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Ágrip 

Þetta er B.A. verkefni til prófs í Uppeldis- og menntunarfræði á Menntavísindasviði við 

Háskóla Íslands. Verkefninu er skipt upp í tvo hluta. Fyrri partur verkefnisins er fræðileg 

umfjöllun en í þeirri seinni eru eigindlegar rannsóknaraðferðir, niðurstöður rannsóknarinnar 

og umfjöllun rannsóknar sem rannsakandi framkvæmdi í febrúar 2021. Í fræðilega hluta 

verkefnisins er fjallað um fjölskyldulíf, samverutíma foreldra og barna, síðan er rætt um 

kynjamun á ummönnun og uppeldi barna. Í framhaldi að því er fjallað um vinnutíma foreldra 

og barna, langa leikskóladvöl barna og að lokum styttingu vinnuvikunnar. Rannsóknin er 

miðuð við Hafnarfjarðarbæ vegna nýrra reglugerða á hámarksviðverutíma barna í leikskólum 

bæjarins.  

Rannsókn þessi er eigindleg viðtalsrannsókn. Við gagnagreiningu leitar rannsakandi eftir 

upplýsingum og svörum við rannsóknarspurningunni: Hvernig hefur styttri vistunartími barna 

í leikskóla áhrif á líðan og samveru foreldra og barna? Niðurstöður leiddu í ljós að foreldrar 

voru sammála um að viðverutími barna þeirra stýrðist af þeirra eigin vinnutíma. Foreldrar 

vildu samt gjarnan hafa styttri viðverutíma sem fjárhagslegar aðstæður buðu ekki upp á. 

Ábyrgðin gagnvart börnum, bæði heima fyrir og í leikskóla, lá mikið á móðurinni þar sem 

mæðurnar virtust fremur sækja í fjölskylduvænni störf sem buðu upp á meiri sveigjanleika. 
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1 Inngangur 

Að verða foreldri er fyrir flestum mjög gefandi hlutverk. Foreldrahlutverkinu fylgir aukin 

ábyrgð og fyrir mörgum fylgir börnum aukin merking og tilgangur fyrir líf foreldra þeirra. 

Börnum fylgir yfirleitt mikil gleði og hamingja en þeim fylgir einnig fjárhagsleg og félagsleg 

ábyrgð (Pollmann-Schullt, 2018). Fyrir marga foreldra eru barneignir stór hluti af uppfyllingu í 

lífið. Foreldrar upplifa oft að líf þeirra öðlist meiri og mikilvægari merkingu við það að takast 

á við þetta hlutverk (Pollmann-Schullt, 2018). Börn sem viðbót við fjölskylduna marka 

ákveðin tímamót þar sem lífið breytist til frambúðar. Börn krefjast athygli og umönnunar, 

ekki bara á tilfinningalegum sviðum heldur efnahagslegum líka. Þegar nýr einstaklingur 

bætist við á heimilið fylgja þeim þarfir s.s. fyrir fatnað, fæði og meira rými (Pollmann-Schullt, 

2018). Foreldrar sem vinna fullan vinnudag þurfa að finna leiðir til að samþætta starf, 

fjölskyldu- og einkalíf. Þetta getur reynst mörgum foreldrum erfitt þar sem allir þættir 

krefjast tíma og vinnu sem getur verið flókið samspil þegar tíminn sem gefst er takmarkaður 

(Milkie, Kendig, Normaguchi og Denny, 2010). Verkefnið er eigindlegt rannsóknarverkefni 

þar sem fimm viðtöl voru tekin við foreldra fjögurra leikskólabarna sem eru með 

leikskólapláss í Hafnarfirði, því er einungis fjallað um fjölskyldur ungra barna í þessari 

rannsókn. Gerður verður samanburður við hin Norðurlöndin og önnur Evrópulönd til þess að 

sjá hvað væri hægt að gera betur og hvort styttri vinnudagar séu til hins betra fyrir 

barnafjölskyldur. 

Í Hafnarfirði eru starfandi 17 leikskólar og taka þeir við börnum frá fimmtán mánaða 

aldri (Hafnarfjarðarkaupstaður, 2019). Árið 2019 tók Hafnarfjarðarbær þá ákvörðun að stytta 

hámarks viðverutíma barna í leikskólum bæjarins um klukkustund á dag. Fyrir þessar 

breytingar var hámarks vistunartími 9.5 klukkustundir, en hefur hann núna verið styttur í 8.5 

klukkustundir á dag (Ráðhús Hafnarfjarðar, 2019). Sama ár voru yfir 1.581 börn í 

leikskólavistun í skólum bæjarins (Hagstofa Íslands, e.d.). Því er ljóst að foreldrar eru margir 

sem hafa þurft að aðlaga sig að nýjum reglum bæjarins. Í skýrslu sem bæjarstjórn 

Hafnarfjarðar gaf frá sér kom fram tillaga sem varðaði styttingu vinnuvikunnar. Tillagan gaf til 

kynna að Hafnarfjarðarbær vildi samþætta vinnustyttinguna við fjölskyldulíf. Því var gerð sú 

tillaga að stytta ekki einungis vinnudag fullorðinna í bænum heldur einnig barna bæjarins. 

Með styttingu á vinnudegi barna vildi bærinn styðja við aukna samveru fjölskyldna 

(Bæjarstjórn Hafnarfjarðar, 2018). Stytting viðveru barna á leikskólum í Hafnarfirði var 

ákvörðun sem tekin var með hag barna bæjarins í huga. Ákvörðunin var tekin á fundi 

starfshóps bæjarins. Þar var stuðst við rannsóknir sem sýndu fram á að samverustundir 

barna við fjölskyldur þeirra hefðu áhrif á líðan þeirra og væri mikilvæg fyrir geðtengsl 

(Ráðhús Hafnarfjarðar, 2019). Ung börn læra mest á samskiptum og leik við jafningja eða 

umönnunar aðila. Mikilvægt er fyrir börn að fá samverutíma með foreldrum sínum þar sem 
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þau geta átt í beinum tjáskiptum. Með aukinni samveru bætast tjáskipti barnanna og 

tengslamyndun fjölskyldunnar verður betri. Þá öðlast börnin fremur þá færni og getu sem 

þau þarfnast til að verða sjálfstæðir einstaklingar(Ginsburg, K. R., 2007). 

Í þessari rannsókn verður fjallað um samverustundir foreldra og barna í fræðilegu 

samhengi þar sem kafað verður dýpra í hversu mikinn tíma fjölskyldan hefur til að njóta 

saman með tilliti til starfa foreldra og vinnutíma þeirra. Einnig verða könnuð möguleg áhrif 

styttingar vinnuvikunnar á barnafjölskyldur. Í framhaldi af því eru skoðaðar samverustundir 

fjölskyldna og foreldrahlutverkið þar sem rýnt verður betur í kynjaskiptingu innan heimilisins 

og hvar ábyrgðin liggur varðandi börnin s.s. hver er helsti ábyrgðarmaður barna í 

fjölskyldunni. Rannsóknin er unnin út frá nýjum reglugerðum Hafnarfjarðarbæjar um 

hámarks viðverutíma barna í leikskólum bæjarins. Langur vinnudagur foreldra leikskólabarna 

hefur áhrif á þann tíma sem nýtist í samverustundir fjölskyldunnar og verður því leitast við að 

svara því hvernig styttri vistunartími barna í leikskóla hefur áhrif á líðan og samveru foreldra 

og barna? 

Verkefnið skiptist í fjóra meginkafla. Í fyrsta kafla er fræðileg umfjöllun um fjölskyldulíf 

sem ábyrgðarhlutverk, hlutverk leikskólans og samverustundir foreldra og barna. Út frá því 

verður rýnt í kynjamun við umönnun og uppeldi barna, vinnutíma foreldra, langa 

leikskóladvöl barna og að lokum styttingu vinnuvikunnar. Í öðrum kafla er fjallað um 

aðferðarfræði, þá er rannsóknaraðferðin sem notuð er kynnt, umfjöllun er um þátttakendur, 

fjallað um gagnaöflun og gagnagreiningu og úrvinnslu gagna þ.e.a.s. hvaða gagnaöflunarleið 

var notuð og hvernig unnið var úr gögnunum. Að lokum er farið í siðferðisleg álitamál 

rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknar eru síðan kynntar í þriðja kafla þar sem farið er yfir 

hverju þær einkennast af og einnig yfir sameinginlega upplifun foreldra á viðfangsefni. Fjórði 

kafli er umræðukafli þar sem niðurstöður eru settar í fræðilegt samhengi. Að lokum eru 

lokaorð sem fjalla um hvaða hugmyndir og hugleiðingar vöknuðu hjá mér eftir úrvinnslu á 

niðurstöðum. 
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2 Fjölskyldulíf 

Með árunum hefur fjölskyldulíf breyst til muna með auknum kröfum og væntingum til 

foreldra. Væntingar gefa til kynna að foreldrar eigi að vera í launuðu starfi, sinna einkalífi, 

fjölskyldu og heimili. Í dag er íslenska efnahagskerfið þannig uppsett að iðulega eru báðir 

foreldrar útivinnandi og tíminn sem foreldrum gefst í fjölskyldu- og einkalíf með börnum 

sínum af skornum skammti. Eftir að vinnudegi lýkur er ekki endilega nægilegt svigrúm fyrir 

samverustundir fjölskyldunnar. Flest börn á aldrinum 2-5 ára hafa gengið í leikskóla og verja 

þar mislöngum tíma. Iðulega verja börn þó tíma á leikskóla sem samsvarar fullum vinnudegi 

foreldra. Því bera leikskólar ábyrgð á að sinna félagslegum og líkamlegum þörfum barna 

stóran hluta af vakandi degi þeirra. Í þessum kafla verður fjallað í fræðilegu samhengi um 

samverustundir foreldra og barna og mikilvægi þeirra. Eftir það verður fjallað um kynjamun á 

ummönun barna þar sem rýnt verður í mun á hlutverkum mæðra og feðra í uppeldi barna 

þeirra. Í framhaldi að því verður fjallað um vinnutíma foreldra og barna, langa leikskóladvöl 

barna og að lokum styttingu vinnuvikunar. 

2.1   Samverustundir foreldra og barna 

Börn eru með því mikilvægasta í lífi foreldra þeirra. Upplifun foreldra á samveru með 

börnum sínum er því yfirleitt ánægjuleg frekar en að vera skylduverk sem foreldrar finnast 

þeir verða að sinna. Flestir foreldrar njóta þess að eiga einstaklingsbundnar samverustundir 

með börnum sínum og ekki síður samverustundir með fjölskyldunni, þá ekki endilega 

einungis kjarnafjölskyldu heimilisins heldur einnig í heimsóknum hjá fjölskyldu og vinum 

(Murtorinne-Lathtinen o.fl., 2016). Flestir eru sammála því að börn njóta góðs af samveru 

með foreldrum sínum, eins og þau njóta góðs af samveru með kennurum og jafningjum. 

Mikilvægt er fyrir börn að verja tíma með báðum foreldrum sínum og myndi þannig tengsl og 

fá tækifæri til að þroskast í sjálfstæðan einstakling og samfélagsþegn (Elísabet Sigfúsdóttir og 

Gunnlaug Thorlacius, 2018). 

