251-252) en þá er áhersla á samstarf og samráð kennarans við foreldra og nemendur um 

hvernig náð skuli árangri. Þá er kennarinn opinn fyrir áhrifum, lítur út á við og byggir 

ákvarðanir á faglegu mati. Aftur eru það foreldrar sérstöku barnanna sem standa þarna út 

úr hópnum, því þeir nefndu að leikskólakennararnir hafi  unnið í framhaldi að sérnámsskrá 

fyrir börnin í samráði við foreldra. Vert er að taka það fram að í þessum hópi sem rætt var 

við voru það foreldrar sérstöku barnanna sem töluðu mest og lengst í viðtölunum. Gefur 

það vísbendingu um að þeir foreldrar séu meðvitaðir og áhugasamir um menntun barna 

sinni í leikskólanum. 

Sú staðreynd að meirihluti stéttarinnar eru konur og á það sé minnst í viðtalsrannsókn um 

leikskólakennara kemur ekki beinlínis á óvart. En í ljósi þess að fjölbreytileiki í 

starfsmannahópi leikskóla er sá þáttur sem foreldrar kalla helst eftir sem eftirsóknarverðum 

þá vinnur þessi staðreynd ekki með stéttinni. Heldur þokast í átt að jafnari kynjaskiptingu 

eins og tölur frá Hagstofu Íslands sýna (2020) en það er langt í land. Enda kom í ljós hér að 

staðalmyndir um leikskólakennara sem móðurlegar ráðskonur eru enn á lífi þrátt fyrir 

ýmsar aðgerðir og breytingar á náminu til að lyfta stéttinni upp á sömu hillu og aðrir 

kennarar eru á.  

 

Þema 2.  Fjölbreytileiki í starfsmannahópi leikskóla er mikilvægur og 

eftirsóknarverður. 

Þetta atriði kom fram með einum eða öðrum hætti í öllum viðtölunum ásamt því að góður 

persónuleiki starfsmanna skipti sköpum. Viðmælendur lögðu áherslu á að mannkostir 

starfsfólks væru ekki síður veigamiklir en leikskólakennaramenntun og jafnvel veigameiri. 

Góður persónuleiki, að gefa sig að barninu, vinna traust þess og vináttu voru brýnni þættir í 

hugum foreldra en að viðkomandi væri með leikskólakennarapróf. Breidd í 

starfsmannahópnum vóg því ekki síður þungt en að hafa leikskólakennara í skólanum og 

talað var um mismunandi menntun, misjafnan bakgrunn, að hafa fólk af báðum (öllum) 

kynjum og á ólíkum aldri. Eitt foreldri sagði langa reynslu af leikskólavinnu jafn góða og 

leikskólakennaramenntun og eitt foreldri nefndi að leikskólakennararnir kenndu hinu 

starfsfólkinu og að þeir væru þannig ankeri í faglega starfinu sem annað starfsfólk gæri 

litið til. 
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Í rannsókn Örnu H Jónsdóttur (2012) kom fram lítil áhersla hagsmunaðila (foreldra) á 

leikskólakennara sem eftirsóknarverðan starfkraft inn í leikskólana og sínir þessi rannsókn 

líkar niðurstöður. Allir viðmælendur vildu aðspurðir frekar hafa leikskólakennara á deild 

barna sinna en aðrar þarfir urðu ofan á þegar valið var um ekkert leikskólapláss eða 

leikskólakennaralausan leikskóla. Öruggt leikskólapláss, góð almenn umönnun, fjölbreyttni 

í starfsmannahópnum og fólk með persónuleika sem þeim og börnunum líkaði við voru 

aðalatriðin.  

Áhersla foreldra á margbreytileika í starfsmannhópnum rýmar ekki við kröfur í lögum um 

leikskóla (2008) um að 2/3 af starfsfólki leikskóla skuli vera leikskólakennarar því kallað 

var eftir fjölbreytilegum hópi starfmanna. Því má bæta við að meirihluti stéttar 

leikskólakennara eru konur en viðmælendur vildu hafa fólk af báðum (öllum) kynjum. 