Vegna þróunnar í samfélaginu hafa möguleikum á atvinnu-, menntunar- og 

búsetumöguleikum farið fjölgandi, kynin standa fremur jafnt á báti þegar kemur að stöðu 

þeirra í samfélaginu (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010). Foreldrar sem 

starfa langa vinnudaga missa þó úr auknum tíma með börnum sínum. Skóli getur ekki ráðið 

vinnutíma foreldra, og margir foreldrar hafa sjálfir ekki tök á því að stýra sínum vinnutíma að 

fullu. Þó svo að foreldrar myndu gjarnan vilja verja lengri tíma með börnum sínum er ekki þar 

með sagt að þeirra vinnuveitendur veiti svigrúmið sem foreldrar þyrfti fyrir aukinn tíma fyrir 

fjölskyldu- og persónulíf starfsfólks síns (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004).  

Flestir foreldrar njóta samverustunda með börnum sínum með því hugarfari að búa til 

minningar saman (Milkie o.fl., 2004).  Vegna takmarkaðs tíma til samveru á virkum dögum 
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reyna foreldrar gjarnan að verja frekar meiri tíma með börnum sínum um helgar og í öðrum 

fríum. Þá reyna foreldrar oft að hafa frídaga tileinkaða samverustundum, heimsækja 

fjölskyldumeðlimi, vini eða sinna öðrum tómstundum (Milkie o.fl., 2004). Það getur verið 

mikil áskorun fyrir foreldra að verja tíma með börnum sínum ásamt því að halda uppi heimili. 

Flókið samspil starfsferils, heimilisstarfa og fjölskyldutíma getur tekið sinn toll og hafa 

fjölskyldur þurft að finna ólíkar aðferðir til þess að standast kröfur daglegs lífs þeirra (Milkie 

o.fl., 2004). Tíminn sem foreldrar eiga með börnum sínum eru mikil forréttindi. Samvera 

fjölskyldu er mikilvæg, þá sérstaklega fyrir ung börn. Með því að njóta tíma með börnum 

gefa foreldrar þeirra þeim tækifæri á upplifa að þau séu elskuð og virt. Samvera getur einnig 

hjálpað börnum að læra jákvæð samskipti og hlustun (Heilsuvera, e.d.). Þar sem starf og 

fjölskyldulíf taka bæði mikið pláss úr degi foreldra geta komið upp árekstrar þar á milli. Þegar 

annað verður undir getur myndast mikil streita og vanlíðan. Streitan brýst þá upp á 

yfirborðið bæði í vinnu og inni á heimili fjölskyldunnar. Það getur verið flókið samspil fyrir 

foreldra að halda uppi fullu starfi ásamt því að reyna að halda uppi heimili á þann hátt sem 

þeir telja æskilegt í þeirra aðstæðum (Wadsworth og Facer, 2016).  

Verkefnin sem foreldrar þurfa að sinna á hverjum degi eru mörg. Þeir þurfa að sinna 

börnum sínum á morgnana, mæta til vinnu og sinna börnum sínum og heimilisstörfum þegar 

þeir koma heim. Listinn er ekki tæmandi þar sem fjölbreytilegar aðstæður krefjast 

fjölbreytilegra aðgerða (Offer og Schneider, 2011). Hins vegar gerir þessi listi það oft að 

verkum að foreldrar þurfa að sinna fleiri verkum en þeir hafa tíma fyrir. Þá fara þeir gjarnan í 

fjölverkavinnu þar sem þeir sinna fleiri en einu verki á sama tíma. Í fjölverkavinnslu er 

algengt að einbeiting fylgir ekki verki, því býður þessi aðferð upp á að verkin séu ekki kláruð 

að fullu eða ekki eins vel og ef hugurinn væri allur við verkið. Þetta á við um öll verk sem 

foreldrar þurfa að sinna (Offer og Schneider, 2011).  

Eitt margra hlutverka foreldra í lífi barna þeirra er að verja tíma með þeim. Þá er ekki 

einungis um að ræða lengd tíma sem um ræðir hverju sinni eða í heild heldur einnig gæði 

samverustunda. Foreldrar sem ábyrgðarmenn barna sinna þurfa að huga vel að öllum 

þörfum þeirra, hvort sem um ræðir líkamlegar eða félagslegar þarfir þeirra (Milkie o.fl., 

2010). Í sólahringnum eru einungis 24 klukkustundir, þeir sem vinna átta klukkustundir, 

mánudaga til föstudags, hafa því takmarkaðan tíma frá því að starfsdegi þeirra líkur og þar til 

kemur að kvöldi og barnið fer að sofa. Börn á leikskólaaldri þurfa níu til ellefu klukkustunda 

svefn á sólahring. Til að tryggja góðan svefn þurfa þau svefnrútínu, til dæmis að hafa reglu á 

svefntímum og svefnvenjum (Yalçintaş-Sezgin og Ulus, 2019). Því er tíminn sem gefst frá því 

að foreldrar sækja börn sín í leikskólann og þar til kemur að svefnrútínu barnanna af 

skornum skammti. Innan þessa tíma þurfa foreldrar einnig að sinna hefðbundnum 

heimilisstörfum til að sinna öllum þörfum barna sinna. 
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Það getur reynst foreldrum erfitt að standa undir væntingum samfélagsins þegar kemur 

að launuðu starfi og fjölskyldulífi. Tíminn sem gefst eftir að vinnu lýkur gefur ekki endilega 

nægilegt svigrúm fyrir fjölskylduna til að verja tíma saman, hvort sem um ræðir fjölskylduna 

sem heild eða einkatíma foreldris og barns. Þetta gerir það að verkum að foreldrar gætu 

þurft að velja á milli þess að rækta samband fjölskyldunnar eða samband foreldris og barns 

(Roeters o.fl., 2010).  Samverustundir fjölskyldna eru mjög fjölbreytilegar og fara eftir 

þörfum hverrar fjölskyldu fyrir sig, það gerir gæðastundirnar ekki minna mikilvægar. Hver 

fjölskylda getur sett upp sínar samverustundir og geta þannig fundið sína eigin meiningu á 

því hvað þeirra samvera inniheldur (Snyder, 2007). Það getur verið foreldrum mikil byrði að 

halda uppi fjölskyldulífi og vera með fyrirfram ákveðnar samverustundir. Þegar 

samverustundir eru alltaf settar í áætlun um hvað skuli gera, hvað þær skuli innihalda og á 

hvaða tíma dags samverustundir eru hafðar geta þær myndað jafna og jafnvel meiri streitu 

en fólk upplifir á sínum vinnudegi. Foreldrar lenda þá jafnvel í því að íþyngja sér á þeim tíma 

sem þeir myndu helst vilja vera að njóta gæðastunda með börnum sínum og 

fjölskyldumeðlimum (Snyder, 2007). 

 

2.2 Kynjamunur á ummönnun og uppeldi barna 

Félagsleg viðmið eru stór hluti af foreldrahlutverkinu. Félagsleg viðmið um kynjuð hlutverk 

foreldra eru enn ríkjandi í mörgum samfélögum þó svo að við séum farin að viðurkenna að 

þau séu ekki endilega algild og að það sé mikilvægt að breyta til. Upprunalega hugmyndin 

um hefðundna kjarnafjölskyldu hefur verið gagnkynhneigt par sem á líffræðileg börn án 

vandkvæða, þar sem faðirinn er fyrirvinna heimilisins á meðan móðirin sér um heimili og 

börn (Wollett o.fl., 1991). Í dag eru komnar frekari væntingar á að feður séu meiri 

þátttakendur í uppeldi barna sinna og hlúi meira að börnum félags- og tilfinningalega en áður 

fyrr. Sömuleiðis hafa verið settar meiri kröfur á mæður um að sporna við þessum normum 

með því að sinna líka störfum sínum eins og þær vilja. Þannig geta foreldrar tekið jafnan þátt 

í fjölskyldulífi og eigin störfum (Björk, 2018). Ekki allar fjölskyldur eru samansettar af bæði 

móður og föður, því getur verið erfitt fyrir til dæmis einstæðar mæður að standa undir sömu 

væntingum samfélagsins til foreldrahlutverksins og pör (Murtorinne-Lathtinen o.fl., 2016).  

Væntingar til foreldrahlutverksins hefur breyst til muna frá fyrri tímum. Börn eru álitin 

varnarlaus og því ætlast til þess að foreldrar hafi augu á börnum sínum öllum stundum.  

Ætlast er til þess að foreldrar sinni fjárhagslegum þörfum barna sinna en til þess að gera það 

þurfa foreldrar að vera í launuðu starfi. Samtímis eiga foreldrar að fylgjast með börnum 

sínum á öllum tímum sólahringsins. Þetta gerir mörgum foreldrum erfitt fyrir, sérstaklega 

einhleypum foreldrum (Ciabattari, 2017). Háar væntingar til foreldra geta haft áhrif á líðan 
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þeirra. Væntingar um heimilishald og ummönnun barna þar sem allt ætti að ganga smurt 

fyrir sig geta valdið gríðalegri streitu þegar á líður. Börn krefjast mikillar athygli og þá 

sérstaklega ung börn (Newman og Grauerholz, 2002). 

Miklar kröfur eru á foreldra að vera með stöðuga yfirsýn með börnum sínum, sinna 

öllum þörfum þeirra og verja tíma með þeim. Foreldrar verja flestum sínum klukkustundum 

utan vinnu með börnum sínum og í skipulag fyrir þau, hvort sem það er lærdómur, 

tómstundir eða samverustundir. Þetta á við um bæði mæður og feður, báðir aðilar taka 

aukinn þátt með aukinni vitundarvakningu gagnvart þörfum barna sinna. Þó er algengt að 

feður verji styttri tíma með börnum sínum en mæður þeirra gera. Störf foreldra og 

hjúskapastaða hefur áhrif á þann tíma sem foreldrar hafa milli handanna til að verja með 

börnum sínum (Ciabattari, 2017).  

Í þeim fjölskyldum þar sem báðir foreldrar eru útivinnandi hefur það sýnt sig að ábyrgðin 

á börnum og fjölskyldulífi liggur fremur á herðum móðurinnar eða föðursins. (Offer og 

Schneider, 2011). Enn þann dag í dag er algengt að mæður sjái um börn að mestu leiti og að 

velferð barna þeirra liggji á herðum þeirra. Mæður eru líklegri til að gera fleiri en einn hlut í 

einu og að ná að klára að framkvæma heimilisverk dagsins og sinna fjölskyldum sínum. Þær 

eru einnig líklegri en feður til þess að upplifa mikla streitu yfir mörgum verkefnum ef ekki 

finnst nægur tími til að sinna þeim (Milkie o.fl., 2010; Offer og Schneider, 2011). Niðurstöður 

Milkie o.fl. (2010) sýndu að vinnandi mæður upplifa meiri tímaþröng þegar kemur að tíma 

vörðum með börnum sínum miðað við vinnandi feður. Feður hafa meiri áhyggjur af 

fjárhagslegu öryggi fjölskyldu sinnar. Þó svo að kynjahlutverk hafi breyst til muna með tíð og 

tíma, breytist þetta gjarnan hægar. Enn er algengt að feður séu aðal tekjulind fjölskyldna. 

Mæðurnar sækja þá oft frekar í störf með sveigjanlegri vinnutíma til að koma til móts við 

félagslegu þarfir barna sinna og feður sjá þá oft um fjárhagslegt öryggi (Milkie o.fl., 2010; 

Pollmann-Schult, 2018).  

Algengt er að konur sæki í fjölskylduvænni störf, sem oft fylgir langt nám með lægri 

launum. Aftur á móti sækja karlar frekar í störf sem fylgir styttra nám en hærri laun, til 

dæmis iðnnám. Konur sækjast oft í störf sem gera þeim kleyft að halda heimilisábyrgðinni. 