Nokkur óreiða var í svörum þegar spurt var um hvort þegið yrði leikskólapláss með engum 

leikskólakennara og verður það skoðað betur í  kaflanum „Mótsagnir, veikleikar, erfið 

spurning“.  

 

Þema 3. Leikskólar eru nauðsynleg viðbót í uppeldinu. 

Börnin skólast til félagslega á leikskólunum og læra að treysta fleira fólki en fjölskyldu. 

Þau kynnast öðru en þau eru v ön heima hjá sér. Reynsluheimur þeirra stækkar. 

Ekkert foreldri gat hugsað sér að ala upp börn sín án leikskólans á hliðarlínunni burtséð frá 

nauðsyn dagvistunar. Allir foreldrarnir töldu börn sín „græða“ á leikskólavistinni og töldu 

sig sjá þess merki í vitsmuna- og félagsþroska svo og í auknum orðaforða. Félagsskapur 

annarra barna var talinn með mikilvægustu kostum leikskólasóknar ásamt því að kynnast 

og treysta öðru fullorðnu fólki en fjölskyldu. Leikskólavist á Íslandi er svo almenn að 

örðugt er að bera saman þroska barna sem ganga í leikskóla og þeirra sem gera það ekki. 

Viðbótin í reynslubankann sem nefnd var eins og vettvangsferðir, fjölbreyttara mataræði 

og leikefni þóttu hafa áþreifanleg áhrif eins og að auka viðsýni og þekkingu. Ætla má að 

hér mæti leikskólinn hlutverki sínu eins og því er lýst í lögum um leikskóla (2008), 

Aðalnámsskrá (2001) og KÍ (e.d.). 

Í rannsókn Árnýar Steindóru Steindórsdóttur (2019) „Birtingarmynd leikskólastarfs í rituðu 

efni fjölmiðla“ kemur fram í samantekt um hagsmunaaðila leikskóla að „Leikskólinn 

virðist hafa áunnið sér sess sem fyrsta skólastig landsins og þar gegnir einu hvort um ræðir 
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innri eða ytri hagsmunaaðila “. Þrátt fyrir litla áherslu foreldra á leikskólakennaramenntun 

starfsfólksins, kom þessi skoðun fram í samtölunum. Þessir innri hagsmunaaðilar telja að 

börn þeirra hafi gagn af leikskólanum og þeir geta þeir ekki hugsað sér annað en að börn 

þeirra sæki þá, burt séð frá leikskólakennaramenntun starfsfólksins.  

Hér er mótsögn. Annars vegar telja þessir foreldrar fagmenntunina ekki skipta sköpum en 

hins vegar telja þau leikskólann sem skólastofnun gera það. Foreldrarnir líta á leikskólann 

sem fyrsta skóla barna sinni og finnst mikilvægt að barnið njóti leikskólavistar en virðast 

ekki tengja gæði leikskólanna við kennaramenntunina nema þegar barnið fær sérverkefni 

og skólaverkefni. 

 

Þema 4. Já, ég myndi þiggja plássið þó enginn væri leikskólakennarinn, en...  

„Myndir þú þiggja leikskólapláss með engum leikskólakennara nema skólastjóranum“?  

var sú spurning sem olli mestum vangaveltum af því sem spurt var um. Viðmælendur 

hugsuðu sig um og spurðu nánar út í valkostina og veltu upp ýmsum möguleikum eins og 

að keyra um lengri veg fremur en að þiggja plássið. En að lokum komust allir nema einn að 

þeirri niðurstöðu að þiggja plássið. Þessi eini sem sagðist ekki þiggja það dró svo úr þeirri 

staðhæfingu seinna í viðtalinu og sagði að fagmenntunin væri ekki það mikilvægasta við 

starfsfólk leikskóla heldur góður persónuleiki. Oftast var bætt við útskýringum eins og að 

þeir myndu hugsanlega kvarta meira, spyrja meira, fylgjast öðruvísi með, spyrjast fyrir um 

leikskólann svo nokkur dæmi séu tekin. 