Því eru konur mun ólíklegri til að sækja í störf sem gætu haldið þeim frá heimili í lengri tíma, 

hvort sem um ræðir daga eða vikur (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Fjölskylduhlutverkin 

voru áður fyrr mjög kynjaskipt og þó svo að þetta hafi breyst til muna verður ekki fram hjá 

því horft að enn þann dag í dag er töluvert um að feður fái að stýra hverju þeir sinna í 

foreldrahlutverki með börnum sínum séu þeir í sambúð eða hjónabandi. Mæðurnar 

hinsvegar taka mikið að sér að sjá um klæðnað og umönnun barna þeirra. Náms- og starfsval 

kvenna gæti því borið keim af þessum hugmyndum það er að segja, að það sé mikilvægt að 

þær sjái um uppeldi og þarfir barna sinna (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Lögð hefur 
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verið mikil áhersla á að foreldrar kynni sér leikskóla barna sinna, þá sérstaklega stefnur og 

kynnist kennurum barnanna. Kennarar barnanna verja tíma með sínum nemendum stóran 

hluta vikunnar og því er mikilvægt að samskipti milli foreldra og kennara séu góð (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004).  

2.3 Vinnutími foreldra og barna. 

Mikil skuldbinding fylgir því að vera bæði í launuðu starfi og með fjölskyldu. Bæði hlutverk 

krefjast einbeitingar og tíma sem getur verið flókið samspil að eiga við. Fjölskyldulíf og starf 

er samspil sem getur reynst mörgum erfitt að flétta saman (Milkie o.fl., 2010). Í fjölskyldum, 

þar sem báðir foreldrar eru útivinnandi, getur verið flókið að setja upp kerfi þar sem velferð 

barna er í fyrirrúmi. Það er mun meira fjárhagslegt öryggi fyrir fjölskylduna þegar báðir 

foreldrar hafa tekjur (Nicholson o.fl., 2012). Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna inniheldur 

lög sem lúta að því að grunnþörfum, vellíðan og öryggi barna sé framfylgt, eins og öruggu 

heimili, næringu og fatnaði til að styðjast við að barn þroskist og dafni sem best. Samkvæmt 

barnasáttmálanum eiga börn rétt á því að njóta tíma með foreldrum sínum eða 

forráðamönnum, séu aðstæður öruggar. Einnig segja lög til um að það skuli alltaf hafa í huga 

hvað barni er fyrir bestu. Þetta á við á öllum þeim stöðum sem börn verja tíma sínum, ekki 

einungis á heimilum (Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna, 1992).  Það getur þó verið erfitt að 

halda því jafnvægi þegar foreldrar vinna fullan vinnudag áður en kemur að því að sinna 

fjölskyldu heima fyrir (Nicholson o.fl., 2012). Samkvæmt lögum skal vinnuvikan ekki vera 

lengri en 40 dagvinnutímar nema í undanteknum tilvikum þar sem samið er um annað (Lög 

um 40 stunda vinnuviku, 1971).  

Samfélagsleg stéttarskipting getur haft veruleg áhrif á þann tíma sem foreldrar verja 

með börnum sínum (Milkie o.fl., 2004). Einstæðar mæður neyðast margar til að sækja í störf 

sem hafa ekki fasta dagvinnutíma, sem er oft ekki fölskylduvænt (Milkie o.fl., 2010). 

Einstæðar mæður upplifa mikið álag af löngum vöktum og næturvinnu sem hefur áhrif á 

velferð þeirra, meðal annars svefngæði, einbeitingu, heilsu. Það veldur því að samskipti 

þeirra við börnin verða erfiðari sem truflar samverustundir þeirra (Roeters o.fl, 2010; Milkie 

o.fl., 2010). Langir vinnudagar foreldra geta haft veruleg áhrif á margar gæðastundir 

fjölskyldunnar, til dæmis matartíma. Þessar gæðastundir eru mikilvægar fyrir tengslamyndun 

foreldra og barna. Einnig eru oft stundir í lífi barna í leikskólum, en flest öll börn hafa 

viðburði í skóla eða tómstundum. Vinnutími foreldra getur haft áhrif á það að barnið hafi 

aðstandendur á slíkum viðburðum. Foreldrar geta upplifað samviskubit og vanlíðan að vera 

að missa úr tíma með börnum sínum. Algengt er að mæður finni fyrir enn meiri vanlíðan en 

feður þegar kemur að því að verja sem mestum tíma með börnum sínum (Milkie o.fl., 2004). 
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Börnum fylgir töluverð fjárhagsleg ábyrgð. Útgjöld hækka af ýmsum ástæðum. Borga 

þarf fyrir aukna fæðu, meiri kostnaður fer í fatnað og börnum fylgir oft að foreldrar þurfa að 

stækka við sig þegar kemur að húsnæðismálum (Pollmann-Schullt, 2018). Mæður sækja oftar 

í fjölskylduvænni störf sem oft eru talin kvenlæg störf svo sem kennslu, hjúkrun og áfram 

mætti telja. Karlar, hinsvegar, sækja frekar í störf sem gefa af sér hærri laun. Þó eru 

karlmenn sem sækja í þessi kvenlægu störf. Oft gerir það af verkum að þeir eiga auðveldara 

með að komast hraðar og hærra upp metorðastigann og hraðar í stjórnunarstöður í sinni 

starfsgrein, og þar af leiðandi hækkar það launin þeirra (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn sem koma frá lægri félags- og efnahagsstöðu fái styttri 

málörvunar tíma heima fyrir en börn sem koma frá hærri félags- og efnahagsstöðu. 

Marktækur munur er á milli barna sem koma af lægri stéttum, milli stéttum og hærri stéttum 

(Nicholson o.fl., 2012).  

 

2.4 Löng leikskóladvöl  barna 

Eitt af meginmarkmiðum foreldra í uppeldi barna þeirra er að tryggja að börn læri sjálfstæði 

og öðlist hæfileika til að beita eigin dómgrein til að taka ákvarðanir um eigið líf. Einstaklingar 

sem starfa á óreglulegum tímum, til dæmis við vaktavinnu, helgarvinnu eða eru í starfi sem 

inniheldur mikið af ferðalögum geta átt erfitt með að nýta sér leikskólavistun í takt við sinn 

vinnutíma. Sama á við um foreldra sem starfa í töluverðri fjarlægð frá leikskóla barna sinna. 

Vegalengdin lengir gjarnan leikskóladaginn og veitir fjölskyldunni styttri tíma til samveru 

(Degotardi o.fl., 2018).  

Leikskólabörn eru viðkvæm fyrir áreiti, eins og sýnt var fram á í rannsókn Undheim o.fl. 

(2012). Því lengur sem þau dvelja á leikskólanum, því þreyttari eru þau í að degi loknum. Í 

rannsókn Wu (2018) á foreldrum sem vinna óreglulega vinnutíma kom fram að börn þeirra 

upplifa verri líkamlega og andlega heilsu og ættu frekar við hegðunarvandamál að stríða. 

Löng viðvera á leikskólanum hefur því margt að segja um líðan barns. Líkt og komið var inn á 

hér áður hefur stytting leikskólaviðveru við rök að styðjast. Niðurstöður  Loeb o.fl. (2007) 

benda til þess að lengd leikskóladvalar barna hafi mismunandi áhrif eftir launum foreldra 

þeirra. Börn frá láglaunafjölskyldum sem dvelja lengur á leikskólanum sýna fram á aukna 

lestrar- og stærðfræðihæfni seinna á ævinni, en á móti hefur lengri dvöl skaðleg áhrif á 

félagsfærni þeirra. Börn frá hálaunafjölskyldum sem dvelja lengur á leikskóla sýna einnig 

fram á aukna lestrar- og stærfræðihæfni seinna á ævinni, en aftur á móti koma fram 

hegðunarerfiðleikar og aðlögunarvandi því lengur sem þau dvelja á leikskólanum. Í rannsókn 

Dettling o.fl. (1999) kom fram að hegðunarvandi barna tengist streitu. Því lengur sem þau 

dvöldu á leikskólanum, þeim mun meiri streitu upplifðu þau og þar af leiðandi jókst 
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hegðunarvandi. Eins og nefnt hefur verið verja börn iðulega jafn löngum tíma á leikskólanum 

lengur eða sem jafngildir vinnudegi foreldra. Árið 2016 voru íslensk leikskólabörn töluvert 

lengur í leikskólanum á daginn en börn annara evrópulanda (Anna Magnea Hreinsdóttir, 

2019) En samfélagslegar kröfur gera það að verkum að foreldrar þurfa að hafa börnin sín 

lengur í leikskólanum en teldist æskilegt (Hrönn Valgerisdóttir, 2019). 

2.5 Stytting vinnuvikunnar 

Mörg góð rök eru fyrir styttingu vinnuvikunar og gæti Ísland talist eftir á í þeim málum ef við 

miðum okkur við okkar nágrannaþjóðir (OECD, 2014). Við höfum í marga áratugi verið með 

40 klukkustunda vinnuviku en baráttan um styttri vinnuviku var að fækka klukkustundum 

vinnuvikunar án þess að skerða laun starfsmanna (Lög um 40 stunda vinnuviku, 1971). Í 

baráttu þess að gera Ísland að fjölskylduvænna samfélagi er mikilvægt að skerpa á línunni 

milli starfs og einkalífs. Með styttingu vinnuvikunar er auðveldara fyrir samfélagsþegna að 

draga þessi mörk. Þegar einstaklingur getur sinnt einkalífi sínu betur er ljóst að auðveldara er 

að vinna að betra fjölskyldulífi (BRSB, e.d.). Tillögur hafa verið gerðar á styttingu 

vinnuvikunar og tekur hvert fyrirtæki fyrir sig ákvörðun um hvernig henni verður hagað innan 

vinnustaðarins. Þá eru gefin dæmi sem bjóða upp á styttingu um 9 mínútur daglega, 45 

mínútur einu sinni í viku eða safnist upp með einum eða öðrum hætti (Tillögur að styttingu, 

e.d).  

Það eru margir kostir við styttingu á vinnuviku, ekki bara frá sjónarmiðum fjölskyldufólks 

heldur einnig út fyrir fjölskyldulíf. Helstu kostir eru þeir að þegar vinnuvika er stytt, án þess 

að skerða laun, myndast aukin atvinna. Fleiri fá vinnu til að koma inn í stað þeirra sem eru í 

styttingu og þeir sem eru í styttingu fá aukin tíma til að rækta persónuleg tengsl sín og 

áhugamál (Kallis o.fl., 2013). Styttri vinnuvika getur haft áhrif á ýmsa þætti í daglegu lífi fólks, 

bæði andlega og líkamlega. Heilsa getur bæst til muna þar sem minni streita er í kringum 

starf. Þá gefst aukinn tími til að huga að líkamlegri heilsu meðal annars með því að stunda 

líkamsrækt. Aukin tími til menntunar, og sinna persónulífstíl, rækta áhugamál og félagsleg 

sambönd, hvort sem það eru vina- eða fjölskyldu sambönd. Síðast en ekki síst hefur stytting 

vinnuvikunar mikil áhrif á þann tíma sem foreldrar hafa í uppeldi barna sinna og fjölskyldulífi 

(Kallis o.fl., 2013). Í ljósi þess að aukinn tími gefst með styttri vinnuviku er aukinn tími í 

fjölskyldu stundir mikill kostur. Sá tími sem gefst í að lesa, leika og önnur áhugamál er hægt 

að færa yfir á samverustundir foreldra með börnum þeirra (Kallis o.fl., 2013). Að stytta 

vinnuvikuna gefur marga aukna möguleika fyrir fjölskyldur. Foreldrar geta sótt börnin sín fyrr 

sem gefur þeim lengri tíma á milli leikskóla og svefns og þannig öðlast fjölskyldur meiri tíma 

til samveru (Andre Hjálmarsdóttir og Marta Einarsdóttir, 2019). 
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3 Aðferð 

Upprunalegt markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort tengsl fyndust á milli 

samverustunda foreldra og barna og líðan þeirra. Þar sem ákveðið var síðar að rannsaka 

upplifun foreldra á líðan í tengslum við samverustundir var ákveðið að notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð. Í þessum kafla verður fjallað um aðferðarfræðina sem notast var við í 

þessari rannsókn. Í rannsókn þessari var notast við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem 

tekin voru fimm viðtöl við foreldra fjögurra barna í leikskólum Hafnarfjarðarbæjar.  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir voru notaðar við þessa ransókn þar sem rannsakandi mat 

sem svo að það hentaði best í þessu tilfelli. Í viðtalsrannsóknum á sér stað spjall á milli 

rannsakanda og viðmælanda sem kemur af stað flóknu samspili hegðunar, skynjana og 

tilfinninga. Með eigindlegum rannsóknum er hægt að fá meiri innsýn í veruleika viðmælanda 

og henta þær vel þegar skoða á ómælanlega hluti og rýna inn í reynslu fólks (Helga 

Jónsdóttir, 2013). Í þessari rannsókn var notast við tilgangsúrtak, þar sem allir þátttakendur 

eiga börn sem voru skráð í leikskóla hjá Hafnarfjarðarbæ. 

3.1  Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar  voru eins og áður hefur verið nefnt foreldrar sem allir áttu 

það sameiginlegt að vera búsettir í Hafnarfirði og eiga börn sem sóttu leikskóla í bænum. Því 

voru þátttakendur fengnir með tilgangsúrtaki. Í tilgangsúrtaki hafa þátttakendur persónulega 

reynslu og þekkingu að rannsóknarefninu. Þannig getur rannsakandi rýnt betur í upplifun 

þátttakenda á rannsóknarefni (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Tekin voru 

viðtöl við sex foreldra sem eiga börn sem sækja leikskóla hjá Hafnarfjarðarbæ. Börn 

þátttakenda náðu yfir aldur frá yngsta stigi til þess elsta. Allir þátttakendur fengu dulnefni til 

gæta trúnaðar og fengu foreldrar heitin Tinna, Jóna, Birgir, Heiða, Sveinn og Anna, sjá töflu 1.  

tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur 

Dulnefni Aldur Fjöldi barna Hjúskapastaða 

Tinna 29 ára 1 Gift 

Jóna 25. ára 1 Í sambúð 

Birgir 27. ára 1 Í sambúð 

Heiða  24. ára 1 Í sambúð 

Sveinn 26. ára 1 Í sambúð 

Anna 25. ára 1 Í sambúð 
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Úr hópi þátttakenda var tekið paraviðtal við Jónu og Birgi, par í sambúð sem eiga saman 

barn á yngri stigum leikskóla. Einstaklingsviðtöl voru tekin við hina þátttakendurna þar sem 

voru Tinna gift móðir með eitt barn á yngri stigum leikskóla og Anna móðir barns sem er á 

eldri stigum leikskóla. Einnig voru tekin einstaklingsviðtöl við par sem áttu barn á miðstigi í 

leikskóla þar sem Heiða móðir barnsins er í sambúð með Sveini, en Sveinn er stjúpfaðir 

barnsins þeirra. Persónubundnum einkennandi aðstæðum hefur verið lítillega breytt svo 

nafnleynd haldist. 

3.2 Gagnaöflun og gagnagreining 

Tekin voru fimm hálfopin viðtöl og stuðst var við viðtalsramma með 15 opnum og hálfopnum 

spurningum. Spurningarnar rýna í upplifun foreldra á leikskólastarfi og hvernig 

leikskólaviðvera hefur áhrif á þeirra heimilislíf. Viðtölin bjóða upp á samtal sem býður 

rannsakanda að kafa dýpra í einstaklingsbundna reynslu hvers þátttakanda. Viðtöl sem þessi 

bjóða rannsakanda að eiga í tjáskiptum við þátttakendur sem endurspegla upplifun 

þátttakenda á viðfangsefninu. Þá á sér samspil  hugsana, hegðunar, skynjana og tilfinninga 

þegar reynsla þátttakenda er rædd frá þeirra sjónarhorni (Helga Jónsdóttir, 2013). Viðtölin 

voru öll tekin á þeim tíma sem hentaði þátttakendum best og í því umhverfi sem þeir kusu, 

hvort sem það var í heimahúsi þátttakanda eða rannsakanda. Þetta var gert svo 

þátttakendum liði sem best á meðan á viðtölum stóð. Áður en viðtöl fóru fram fengu allir 

þátttakendur bæði kynningarbréf fyrir rannsókn með helstu upplýsingum og undirskrift fyrir 

upplýstu samþykki. Rannsakandi var á staðnum þegar bréfin voru lesin yfir til að svara 

spurningum þegar þess gerðist þörf. Öll viðtölin voru tekin upp á tímabilinu 12.02.2021-

21.02.2021. Viðtölin voru tekin upp á farsíma með góðfúslegu leyfi þátttakenda. 

Gagnagreining á sér stað í nokkrum skrefum, sem byrjar um leið og viðtöl hefjast. Þá 

nýtir rannsakandi alla sína athygli í viðtölum, það býður upp á opið samtal þar sem myndast 

gott andrúmsloft þar sem bæði þátttakendur og rannsakandi geta átt frjálsa orðræðu. Eftir 

það er upptakan endurrituð orð fyrir orð þar sem öll hljóð, þagnir og orð eru rituð ásamt 

athugasemdum rannsakanda, svo hann geti rýnt betur í viðtölin í næsta stigi þegar 

þemagreining á sér stað. Þemagreining á sér stað þar sem hvert viðtal er greint fyrir sig út frá 

því sem finnst sameiginlegt hjá mörgum eða öllum viðtölum, og birtist þannig í niðurstöðum 

rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Öll úrvinnsla viðtala þessarar rannsóknar hófst 

um leið og viðtölum lauk, og átti sér stað yfir nokkra vikna skeið. Við úrvinnslu gagna var 

gætt allra persónuupplýsinga svo niðurstöður rannsóknar væru ekki rekjanlegar aftur til 

þátttakenda.  
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3.3 Siðferðisleg álitamál 

Þar sem allar lifandi verur hafa hagsmuna að gæta sem er annara að virða (Sigurður 

Kristinsson, 2013). Gæta þarf persónulegra upplýsinga og fara með öll gögn sem 

trúnaðarmál. Hafa skal í huga að ekki sé hægt að rekja upplýsingar aftur til þátttakanda 

rannsóknar (Sigurður Kristinsson, 2013). Í rannsókn þessari voru viðmælendur upplýstir um 

að meðferð persónuupplýsinga væri í samræmi við reglur nr. 170/2001 um upplýst samþykki 

(Reglur upplýsts samþykkis. Nr. 170/2001). Öllum gögnum sem safnað var við framkvæmd 

rannsóknar verður eytt ekki síðar en einu ári eftir útgáfu ritgerðarinnar. 

Hugað var að því að halda viðtölum utan áhættusvæða þegar það átti við. Gengið var úr 

skugga um að ekki kæmu upp persónurekjandi upplýsingar um það foreldri barnanna sem 

ekki voru þátttakendur rannsóknar þegar það átti við. Í rannsókn þessari er einnig um 

foreldrahlutverkið að ræða, því var gætt að því að foreldrar upplifðu ekki að verið væri að 

sækjast í ákveðin svör við viðkvæmum málefnum tengdum þeirra uppeldisaðferðum. 

Foreldrarhlutverkið getur verið viðkvæmt umræðuefni fyrir mörgum og því var ekki spurt að 

neinu, því tengdu, að fyrra bragði. Mikilvægt er að gæta að sjálfræði þar sem þátttakendum 

er gert grein fyrir því að þeirra framlag í rannsókn er undir þeim komið og gerist á þeirra 

forsendum (Sigurður Kristinsson, 2013). Gætt var að því að þátttakendur væru vel upplýsir 

um frjálsa þátttöku, að undirritun upplýsts samþykkis afsalaði þeim engum réttindum. 

Þátttakendur voru upplýstir um að þeir gætu dregið þátttöku sína til baka hvenær sem er á 

meðan á rannsókn stæði og  að ekki væri gerð krafa til þeirra að svara þeim spurningum sem 

þeir vildu síður svara. Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að leggja sínar skoðanir og gildi til 

hliðar við framkvæmd rannsóknar. Nöfn og persónueinkennandi upplýsingar foreldra og 

barna var lítillega breytt svo þau væru ekki rekjanleg aftur til þátttakenda. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknar og verður honum skipt upp í þrjú þemu 

sem greina mátti sem sambærilega upplifun foreldra um áhrif leikskólaviðveru á 

samverustundir. Fyrsta sameiginlega þemað, sem var mest einkennandi fyrir rannsóknina, 

var mikilvægi leikskólastarfs og viðhorf til styttri viðverutíma. Annað þemað er samverutími 

fjölskyldunnar þar sem rætt er um þann tíma sem foreldrar og börn verja saman og í hvað 

hann nýtist best. Í framhaldi af því er rætt um kynjamun á viðhorfi til samverustunda. Að því 

loknu er þriðja þemað umönnun barna ,,á herðum mæðranna“, þar sem farið er í upplifun 

mæðranna á foreldrahlutverkinu.  

4.1 Mikilvægi leikskólastarfs og viðhorf til styttri viðverutíma 

Upplifun foreldra á störfum sínum, í tengslum við viðverutíma, var fremur samróma en þeir 

vildu gjarnan geta ráðið vinnutímum sínum eða stytt vinnudaginn. Allir þátttakendur nema 

ein móðirin, hún Anna, voru útvinnandi. Þeir þátttakendur sem voru útivinnandi höfðu orð á 

því að viðverutími barna þeirra í leikskóla stýrðist af vinnutíma foreldra og hversu langt frá 

leikskóla þeir störfuðu. Ljóst er að þrátt fyrir að foreldrar vildu gjarnan eiga meiri tíma að 

loknum vinnudegi höfðu tekjur inn á heimilið mikið að segja. Sveinn segir „fólk verður að 

vinna, við verðum að vinna til þess að fá pening inn á heimilið fyrir fjölskylduna okkar, við 

þurfum að geta átt mat ofan í okkur“. Þá lögðu foreldrar mikla áherslu á að ef efnahagurinn 

byði upp á það, myndu þau stytta  vinnudaginn til að geta varið lengri tíma með börnum 

sínum. Vinnutími feðranna var almennt lengri en mæðranna. Sveinn segir [...]svo ég þarf ekki 

að velta mér upp úr því, ég vinn töluvert lengri vinnudag en telst hefðbundið[...]. Mæðurnar 

voru sammála um að það skipti þær máli að vera í störfum sem buðu upp á meiri 

sveigjanleika fyrir fjölskyldulíf. Jóna segir„Ég tek hana með mér á morgnana og tek hana með 

mér heim beint eftir vinnu, það er þægilegra að ég geri það þar sem ég starfa í nágrenninu“. 

Heiða og Tinna voru í sömu stöðu og nefndu báðar að þær sæju um að koma börnum sínum í 

og úr leikskóla Heiða segir meðal annars þetta. 

„Það var af því að ég skipti um vinnu til að vinna á dagvinnutíma, þá get ég verið 

meira með henni á daginn. Ég þurfti að breyta tímanum hennar í kjölfarið út af því. 