Móðir barns sem var í leikskóla þar sem deildarstjórinn var ekki leikskólakennari lýsti 

henni sem „yndislegri“ ítrekað og að henni væri alveg sama þó hún væri ekki með „prófið. 

Hún sagði þó seinna í viðtalinu að hún vildi að það væru fleiri leikskólakennarar að vinna í 

leikskólanum. Í viðtalinu við hana kom fram að hún hafði góð tengsl við deildarstjórann og 

það skipti hana miklu að tala helst alltaf við hana í lok dags eða þá annan starfmann ef 

deilarstjórinn var ekki við. Þessi tengsl og þetta traust við þá sem annast og kenna barni 

manns er nokkuð sem fátt ef nokkuð getur tekið fram og er þá háskólapróf þar ekki 

undanskilið.  
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8. Veikleikar, mótsagnir, fjölbreytni og leikurinn 

Helstu veikleikar rannsóknarinnar eru þrír. Í fyrsta lagi þá er spyrjandi leikskólakennari og 

gæti það hafa haft truflandi áhrif á svör foreldra. Það er hugsanlegt að viðmælendur hafi 

ekki viljað móðga spyrjanda og gætu því hafa verið varkárir í svörum sínum.  

Úrtakið var lítið, taldi einungis tíu manns, 7 konur og 3 karla. Af rannsókninni er hægt að 

draga vísbendingar um álit foreldra á leikskólakennarastéttinni og menntun hennar en ekki 

alhæfa. 

Stærsti veikleikinn er að úrtakið var einsleitt hvað varðar uppruna, menntun og búsetu. 

Allir voru íslendingar í millistétt með háskólamenntun af einhverju tagi, í öruggri vinnu og 

níu af tíu bjuggu á höfðuborgarsvæðinu. Notast var við snjóboltaúrtak og byrjað á að leita 

til fólks sem ég var málkunnug og með börn í leikskóla í nágrenni mínu. Vera má að úrtak 

með fjölbreyttari bakgrunn gæfi aðra niðurstöðu og vísbendingar.  

Þrátt fyrir galla og kannski einmitt vegna þess að úrtakið var einsleitt þá kom 

athyglisverður flötur úr rannsókninni í ljós: Menntaðir foreldrar lögðu ekki sérstaka áherslu 

á að hafa leikskólakennara inn í leikskólum barna sinna. Hvernig stendur á því? Það blasir 

við að hér er mótsögn. Áhugavert væri að vita hvort að hópur af minna menntuðum 

foreldrum eða af öðrum uppruna hefði einhverja aðra skoðun í þessu máli. Eða hvort að 

þetta áherslu- og áhugaleysi á að hafa leikskólakennara við stjórnvölinn í leikskólum sé 

ríkjandi í þjóðfélaginu.  

Það eru sérfræðingar í leikskólafræðum sem setja saman skólana sem þessir 

hagsmunaðilar, foreldrarnir eru svo ánægðir með. Og þessir skólar eru í stöðugri þróun og 

margar leikskólastefnur eru í gangi í leikskólunum á Íslandi, t.d. Reggio Emilia listastefnan 

á Sæborg og fleiri skólum, Waldorfskólinn í Lækjabotnum og Hjallastefnan. 

Menntavísindasvið Háskóla Ísland (HÍ heimasíða e.d.) sýnir að gróska er í rannsóknarstarfi 

við deildina enda eru leikskólafræði byggð á rannsóknum vísinda.  