Ég hafði verið að vinna í vaktavinnu á kvöldvöktum en þegar ég fór svo að vinna 

frá átta til fjögur þurfti ég að breyta tímanum hennar með tilliti til þess að hafa 

auka tíma til að skutla henni og sækja hana. Nú er ég að skipta um vinnu aftur eins 

og ég sagði áðan, svo það þurfi ekki að vera eins mikil keyrsla á morgnana.“  

Út frá því komu upp umræður varðandi vinnudaginn, útivinnandi foreldrar upplifðu allir 

að ung börn ættu ekki að vera lengur í leikskólanum en átta klukkustundir á dag þar sem það 
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væri eins og vinnudagur fullorðinna. Foreldrar, gjarnan, settu sig í spor barna sinna og 

hugsuðu leikskóladag barnsins sem vinnudag. Eftir átta klukkustunda vinnudag voru flestir 

sammála um að vera orðnir þreyttir ef mikið áreiti hafði verið yfir daginn. Feðurnir upplifðu 

ekki eins mikið af neikvæðum tilfinningum gagnvart því að börn þeirra verji lengri tíma í 

leikskólanum og mæður barnanna gerðu. Það sem var mest áberandi var að að foreldrar 

voru allir sammála um að hámarks vistunartími væri nauðsynlegur. Heiða segir„..mér finnst 

allt eftir átta tíma bara allt of mikið. Maður finnur það sjálfur sem fullorðin einstaklingur að 

eftir átta tíma er maður er bara orðin mjög þreyttur eftir átta tíma vinnudag“. Foreldrar 

upplifðu allir að það væri til mikils ætlast af börnum að vera fullan vinnudag í leikskólanum 

og voru viðhorf þeirra til hámarks viðverutíma samróma. Birgir segir „Ég myndi segja að 

hámarks tíminn ætti að vera sjö til átta tímar á dag [...] það ætti kannski að fara eftir aldri 

barnsins en ekki meira en það“. Jóna, Heiða og Tinna voru sammála Birgi. Anna sagði „Mér 

finnst átta og hálfur tími bara fínt. Stelpan mín er svo stór en mér finnst ekki að það ætti að 

vera meira en ég sæki hana líka fyrr ef ég get það“ Sveinn var sammála þessu, átta og hálf 

klukkustund væri alveg hámark. Öll börnin fá hvíld frá áreiti eitt skipti á dag og fer það 

gjarnan eftir aldri hversu lengi sú hvíld stendur yfir þar sem þörf fyrir dag hvíld fer minnkandi 

eftir því sem þau eldast.  

Útivinnandi foreldrar voru sammála um að þeir teldu sig heppna með aðstöðu til að 

takast á við þessar breytingar en gerðu sér grein fyrir því að ekki væru allir í sömu sporum og 

því gæti verið afar erfitt fyrir marga foreldra sem ekki starfa í nágrenni við heimili sín að 

koma til móts við reglur Hafnarfjarðarbæjar. Allir foreldrar voru sammála um að það væri 

mikilvægt að hafa takmarkanir með og tilliti til þess að hámarks vistunartími gæti reynst 

foreldrum í ólíkum aðstæðum erfið takmörkun sem gæti þá þarfnast undanþágu. Tinna segir 

„Það þarf samt að passa þegar svona ákvörðun er tekin að það sé svigrúm fyrir þá sem þurfa 

[...] Eins og einstæðar mæður“. Ekki eru allar fjölskyldur eins og því er mikilvægt að taka tillit 

til þeirra hópa sem ráða ekki endilega við breytingar eins og Hafnarfjörður gerði. Þó eru 

undanþágur til staðar og var eitt barnið með slíkan vistunartíma. Heiða segir „Dóttir mín er 

með smá breytingu á vistunartímanum sínum þar sem ég og pabbi hennar erum ekki með 

sama vinnutímann. Breytingin er ekki mikil svo við fengum undanþágu“. Þátttakendur voru 

allir ánægðir með breytinguna og nefndu að hún hefði ekki haft mikil áhrif á efnahags- eða 

fjölskyldulíf þeirra þ.e.a.s. að hámarks viðverutími barna í leikskólum bæjarins hafi verið 

styttur um klukkustund. Jóna setur sig í spor annara og segir. 

„Þetta getur verið smá púsl, en ég held að þetta reddist alveg hjá flestum, ég held 

að þetta hafi verið góð ákvörðun ef við hugsum um börnin sem voru mjög langa 

daga í leikskólanum. Ég held samt að það geti verið erfitt fyrir suma foreldra að 

vinna í kringum þennan hámarkstíma“. 
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Útivinnandi foreldrar voru sammála um að þau teldu sig heppin með aðstöðu til að 

takast á við þessar breytingar en gerðu sér grein fyrir því að ekki væru allir í sömu sporum og 

því gæti verið afar erfitt fyrir marga foreldra sem ekki störfuðu í nágrenni við heimili sín að 

koma til móts við reglur Hafnarfjarðarbæjar. Þetta gengi þó upp þar sem mæðurnar væru í 

störfum sem bauð þeim upp á að koma börnum til og frá leikskóla innan þess tíma sem 

börnin höfðu sem skráðan viðverutíma. 

Allir þátttakendur rannsóknar voru sammála um að þó að það skipti miklu máli að börn 

verji tíma með jafningjum í skólanum og væru þátttakendur í virku skólastarfi dagsins væri 

dagurinn langur. Anna segir „Það er svo mikilvægt fyrir börn að vera í leikskóla. Þau læra svo 

margt þar sem ég held að til dæmis ég sem foreldri gæti ekki kennt henni heima“.  Hins vegar 

var einnig hægt að sjá greinilegan mun á hugmyndum kynjanna á því hvað foreldrarnir vildu 

helst að börnin væru að læra af jafningjum sínum í leikskólanum. Mæðurnar vildu að börnin 

lærðu á samskipti og félagslega þætti en ferðurnir lögðu fremur áherslu á vitsmunaþroska 

barnanna og það sem börnin lærðu af kennurum sínum. Tinna segir „Ég held að krakkar læri í 

gegnum leik og í gegnum hvort annað, en þau læra líka af kennurunum sínum. Það er, held 

ég, mikilvægt fyrir börn að læra bara frá umhverfinu í leikskólanum“. Allir þátttakendur voru 

sammála því að þeim þótti leikskólaganga mikilvæg fyrir börn þeirra og að það skipti þau 

höfuð máli að börn þeirra fengju þá örvun sem bauðst í skólanum, bæði frá kennurum og 

jafningjum þeirra. Börnin hefðu einungis notið góðs af leikskólavist námslega og félagslega. 

Anna segir „Hún hefur lært svo mikið síðan hún byrjaði í leikskóla, mér finnst ég sjá mun á 

henni á hverjum degi. Mér finnst hún alltaf vera að koma heim með nýja hluti sem hún lærði 

sem hún vill tala um eftir leikskólann“. 

Þó svo að foreldrar teldu allir að mikilvægt væri fyrir almennan þroska barna að ganga í 

leikskóla voru allir foreldrarnir sammála um það að börn ættu ekki að hafa of langan 

vistunartíma þar sem það væri líka mikilvægt að verja tíma heima með fjölskyldunni sinni. 

Allir þátttakendur voru sammála um að leikskólaganga væri mjög mikilvæg, sérstaklega þann 

hluta dags sem faglegt starf stæði yfir. Jóna lýsir því hvað henni þykir mikilvægast við 

leikskólavist. 

„Ég held bara að krakkar læri rosalega mikið í leikskólanum, af hvoru öðru og líka 

bara kennurunum sínum[...] Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir krakka að fá 

tíma fyrir samveru með foreldrum sínum heima. Þá geta þau lært svo margt í 

öruggu umhverfi. Leikskólinn er auðvitað öruggt umhverfi en heima eru þau örugg 

og það myndar svo mikil tengsl að fá að eyða tíma með barninu sínu“.  
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4.2 Samverustundir fjölskyldunnar 

Allir þátttakendur hafa orð á því að þeir vildu gjarnan eiga meiri tíma til að verja með 

fjölskyldum sínum. Þá hafa útivinnandi foreldrar allir sérstaklega orð á því að að eftir fullan 

vinnudag upplifi þeir að vilja verja tíma með fjölskyldu sinni heima fyrir. Misjafnt er eftir 

fjölskyldum hvað þær vilja nýta þennan tíma í. Heiða, Tinna og Jóna leggja sérstaklega mikið 

upp úr því að nýta alla lausa tíma sem þær hafa í samverustundir með börnum sínum, hvort 

sem það væru bara þær einar með börnum sínum eða með maka líka. Heiða lýsir upplifun 

sinni á fjölskyldusamveru. 

„Við erum mikið tvær og svo við þrjú sem fjölskylda en ég þyrfti sjálfsagt að vera 

duglegri að gefa þeim meiri tíma saman, bara tvö. Ég vil samt vera með þegar tími 

gefst en þau fá sjaldan sinn tíma nema þegar ég þarf nauðsynlega að gera annað“  

Þeir þátttakendur sem eru útivinnandi sögðust reyna að bæta börnum sínum upp tímann 

sem þeir upplifa að börnin fari á mis við á virkum dögum. Þetta gera þeir með því að reyna 

eftir fremsta megni að nýta tímann á frídögum og um helgar í meiri samverutíma. Sveinn 

segir „Við förum mikið í heimsóknir um helgar, göngutúra og gerum það sem okkur langar en 

erum oftast saman í því sem við gerum um helgar“ Þá leggja foreldrar mikið upp úr því að 

eiga fjölskyldustundir sem börnunum þyki skemmtilegar. Þegar spurt er út í hvað 

samverustundir eru nýttar í eru svörin frá mæðrunum töluvert nákvæmari en þau svör sem 

feður gáfu en Jóna segir „Um helgar förum við yfirleitt í heimsóknir, nýtum frítímann okkar í 

að hitta aðra fjölskyldumeðlimi og gera það sem okkur finnst skemmtilegt. Við reynum að 

gera hluti sem ekki er tími til að gera á virkum dögum“. Helgar allra þátttakanda eru nýttar til 

hið ítrasta í samverustundir, bæði heima fyrir og í heimsóknum með fjölskyldunni. Þó virðist 

ekki skipta minna máli fyrir foreldra að börnin fái tíma með þeim heima fyrir. Flestir eru 

sammála því að þær upplifi að börnin þeirra þarfnist þess jafn mikið og þau sjálf að verja 

tíma sínum saman og jafnvel mætti sá tími vera aukinn. Jóna segir frá því sem fjölskyldan 

gerir saman í samverustundum um helgar. 

„Við erum mikið úti og gerum allt sem okkur dettur í hug, förum í heimsóknir, sund 

og göngutúra. En við erum líka heima og leikum hér í rólegum leikjum [...] við 

gerum bara allt sem okkur dettur í hug og við erum í stuði fyrir“ 

Aldur barna hefur áhrif á upplifun mæðra um nánd og samveru. Því yngri sem börnin eru 

þarfnist þau frekar samverunnar og nándarinnar og hefur það áhrif á það hvernig mæður 

mæður nálgast samverustundir. Eftir því sem barnið eldist sótti það sjaldnar í samveru með 

foreldrum og meira í jafningja. Dæmi um þetta er Anna sem upplifði að hún vildi gjarnan ýta 

undir að hafa fleiri samverustundir heima en sagðist jafnframt vera ánægð með að barnið 
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hennar væri sjálfstætt í leik og skoðunum sínum um að sækja í að vera eitt líka. Anna lýsir 

upplifun sinni á þörf barns síns fyrir samveru með foreldrum. 

„Hún er orðin svo stór. Hún hefur ekki jafn mikla þörf til þess að vera alltaf að gera 

eitthvað með mér. Vill samt oftast hafa mig nálægt eða þannig að hún sjái mig. 

Henni finnst mjög gaman að fara og hitta vinkonur sínar, eða fá þær heim en svo 

koma tímar þar sem hún vill endilega gera eitthvað saman, þá velur hún oft 

eitthvað skemmtilegt að gera með okkur pabba sínum.“ 

Yngstu börnin sækja mikið í að vera stöðugt með foreldrum sínum á sama tíma og eldri 

börnin eru duglegri að leika sjálf en vilja þó verja tíma með foreldrum sínum. Anna og Heiða 

höfðu báðar orð á því að börnin þeirra væru alltaf að verða sjálfstæðari með árunum en 

þeirra þörf til að verja tíma með börnum sínum hefði ekki farið minkandi. Þá segir Heiða ,,Ég 

sakna hennar eftir vinnu hjá mér og leikskólann hjá henni, þá vil ég fá eins mikinn tíma og ég 

get í að spjalla og leika.“  

4.2.1 Kynjamunur á viðhorfi til samverustunda 

Kyn virðist hafa mikil áhrif á upplifun og reynslu foreldra á samverustundir þeirra með 

börnum sínum. Algengt er að mæðurnar finni fyrir samviskubiti ef börnin þeirra eru langan 

leikskóladag og reyna þær að fara með börnunum í leikskólann eins seint og tíminn býður 

upp á og sækja eins snemma og færi gefst eftir að vinnutíma þeirra var lokið. Allar leggja þær 

áherslu á að reyna að hafa barnið ekki allan þann tíma sem barnið var með skráðan sem 

vistunartíma.  Mæðurnar halda að miklu leiti vel utanum það hvernig tíma er varið í 

samverustundir og hvað er gert við þann tíma sem bauðst. Þá eru helst allir tímar á virkum 

dögum nýttir eins ítarlega og hægt er, nýtt eru öll tækifæri til þess að sækja fyrr þegar færi 

gefst til þess að lofa börnum að verja meiri tíma heima. Jóna segir frá því þegar hún sækir 

barnið sitt fyrr í leikskólann. 

„Þegar tækifæri gefst sæki ég hana fyrr, það svo sem er ekkert heilagt hvað við 

gerum en við reynum að gera eitthvað skemmtilegt saman hvort sem það er að 

lesa eða leika. Hún er ennþá frekar lítil svo það er ekki endilega hægt að gera hvað 

sem er þar sem hún er þreytt eftir daginn“ 

Allar eru mæðurnar sammála um að þær vildu gjarnan verja meiri tíma með börnunum 

sínum eftir leikskóla, og að það skipti miklu máli fyrir þær að fá auka tíma, þegar hann gefst, 

til að verja með börnum sínum. Sterk tengsl eru á milli þess að því yngri sem börnin eru þá 

upplifa mæður þeirra meira samviskubit yfir því að hafa börnin sín lengur en átta 

klukkustundir á dag eins og Jóna segir „Mér finnst oft erfitt að vita að hún er búin að vera 

lengi í leikskólanum, þó ég viti að henni líði líklega bara vel. Held stundum að þetta sé 

erfiðara fyrir mig en hana“. Heiða og Tinna tóku undir með Jónu að þeim þætti gott að geta 
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sótt börnin sín fyrr til að njóta lengri tíma með þeim en að börnum þeirra líði almennt vel í 

leikskólanum. Þátttakendur eru sammála á mörgum sviðum óháð kyni. Mæðurnar virðast þó 

hafa meiri þörf fyrir samverustundir með börnum sínum og  sömuleiðis virðast þær mun 

meðvitaðari en feðurnir um að sinna þeim. Feðurnir tala um að þeir njóti þess mikið að eiga 

tíma með börnum sínum en höfðu ekki sérstaklega orð á því eins og þær mæður sem voru 

útivinnandi að vilja breyta sínum vinnutíma til að eiga lengri tíma eftir vinnu í 

samverustundir. Tinna tók fram „Ég væri alveg til í að vinna bara sex klukkutíma á dag og 

sækja strákinn minn snemma á daginn og hafa nægan tíma heima saman“. Þessu voru Jóna 

og Heiða sammála.  

Mæðurnar nefndu allar að búið væri að ítreka svo mikið mikilvægi þess hve nándin við 

foreldra er nauðsynleg fyrir börn, hún styrki tengslin og það sé eingöngu gert með samveru. 

Tekið væri fram hvað væri æskileg viðvera fyrir börn eftir aldri á leikskólum. Þetta hefur áhrif 

á samvisku þeirra að því leiti að mæðurnar vilja hafa tök á því að hafa börnin sín styttra í 

leikskólanum en fjárhagsleg staða þeirra býður ekki upp á slíkt. Móðir elsta barnsins, hins 

vegar, upplifði ekki sömu tilfinningar og hinar mæðurnar þegar kom að viðverutíma barns 

hennar. Hún sækir barnið fyrr þegar færi gefst en upplifir að barnið njóti sín mikið í 

leikskólanum, er orkumikið og dafnar vel síðustu tímana í skólanum þar sem í boði er frjáls 

leikur við vini þess. Anna segir frá upplifun sinni á muninum á þörf barns hennar fyrir 

samveru frá því að barnið var yngra. 

„Hún er orðin svo stór, henni finnst svo gaman að leika við vini sína og henni er 

farið að finnast leiðinlegra að koma heim þar sem erum bara ég og pabbi hennar. 

En þegar hún var minni þá sótti ég hana oft fyrr. Hún er bara miklu sjálfstæðari 

núna en þegar hún var minni“  

Viðhorf mæðranna er mjög breytilegt eftir aldri barnanna þar sem mæður yngstu 

barnanna upplifa meiri þörf hjá börnunum þeirra fyrir samvistir með foreldrum og oft, 

sérstaklega einblýnt á móðurina. Jóna segir frá því hvernig hún upplifir barnið sitt heima fyrir 

eftir langan dag á leikskólanum. 

„Ef hún á erfiðan dag, þá er hún oft mjög lítil í sér þegar við komum heim og vill 

láta knúsa sig og hangir næstum föst á mér þegar við erum heima í smá stund, 

misjafnt samt hversu lengi. Þá er svolítið ómögulegt fyrir mig að gera neitt annað 

en að vera með henni“ 

Tilfinningar og skoðanir gagnvart viðverutíma barna í leikskólum eru breytilegar en eftir 

því sem börnin eru yngri virðist lengri viðvera reynast mæðrum erfiðari. Mæðurnar finna oft 

fyrir því að hugur þeirra reikar til barnanna þeirra á leikskólann. Þær velta fyrir sér líðan 

þeirra, hvort þeim vanhagaðar um eitthvað eða hvað þau eru að gera. Þessar tilfinningar 



24 

gera það að verkum að mæðurnar vilja gjarnan hafa tíma til að ná fyrr í börn sín í leikskólann. 

Feðurnir upplifa þetta minna og segjast frekar vita að barninu líði iðulega vel í leikskólanum 

og ef eitthvað amar að segjast þeir þess fullvissir að foreldrar yrðu látnir vita. 

 

4.3 Ummönnun barna á herðum mæðranna 

Í gagnagreiningu kom í ljós að mæðurnar telja ábyrgð á umönnun barnanna vera á þeirra 

herðum og feðurnir eru mikið til sammála þessu. Í öllum tilvikum eru það mæðurnar sem 

koma börnum í og úr skóla að staðaldri. Eina undantekninginn er hjá Heiðu og Önnu sem eru 

með skipta umgengni, en þá er jafnari skipting á ábyrgðinni þegar börnin eru hjá feðrum 

sínum. Heiða talaði um skiptinguna sína „Þegar hún er hjá pabba sínum sér hann um að 

koma henni til og frá skóla en ég sé alltaf um það þegar hún er hjá okkur þar sem kærastinn 

minn vinnur langan vinnudag“. Anna hefur barnið sitt að meiri hluta og sagði „Ég og 

kærastinn minn skiptum þessu hjá okkur hérna heima en pabbi hennar sækir hana annan 

hvern föstudag þegar hann á helgina“. 

Einnig er algengt að mæðurnar sjái um að velja leikskóla, en þær kynntu sér stefnur og 

völdu leikskóla eftir því sem þær töldu barninu sínu fyrir bestu. Feðurnir voru iðulega 

sammála ákvörðuninni sem tekin var í upphafi en höfðu ekki einstaklingsbundna skoðun á 

vali leikskóla. Þá er mjög algengt að feðurnir nefni að þeir treysti maka sínum til að taka 

slíkar ákvarðanir þar sem þær hafi kynnt sér málið eða þekki betur til en þeir. Þeir upplifa 

ánægju ef móðirin er ánægð með valið.  Sveinn sagði „Ég hef svo sem enga sérstaka skoðun á 

því en Heiða hefur bara talað vel um leikskólann svo ég held að hann sé bara fínn“. Ánægjan 

er sú sama, óháð kyni foreldra, þó svo að mæðurnar væru sá ábyrgðaraðili sem stýrði að 

miklu leiti aðstæðum og ákvörðunum tengdum leikskólagöngu barna þeirra.  

Tinna hafði orð á því að hún upplifði að það væru settar miklar kröfur á foreldra og að 

hún upplifði að settar væru meiri væntingar á mæður en feður. Það er endurtekið verið að 

ítreka hversu mikilvægt er fyrir börn að sækja leikskóla á ákveðnum tímum, hversu mikilvægt 

er fyrir börn að fá nægar samverustundir með foreldrum og að það væru einnig 

samfélagslegar kröfur til heimilishalds. Tinna segir hér frá því hvernig hún upplifir að ímynd 

og samfélagsmiðlar hafa áhrif á foreldra í nútíma samfélagi. 

„Ég held að þessi ímynd sem er í samfélagsmiðlum, fullkomnar mömmur, þar sem 

alltaf allt er hreint, og þær í ræktinni, alltaf með börnunum sínum og ná samt að 

rækta sambandið sitt við barnsföður sinn sé mjög yfirgnæfandi fyrir foreldra. Það 

er náttúrulega ekkert svona fullkomið eins og þessar myndir sýna. Lífið er miklu 

flóknara en Instagram sýnir“.  
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Mæðurnar tóku allar undir að upplifa að væntingar til foreldra væru miklar þar sem 

þyrfti að huga að heimilishaldi og fjölskyldulífi, þá sérstaklega í gegnum samfélagsmiðla. Þær 

telja allar að það yrði of íþyngjandi að reyna að standa undir væntingum og kröfum 

samfélagsins til móðurhlutverkisins.  
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5 Umræður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum í fræðilegu samhengi til að svara 

rannsóknarspurningunni hvernig styttri vistunartími barna í leikskóla hefur áhrif á líðan á 

samveru foreldra og barna. Foreldrar vilja gjarnan verja sem mestum tíma með börnum 

sínum en eins og áður hefur komið fram þarf að huga að öllum hlutum uppeldis svo sem að 

börn þarfnast fjárhagslegs öryggis. Stærsti hluti daglegs lífs sem viðheldur fjárhagslegu öryggi 

er launað starf. Í flestum fjölskyldum eru því báðir foreldrar útivinnandi (Murtorinne-Lathtinen 

o.fl., 2016). Niðurstöður gáfu til kynna að foreldrar voru mjög meðvitaðir um mikilvægi 

fjárhagslegs öryggis fyrir börn sín. Það skipti foreldra miklu máli að vera í öruggu launuðu 

starfi og að minnst annað foreldrið væri í fjölskylduvænu starfi. Það var mjög mikið á herðum 

mæðranna að vera í starfi sem bauð uppá sveigjanleika. Hafnarfjarðarbær hefur gefið út að 

vera fjölskylduvænt bæjarfélag þar sem æskilegt er að starfsstaðir bæjarins bjóði upp á 

sveigjanlega vinnutíma og hvetja bæjarbúa til að nýta sér það sem hentar þeirra 

fjölskyldugerð (Hafnarfjörður, 2017). 