Annað sem stendur upp úr í rannsókninni er að hinn raunverulegi sigurvegari hér ef svo má 

segja, er krafan um fjölbreytni af öllu tagi í leikskólana. Allir nefndu þetta atriði með 

einhverjum hætti. Var þá nefnt til dæmis að bjóða upp á fjölbreytni í leikefni, mat, 

vettvangsferðum og félagsskap. En svo ekki síður fjölbreytilegan hóp af starfsfólki af 

báðum (öllum) kynjum, á misjöfnun aldri með allskonar menntun og bakgrunn. Segja 

mætti að þessi krafa sé í tengslum við þjóðfélagsumræðuna sem er í gangi um 

margbreytileikann; svo sem hinsegin fólk, mismunandi kyn, fólk af ólikum bakgrunni, 
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mismunandi trúarbrögð, flóttafólk og sterkum viðbrögðum á samfélagsmiðlum við 

rasisma. Vil ég meina að þessi eindregna ósk foreldranna um fjölbreytni inn í leikskólana 

endurspegli þetta.  

Krafan í lögum um leikskóla (2008) um að helst skuli manna leikskólana að 2/3 af 

leikskólakennurum rímar ekki við óskir foreldranna um fjölbreytilegan starfsmannahóp 

með fjölbreytilega menntun. Og þegar það er skoðað að meirihluti leikskólakennara eru 

miðaldra konur þá virðist þessi hópur ennþá einsleitari. Það skýrir kannski hina lífseigu 

mýtu sem kom fram þegar foreldrarnir voru að lýsa leikskólakennurum eins og 

móðurlegum ráðskonum sem skipulöggðu, fylgdust með þroska barnanna og gæfu kúr. 

 

Það sem var ekki sagt beinlínis en var þarna: Börn læra í gegnum leik.  

Rauði þráðurinn í starfi leikskólans og leikskólakennara er að læra í gegnum leikinn en það 

var þó einungis einu sinni nefnt beinlínis í tíu viðtölum. Ein móðir minntist á leikinn 

sérstaklega sem námstæki: ...“ég áttaði mig samt ekki eiginlega á hversu umfangsmikil 

innlögn á sér stað (áður en hún var með börn á leikskóla) og allt í gegnum leikinn sem mér 

hafði einhvern veginn ekki hugkvæmst.“ Önnur móðir minntist á leikinn á þann hátt að 

leikskólakennarar „leyfðu börnunum að leika sér“. Þó má lesa út úr mörgu sem sagt var að 

viðmælendur gerðu sér grein fyrir því að leikumhverfið sé mikilvægt eins og til dæmis 

þegar talað er um gott leikefni sem mikilvægt atriði: „Ég er ótrúlega ánægð með hann 

(leikskólann)..... og það er ekki mikið dót, bara sköpunarleikir“... en þar var hún að vísa í 

holkubba og stærðfræðikubba. Það gæti þó verið að þessi þáttur í námi og uppvexti barna 

undir skólaskyldualdri sé svo sjálfsagður í hugum foreldra að þeir telji að ekki þurfi 

sérstaklega að hafa orð á því. Svo allrar sanngirni sé gætt þá var ekki spurt út í þetta atriði 

sérstaklega. 



 

 
54 

9. Ályktun 

Skýr tengsl voru á milli fjölbreytni í starfmannahópnum og ánægju foreldranna. Segja má 

því að hugtakið „fjölbreytni“ í víðum skilningu sé sigurvegarinn þegar kemur að 

hugmyndum foreldranna um hvernig góður leikskóli eigi að vera. Í ljósi almennrar ánægju 

með leikskólana og góðrar reynslu foreldra af starfsfólki með mismunandi bakgrunn má 

ætla að fjölbreytni í starfsmannahópnum sé styrkleiki. Að leikskólar og deildarstjórastöður 

séu mannaðir með fólki sem hefur aðra menntun eða litla menntun vegna skorts á 

leikskólakennurum birtist þá óvænt sem styrkur en ekki veikleiki . Er krafan um að 2/3 

starfsfólks leikskólanna skuli mannaðir leikskólakennurum þá ekki einungis takmark sem 

erfitt er að ná heldur nokkuð sem foreldrar virðast ekki sækjastsérstaklega eftir þegar 

grannt er skoðað? Foreldrar vilja góða leikskóla fyrir börnin sín. Þeir vilja fjölbreytni af 

öllu tagi í leikskólunum og fjölbreytilegan starfsmannahóp sem endurspeglar samfélagið. 