  Það getur reynst sumum hópum og fjölskyldugerðum erfið staða að hafa ekki tekjur 

tveggja aðila inn á heimilið. Þegar barn á foreldra á tveimur heimilum flækjast takmarkanir 

um vinnutíma til muna þar sem hvort heimili gæti átt erfitt með að missa tekjur sínar. Ekki 

allar fjölskyldur eru samansettar af bæði móður og föður, því getur verið erfitt fyrir til dæmis 

einstæðar mæður að standa undir sömu væntingum samfélagsins til foreldrahlutverksins og 

pör (Murtorinne-Lathtinen o.fl., 2016). Börn eru með því mikilvægasta í lífi foreldra þeirra. 

Upplifun foreldra á samveru með börnum sínum er því yfirleitt ánægjuleg frekar en að vera 

skylduverk sem foreldrar finnast þeir verða að sinna. Flestir foreldrar njóta þess að eiga 

einstaklingsbundnar samverustundir með börnum sínum og ekki síður samverustundir með 

fjölskyldunni, þá ekki endilega einungis kjarnafjölskyldu heimilisins heldur einnig í 

heimsóknum hjá fjölskyldu og vinum (Murtorinne-Lathtinen o.fl., 2016). Flestir þátttakendur 

voru sammála um að það væri mikilvægt að njóta einstaklingsbundinna samverustunda sem 

og fjölskyldustunda. Þá voru helgar helst nýttar í að njóta samverustunda utan heimilis, þar 

sem foreldrar upplifðu að styttri tími gæfist til slíks á virkum dögum vegna vinnutíma. 

Að halda uppi launuðu starfi og fjölskyldulífi getur reynst mörgum flókið samspil þar sem 

sá tími sem fer í starfið getur vegið mikið á móti fjölskyldutíma og öfugt (Zandian o.fl., 2020). 

Löng leikskólaviðvera hefur ýmis konar áhrif á börn. Því lengur sem börn dvelja á leikskóla því 

líklegra er að það hafi áhrif á hegðun og skap. Þetta hefur verið tengt við aukna streitu út frá 

áreiti sem þau upplifa yfir daginn á leikskólanum. (Undheim o.fl., 2012). Niðurstöður 

rannsóknar bentu til þess að mæður yngri barnanna upplifðu börnin þyngri í skapinu eftir 

lengri leikskóladvöl. Þessi áhrif virtust ekki koma fram hjá foreldrum eldri barnanna sem 

sögðu að börnin virtust njóta dagsins þrátt fyrir lengd. Hugur mæðranna reikaði til barnanna 
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yfir vinnudaginn og höfðu áhyggjur af líðan barnsins. Allar mæðurnar vildu gjarnan geta sótt 

börnin sín fyrr, þar sem þær eru oft þreyttar eftir átta tíma vinnudag og telja börnin njóta 

góðs af að vera sótt fyrr. Aftur á móti virðist lengri leikskóladvöl hafa jákvæð áhrif á lærdóm 

seinna meir (Loeb o.fl., 2007). Allir foreldrar voru sammála um að leikskólinn væri mikilvægur 

fyrir félags- og vitsmunaþroska barna þeirra. 

 Mikilvægt er að foreldrar séu í góðum samskiptum við leikskóla barna sinna og séu í 

góðri samvinnu með kennurum. (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Niðurstöður gáfu til 

kynna að ábyrgðin gagnvart börnum, bæði heima fyrir og í skóla, lá mikið á herðum mæðra 

þeirra. Mæðurnar sóttu fremur í fjölskylduvænni störf til að sinna þörfum barna sinna. Þessi 

skipting virtist einnig eiga sér stað með leikskólaval, ef mæðurnar voru ánægðar þá voru 

feðurnir ánægðir líka. Mæðurnar kynntu sér þá leikskóla sem komu til greina og völdu þá 

sem þær töldu að hentuðu sínum börnum og feðurnir fylgdu eftir. Hafnarfjarðarbær hefur 

hvatt feður til að vera virkir þátttakendur í fjölskyldulífi. Þá eru þeir sérstaklega hvattir til að 

nýta sér störf og stöðu bæjarins sem fjölskylduvænt bæjarfélag til að sinna fjölskyldu sinni 

ekki einungis fjárhagslega heldur einnig félagslega. Þá myndu starfsaðstæður auðvelda þeim 

að fara frá vinnu til að sinna fjölskyldu sinni (Hafnarfjörður, 2017). 

Flestir eru sammála því að börn njóta góðs af samveru með foreldrum sínum, eins og 

þau njóta góðs af samveru með kennurum og jafningjum. Foreldrar sem starfa langa 

vinnudaga missa þó úr auknum tíma með börnum sínum. Skóli getur ekki ráðið vinnutíma 

foreldra, og margir foreldrar hafa sjálfir ekki tök á því að stýra sínum vinnutíma að fullu. Þó 

svo að foreldrar myndu gjarnan vilja verja lengri tíma með börnum sínum er ekki þar með 

sagt að þeirra vinnuveitendur veiti svigrúmið sem foreldrar þyrfti fyrir aukin tíma fyrir 

fjölskyldu- og persónulíf starfsfólks síns (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Því er margt 

sem spilar inn í að börn séu lengur en átta klukkustundir á dag í leikskólanum, foreldrar þurfa 

tíma til að koma sér í og úr vinnu og börnunum sínum í og úr leikskóla. Því er fyrir foreldri 

með átta klukkustunda vinnudag korter fyrir vinnu og korter eftir vinnu oft naumur tími og 

jafnvel ómögulegt.  

Ekki eru allir foreldrar sem starfa innan þess sveitafélags sem þeir búa í. Þá getur margt 

haft áhrif á þann tíma sem börn verja í leikskóla frá degi til dags, til dæmis umferð, færð og 

hvort foreldrar séu á einkareknu farartæki. Hafnarfjarðarbær tók ákvörðun um styttri 

viðverutíma barna í leikskólum bæjarinns með kosti aukinnar samveru barna með foreldrum 

í huga (Hafnarfjörður, 2017). Þetta er þó ekki algillt þar sem fyrirtæki þyrftu að taka mið af 

þessari ákvörðun og stytta vinnudaginn en fremur en hefur verið gert. Stytting vinnuvikunar 

getur átt stóran þátt hér, en hvert fyrirtæki fyrir sig stýrir því hvernig styttingin fer fram og 

því liggur ekki beint við að börn fengu styttri leikskóladag hverju sinni fremur en öðru hvoru 

yfir vikuna eða einu sinni í viku þegar foreldrar þeirra fá sína styttingu úthlutaða.  
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Samvera er mikilvæg fyrir tengslamyndun foreldra og barna, börn læra aukin tjáskipti og 

hafa auknar samverustundir áhrif á vitsmunaþroska og geðtengsl fjölskyldna (Heilsuvera, 

e.d.). Foreldrar virðast meðvitaðir um mikilvægi samverustunda og finna að því yngri sem 

börnin eru, því mun meira þurfa þau á þeim að halda. Foreldrar virtust sækja í að verja tíma 

með börnum sínum eftir fremsta megni þegar tími gafst og gert var eins mikið úr þeim tíma 

sem þau höfðu og hugsast gat. Foreldrar nýttu oft daglegar athafnir til að búa til 

samverustund hvort sem um væri að ræða samræður eða leik. Foreldrar geta þó ekki sýnt 

börnum sínum athygli öllum stundum og þurfa börn líka að læra að vera sjálfstæð, það þarf 

þó að eiga sér stað í samræmi við aldur (Heilsuvera, e.d.). Það var vel sýnilegt í niðurstöðum 

rannsóknar að því eldri sem börnin voru því auðveldara var fyrir þau að vera sjálfstæðari, þau 

sóttu minna í foreldra sína þó svo að þau vildu hafa þá í nálægu umhverfi. Það minnkaði 

einnig samviskubit mæðranna eftir því sem börnin urðu eldri. Þá var það minnst hjá móður 

elsta barnsins, og mest var að sjá það hjá mæðrum yngstu barnanna tveggja.  

Því meira álag sem finnst á vinnumarkaði því meira álag er á störfum foreldra. Streita 

sem fylgir störfum foreldra getur haft áhrif á þann tíma sem foreldrar verja með börnum 

sínum heima. Foreldrar eiga þá mögulega erfiðara með að búa til skilrúm milli starfs, 

fjölskyldu- og einkalífs (Roeters o.fl., 2010). Því er ekki sjálfgefið að öllum foreldrum reynist 

eins auðvelt að samþátta starf sitt við fjölskyldulíf. Stytting hámarks viðverutíma barna í 

Hafnarfirði er mikið hugsuð útfrá sjónarhorni barna, en ekki hugsuð eins mikið útfrá 

fjölskyldu sjónarmiðum. Fjölskyldur eru breytilegar og ekki allir íbúar Hafnarfjarðar sem eiga 

börn í leikskólum bæjarinns starfandi hjá bæjarfélaginu. Því gætu margir foreldrar endað í 

siðferðislegri klemmu um hvernig best sé að útfæra sitt líf útfrá þessum breytingum. 

Hafnarfjörður býður uppá undanþágur í sérstökum tilfellum eins og kom fram í niðustöðum. 

Foreldrar virðast almennt ánægðir með ákvörðunartöku bæjarinns þegar þeir litu á 

breytinguna frá sjónarhorni barna um styttri vinnudag. Þó upplifðu þeir að þessi breyting 

þyrfti að eiga sér stað á vinnumarkaði áður en hún færi fram á vettvangi barna. Leikskólinn er 

fyrsta skólastigið og voru foreldrar sammála um að það nám sem á sér stað í leikskóla væri 

mikilvægt fyrir börn. Helstu birtingamyndir að tengslum milli aukinnar samveru og líðan 

foreldra og barna voru þær að báðir hópar sóttu mikið í samveru eða nærveru hvors annars 

og nýttu allan þann tíma sem gafst til að upfylla þessa þörf. Styttri vinnuvika getur haft áhrif 

á að fólk eigi auðveldara með að skilja að starf og einkalíf. Þá gefst meiri tími fyrir foreldra að 

huga að sjálfum sér og fjölskyldu sinni (BRSB, e.d.). Hugur mæðra reikaði mikið til barna 

þeirra á vinnutíma sem helstu ábyrgðaraðilar en feðurnir fundu ekki eins mikið fyrir því þó 

svo að þeir sóttu í aukna samveru eftir sinn vinnudag og vildu gjarnan stytta daginn sinn til 

að geta varið meiri tíma með fjölskyldu sinni. 
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6 Lokaorð 

Foreldrar vilja njóta meiri tíma með börnum sínum, en þurfa að huga að öllum hlutum 

daglegs lífs. Foreldrahlutverkið er stór partur daglegs lífs og sinna foreldrar því iðulega eftir 

bestu getu. Vandinn er hinsvegar sá að í hverjum sólahring eru ekki nema tuttugu og fjórar 

klukkustundir. Það gerir foreldrum erfitt að vinna sín daglegu störf, svo sem vinnu, sinna 

daglegum heimilisstörfum og fjölskyldu sinni. Á Íslandi hafa ekki verið gerðar nægar 

rannsóknir á því hvernig vinnutími foreldra hefur áhrif á fjölskylduhald eða þann tíma sem 

foreldrar geta varið með börnum sínum. Sömuleiðis þyrfti að rannsaka en fremur áhrif styttri 

viðverutíma á Íslandi í samhengi við vinnutíma og úrbætur sem gæti legið þar fyrir og hvaða 

áhrif aukin samvera hefur á líðan fjölskyldna. Rannsókn þessi hefur takmarkanir þar sem 

rannsakandi hefur ekki mikla reynslu á framkvæmd eigindlegra rannsókna og úrtak var lítið. 