Með öðrum orðum þeir gera kröfu um góða fagvinnu á leikskólum til að mennta börnin sín 

og gera þau víðsýnni og reynslunni ríkari. Foreldar vita að leikskólinn er barnanna fyrsta 

stóra skref inn í skólakerfið og út í hinn stóra heim og að jákvæð upplifun þar skiptir 

sköpum fyrir framhaldið. En einungis minnihluti foreldra lagði sérstaka áherslu á námið 

sem býr til sérfræðinga, menntun leikskólakennarana. 

Meirihluti þeirra tengdi ekki fjölbreytnina sem þeir vilja hafa á leikskólunum við 

leikskólafræðin og leikskólakennarana sem þróað hafa leikskólana. En þeir tengdu 

kennarahlutverkið við hefðbundin skólaverkefni svo sem stafakennslu og stærðfræði. 

Aðspurð vilja foreldrar helst hafa leikskólakennara í leikskólum barna sinna. En það er 

ekki svo mikilvægt að þeir myndu ekki þiggja leikskólapláss ef útslitakostirnir væru á milli 

þess að hafa barnið á leikskólakennaralausum leikskóla eða ekki á leikskóla. Ástæðan er 

einföld og praktísk. Þörfin á öruggri dagvistun og umönnun á virkum dögum er þar í fyrsta 

sæti. Félagsþörf barnanna er líka stór þáttur og aukin fjölbreytni í uppeldinu sem 

leikskóladvöl veitir hvort sem þar eru leikskólakennarar að leiða kennslu á hverri deild eða 

ekki.  

Sátt, almenn ánægja og traust á þjónustu og kennslu leikskólanna var gegnum gangandi hjá 

foreldrum. Enn eimir nokkuð eftir af hugmyndum um hefðbundin uppeldishlutverk kvenna 

í tengslum við stéttina (Þórdís Þórðardóttir. 2005. Kristín Dýrfjörð. e.d. 2.tlb. 3árg. bls.4). 

en þó nefndu foreldrar að þeir vildu sjá jafnari kynjaskiptingu í hinum ýmsu störfum í 

leikskólunum.   
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Þegar afstaða foreldra er dregin saman þá stendur uppúr almenn ánægja með leikskólana, 

starfsfólkið og þá leikskólakennara sem foreldrarnir höfðu kynnst. Þar vóg þyngst  

fjölbreytnin og viðbótin í uppeldinu, sem leikskólarnir veita. Einungis minnihluti 

viðmælenda eða fjórir foreldrar af tíu tengdu þó þessi atriði beinlinis við menntun 

leikskólakennaranna, þrátt fyrir að þeir skipuleggi starfið og velji viðfangsefni og leikefni 

við hæfi. Níu af tíu foreldrum töldu engu að síður að börn sín hefðu haft gagn af 

leikskólakennurum. En samt myndu níu þeirra þiggja leikskólapláss þar sem enginn væri 

leikskólakennarinn nema skólastjórinn. Þar birtist hin augljósa nauðsyn að hafa öruggan 

stað fyrir börnin meðan foreldrar vinna enda nefndu það allir.  

Þrátt fyrir að stéttin uppfylli öll skilyrði um að vera stétt (Jóhanna Einars. 2002. Sigurður 

Kristinsson. 2013) þá virðist ennþá vera samþykkt á Íslandi að hver sem er geti stigið inn í 

hlutverk leikskólakennarans. Og sú staðreynd að foreldrarnir í rannsókninni höfðu ekki 

kynnt sér sérstaklega hver var leikskólakennari og hver leiðbeinandi sýnir það ágætlega. 

Og eins og Arna H Jóndóttir (2012) komst að í sinni rannsókn þá virtust foreldrar ekki 

leggja mikla áherslu á að hafa leikskólakennara í leikskólanum. Persónuleiki og persónuleg 

tengsl starfsfólks við barnið varð frekar ofan á ásamt fleiri þáttum eins og fjölbreytileika í 

starfmannahópnum, í verkefnum, mat og efnvið. 

Ég spyr mig hverju það sætir að stéttin standi ekki betur vörð um þekkingu sína og 

sérstöðu. Og eins spyr ég af hverju leikskólakennarar hafa ekki fundið sterkari rödd, fleiri 

aðferðir og tækifæri til að styrka faglega ýmind sína?  

En þó er flötur á þessu sem gæti hugsanlega styrkt stöðu leikskólakennarastéttarinnar en 

það er hvernig samvinna grunnskólakennara við nemendur og foreldra er farin að líkjast 

meira vinnubrögðum og hugmyndum úr uppeldisfræðum sem leikskólakennarar hafa 

tileinkað sér. Skrifar Sigrún Aðalbjarnadóttir (2007) um hvernig umönnun í 

grunnskólakerfinu hefur verið að ryðja sér til rúms í „Ákall til 21.aldarinnar“ og leggur hún 

þar áherslu á þennan þátt sem mikilvægt og nauðsynlegt framfaraskref í skólakerfinu. En 

vinnubrögð úr grunnskólum hafa á móti komið inn í leikskólana sem svokallað 

bóknámsrek eins og Jóhanna Einarsdóttir (2020) lýsir því í greininni „Viðhorf foreldra og 

opinber leikskólastefna“. Niðurstöður úr rannsókn hennar á viðhorfum foreldra 

leikskólabarna sýndu að: „Þeir lögðu fyrst og fremst áherslu á að börnin lærðu samskipti 

og félagslega hæfni í leikskólanum. Leikur, óformlegt nám, umhyggja og persónuleg hæfni 

voru þeir þættir sem foreldrarnir töldu mikilvæga. Hugmyndafræði norrænnar 

leikskólahefðar hefur átt undir högg að sækja á undanförnum áratugum og hefur sums 
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staðar mátt víkja fyrir bóknámsreki og áherslum á mælanlegan árangur. Þau sjónarmið 

virtust ekki hafa haft áhrif á viðhorf foreldranna.“ Niðurstöður úr rannsókn Jóhönnu sýndu 

að viðhorf foreldranna til gæða leikskólastarfs eru í samræmi við opinbera stefnu leikskóla 

hér á landi og annarsstaðar á Norðurlöndum. 

Leikskólakennarar hafa barist fyrir meira og lengra háskólanámi til að bæta stöðu sína með 

aukinni þekkingu, bæta ýmind stéttarinnar, fyrir hærri launum og meiri virðingu. Samtöl 

mín við foreldra sýna að það hafa ekki tekist nema að hluta. Þau atriði sem bendi til þess 

eru almenna ánægja með leikskólana, traust foreldra á skólunum og starfsfólkinu og þá 

staðreynd að foreldrar litu á leikskóla sem nauðsynlegan hluta af uppeldi barna sinni sem 

þeir gátu ekki hugsað sér að vera án. En það var líka greinilegt að foreldrarnir tengdu ekki 

þessi gæði í leikskólastarfinu við leikskólakennarana nema þegar bóknámsrekið kom til. Þá 

varð leikskólakennarinn skyndilega sýnilegur og auðvelt var að tengja á milli bóknámsins 

og kennarans.  
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Lokaorð  

Þá áratugi sem ég hef verið í stétt leikskólakennara hefur ríkt baráttuhugur fyrir bættari 

kjörum og meira námi til handa stéttinni. En upplifun mín er sú að virðingin í samfélaginu 

hefur ekki fylgt eftir. Hluta skýringarinnar gæti verið hve lík staða leikskólakennara og 

ófaglærðra er inni á leikskólunum eins og rannsóknir sýna. Tel ég að að leikskólakennarar 

og leikskólastjórar þyrftu að gera fagþekkinguna sýnilegri bæði inni í leikskólunum og úti í 

samfélaginu.  

Sem leikskólakennari með 30 ára starfsreynlu veit ég að það gæðastarf sem fer fram á 

íslenskum leikskólum í dag er ekki skemmtileg tilviljun. Leikskólakennarar nota 

upplýsingar rannsókna í félagsvísindum og þróunarsálfræði til að undirbyggja og þróa 

góða leikskóla. Leikskólakennarar og skólarnir eru í stöðugri endurnýjun og sjálfsskoðun 

sem löggjafinn og bæjarfélög fara fram á að séu gerð.  

Þau atriði sem foreldrar nefna sem eftirsóknarverða svo sem fjölbreytni af öllu tagi er 

niðurstaða af þeirri þróun sem upplýsing, vísindi og 70 ár af uppeldismenntuðu fólki hefur 

komið til leiðar. Stéttin þarf samkvæmt þessu að taka sér meira pláss í umræðunni en þá 

þarf hún líka rýmri heimild og tækifæri til þess.  

Hvað gerist þegar fáir leikskólakennarar eru eftir á leikskólunum til að halda upp samtalinu 

um þróun í starfi og þroska barnanna? Hvað gerist þegar stétt finnur fyrir jaðarsetningu 

eins og þegar foreldrar sem og annað starfsfólk leikskólans veit ekki hver er 

leikskólakennari og hver er sumarstarfskraftur? Þá hverfa þeir af vvettvangi leikskólanna 

til annara starfa til dæmis í grunnskólana eins og viðtalsrannsókn Ólafar Magneu 

Sverrisdóttir (2020) útskýrir að hluta og tölur Hagstofunnar sýna (2020). Ég tel að tíminn 

muni ekki vinna með leikskólakennaralausum leikskólum þó að það sleppi til um 

stundarsakir.  

Reynslan hefur kennt mér að því meira sem skólastjórinn lyftir upp þekkingu 

leikskólakennaranna þeim mun betur vegnar þeim í starfi. Þá sjá foreldrar og samstarfsfólk 

að hjá þeim liggur oft falinn fjársjóður. Það verður ekki bæði sleppt og haldið: ef 

samfélagið vill góða leikskóla sem uppfylla allar helstu kröfur sem við gerum til slíkra 

menntastofnana í dag, þá verðum við að manna þá leikskólakennurum. 

Lokaorð mín í meistararitgerð í kennslufræðum er því áskorun til þeirra sem stjórna 

leikskólunum og til leikskólakennara að sýna þekkingu sína. 
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Fylgiskjal 1 

 

Viðtalsspurningarnar. 

 1. Hvernig lítur þú annars vegar á hlutverk kennara almennt og hinsvegar á hlutverk 

leikskólakennara? Hvað einkennir þessi hlutverk í þínum huga?  

2. Hvaða þætti telur þú hafa mest vægi/vera mikilvægasta í starfi leikskólakennara? 

(Geturðu lýst skoðun þinni nánar) 

3. Hvernig þætti þér að barnið þitt væri í leikskóla þar sem eingöngu leikskólastjórinn væri 

með leikskólakennaramenntun? Kæmi til greina að þiggja þar pláss? 

4. Gætir þú lýst því hvernig þú telur nám leikskólakennara nýtast barninu/börnum þínum? 

(Hvernig; getur þú lýst því nánar?) 

 5. Hvernig myndir þú lýsa upplifun þinni af samskiptum við leikskólakennara annars 

vegar og annað starfsfólk hinsvegar? (Finnurðu einhvern mun? Ef svo, í hverju liggur 

hann?)   
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Fylgiskal 2 

 

Ég ………………………………………………………………………….. 

samþykki að upplýsingar úr viðtali við Ólöfu Guðmundsdóttur tekið 

þann:...................................  verði notað í mastersritgerð hennar um viðhorf til náms 

leikskólakennara og stöðu stéttarinnar.  

 

Ath. Gætt verður nafnleyndar en störf viðmælanda og aldur verða hugsanlega nefnd í 

ritgerðinni. 

 

 