Verkefnið mætti því rannsaka enn fremur bæði með megindlegum og eigindlegum 

aðferðum. Þátttakendur rannsóknar þótti rannsóknarefnið áhugavert sem hópur sem 

verkefnið snerti að mörgu leiti. Stærri rannsókn þyrfti að gera sem væri umfangsmeiri svo 

hægt sé að alhæfa niðurstöður og finna úrlausn sem hentar börnum og foreldrum. 

  



30 

Heimildaskrá 

Andrea Hjálmsdóttir og Marta Einarsdóttir. (2019). „Mér finnst ég stundum eins og hamstur í 

hjóli“: Streita í daglegu lífi fjöskyldufólks á Íslandi. Íslenska Þjóðfélagið, 10(1), 4–19. 

https://www.rha.is/static/files/hamstur-i-hjoli_grein_marta-og-andrea.pd 

Anna Magnea Hreinsdóttir. (2019). Styrkleikar leikskólastigsins á Íslandi: Vangaveltur um 

skýrslu Eurydice fyrir árið. 2019. https://skolathraedir.is/2019/09/10/styrkleikar-

leikskolastigsins-a-islandi-vangaveltur-um-skyrslu-eurydice-fyrir-arid-2019/ 

Björk, S. (2018). Emotions and empathic imagination: parents relating to norms of work, 

parenthood and gender equality. Families, Relationships and Societies, 7(2), 171-186. 

http://dx.doi.org/10.1332/204674317X14861127314323 

Björnsdóttir, L. (2012). Velferð barna, gildismat og ábyrgð samfélags. Tímarit 

Félagsráðgjafa, 2012(6), 55-56. https://www.proquest.com/scholarly-journals/velferð-

barna-gildismat-og-ábyrgð-samfélags/docview/2015779780/se-2?accountid=28822 

BRSB. (e.d.). Stytting vinnuvikunnar. https://www.bsrb.is/is/skodun/malefnin/stytting-

vinnuvikunnar  

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar. (2018). Fundarboð. 

https://www.hafnarfjordur.is/media/baejarstjorn/Baejarstjorn-1817.pdf  

Ciabattari, T. (2017) Sociology of families: Change, continuity and diversity.  

Degotardi, S., Sweller, N., Fenech, M., Beath, A. (2018). Influences on parents child care 

choicec: A comparative analysis of preschool and long day care users. Child & Youth Care 

Forum, 47(5), 683–5. https://doi:10.1007/s10566-018-9452-3 

Dettling, A. C., Gunnar, M. R. og Donzella, B. (1999). Cortisol levels of young children in 

fullday childcare centers: Relations with age and temperament. 

Psychoneuroendocrinology, 24(5), 519–536. https://doi.org/10.1016/S0306-

4530(99)00009-8 

Elísabet Sigfúsdóttir og Gunnlaug Thorlacius (2018). Vinnuhópurinn fyrsti 1001 dagurinn í lífi 

barns. Tímarit Félagsráðgjafa, 2018(12), 30-32. https://www.proquest.com/scholarly-

journals/vinnuhópurinn-fyrsti-1001-dagurinn-í-lífi-barns/docview/2065274265/se-

2?accountid=28822 

http://dx.doi.org/10.1332/204674317X14861127314323
https://www.proquest.com/scholarly-journals/velferð-barna-gildismat-og-ábyrgð-samfélags/docview/2015779780/se-2?accountid=28822
https://www.proquest.com/scholarly-journals/velferð-barna-gildismat-og-ábyrgð-samfélags/docview/2015779780/se-2?accountid=28822
https://www.bsrb.is/is/skodun/malefnin/stytting-vinnuvikunnar
https://www.bsrb.is/is/skodun/malefnin/stytting-vinnuvikunnar
https://www.hafnarfjordur.is/media/baejarstjorn/Baejarstjorn-1817.pdf


31 

Ginsburg, K. R. (2007). The importance of play in promoting healthy child development and 

maintaining strong parent-child bonds. 

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/119/1/182.full.pdf  

Hafnarfjarðarkaupstaður. (2019). Stjórnsýsluúttekt. 

https://www.hafnarfjordur.is/media/stjornsysla/HafnarfjardarbaerStjornsysluuttektMar

s2019.pdf  

Hafnarfjörður. (2017). Jafnréttis- og mannréttindastefna. 

https://www.hafnarfjordur.is/media/stefnur-og-reglur/HFJ-Jafnrettisstefna2017-net.pdf  

Hagstofa Íslands. (e.d). Börn og leikskólar í desember 1998-2019. 

https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__1_leikskolastig__0

_lsNemendur/SKO01000.px/?rxid=47cb1eae-266d-469e-93a4-a30273c3c7f6 

Heilsuvera. (2018, 16. apríl). Mikilvægi samveru foreldra og barna. Heilsuvera. 

https://www.heilsuvera.is/efnisflokkar/lidan/samskipti-og-tengsl/mikilvaegi-samveru-

foreldra-og-barna/  

Helga Jónsdóttir. (2013). Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í Aðferðarfræði Rannsókna (bls. 137–153). Akureyri: 

Háskólinn á Akureyri. 

Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2010). Sýn foreldra á uppeldishlutverk sitt. 

Í Salvör Nordal, Sigrún Júlíusdóttir og Vilhjálmur Árnason (ritstjórar), Velferð barna: 

Gildismat og ábyrgð samfélags (bls. 115–131). Reykjavík: Siðfræðistofnun og 

Háskólaútgáfan. 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson. (2004). Karlmennska og jafnréttisuppeldi. Reykjavík: 

Rannsóknarstofa í kvenna- og kynjafræðum við Háskóla Íslands. 

Kallis, G., Kalush, M., O'Flynn, H., Rossiter, J., og Ashford, N. (2013). "Friday off": Reducing 

working hours in Europe. Sustainability, 5(4), 1545-1567. 

http://dx.doi.org/10.3390/su5041545 

Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Úrtök og úrtaksaðferðir í eigindlegum 

rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í Aðferðarfræði Rannsókna (bls. 

129–136). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Loeb, S., Bridges, M., Bassok, D., Fuller, B., og Rumberger, R. W. (2007). How much is too 

much? The influence of preschool centers on children's social and cognitive 

development. Economics of Education review, 26(1), 52-66. 

https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2005.11.005 

https://www.hafnarfjordur.is/media/stjornsysla/HafnarfjardarbaerStjornsysluuttektMars2019.pdf
https://www.hafnarfjordur.is/media/stjornsysla/HafnarfjardarbaerStjornsysluuttektMars2019.pdf
https://www.hafnarfjordur.is/media/stefnur-og-reglur/HFJ-Jafnrettisstefna2017-net.pdf
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__1_leikskolastig__0_lsNemendur/SKO01000.px/?rxid=47cb1eae-266d-469e-93a4-a30273c3c7f6
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__1_leikskolastig__0_lsNemendur/SKO01000.px/?rxid=47cb1eae-266d-469e-93a4-a30273c3c7f6
https://www.heilsuvera.is/efnisflokkar/lidan/samskipti-og-tengsl/mikilvaegi-samveru-foreldra-og-barna/
https://www.heilsuvera.is/efnisflokkar/lidan/samskipti-og-tengsl/mikilvaegi-samveru-foreldra-og-barna/
http://dx.doi.org/10.3390/su5041545
https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2005.11.005


32 

Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.19/2013 

Milkie, M. A. ,Mattingly, M. J., Nomaguchi, K. M., Bianchi, S. M. og Robinson, J. P. (2004). The 

time squeeze: Parental statuses and feelings about time with children. Journal of 

Marriage and Family, 66(3), 739-761. https://doi.org/10.1111/j.0022-2445.2004.00050.x 

Milkie, M. A., Kendig, S. M., Nomaguchi, K. M., og Denny, K. E. (2010). Time With Children, 

Children's Well-Being, and Work-Family Balance Among Employed Parents. Journal of 

Marriage and Family, 72(5), 1329-1343. http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-

3737.2010.00768.x 

Murtorinne-Lahtinen, M., Moilanen, S., Tammelin, M., Rönkä, A., og Laakso, M. (2016). 

Mothers' non-standard working schedules and family time. The International Journal of 

Sociology and Social Policy, 36(1), 119-135. http://dx.doi.org/10.1108/IJSSP-02-2015-

0022 

Newman, D. M. og Grauerholz L. (2002). Sociology of Families: Second edition. London: Pine 

Forge Press. 

Nicholson, Jan M., Strazdins, Lyndall, Brown, Judith E. og Bittman, Michael. (2021). How 

parents income, time and job quality affect children’s health and 

development. Australian Journal of Social Issues, 47(4), 505-525, 433-434. 

https://doi:10.1002/j.1839-4655.202.tb00263.x 

OECD. (2014). Employment rate (indicator). doi:10.1787/1de68a9b-en 

Offer, S., og Schneider, B. (2011). Revisiting the Gender Gap in Time-Use Patterns: 

Multitasking and Well-Being among Mothers and Fathers in Dual-Earner 

Families. American Sociological Review, 76(6), 809-833. 

https://search.proquest.com/scholarly-journals/revisiting-gender-gap-time-use-

patterns/docview/916259260/se-2?accountid=135940 

Pollmann-Schult, M. (2018). Parenthood and Life Satisfaction in Europe: The Role of Family 

Policies and Working Time Flexibility. European Journal of Population, 34(3), 387-411. 

http://dx.doi.org/10.1007/s10680-017-9433-5 

Ráðhús Hafnarfjarðar. (2019, 21. nóvember). Stytting á viðveru leikskólabarna. 

Hafnarfjörður. https://www.hafnarfjordur.is/stjornsysla/frettir/stytting-vidveru-

leikskolabarna 

Reglur upplýsts samþykkis. nr 170/2001.  

https://doi.org/10.1111/j.0022-2445.2004.00050.x
http://dx.doi.org/10.1108/IJSSP-02-2015-0022
http://dx.doi.org/10.1108/IJSSP-02-2015-0022
https://doi:10.1002/j.1839-4655.202.tb00263.x
https://search.proquest.com/scholarly-journals/revisiting-gender-gap-time-use-patterns/docview/916259260/se-2?accountid=135940
https://search.proquest.com/scholarly-journals/revisiting-gender-gap-time-use-patterns/docview/916259260/se-2?accountid=135940
http://dx.doi.org/10.1007/s10680-017-9433-5
https://www.hafnarfjordur.is/stjornsysla/frettir/stytting-vidveru-leikskolabarna
https://www.hafnarfjordur.is/stjornsysla/frettir/stytting-vidveru-leikskolabarna


33 

Roeters, A., van der Lippe, T., og Kluwer, E. S. (2010). Work Characteristics and Parent-Child 

Relationship Quality: The Mediating Role of Temporal Involvement. Journal of Marriage 

and Family, 72(5), 1317-1328. http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00767.x 

Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri). (2013). Handbók í Aðferðafræði Rannsókna. Akureyri: 

Háskólinn á Akureyri. 

Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Notkun rannsókna í kenningarsmíði: Áhersla á 

kenningarsamþættingu. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í Aðferðarfræði 

Rannsókna (bls. 537-546). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Sigurður Kristinsson. (2013). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður Halldórsdóttir 

(ritstjóri), Handbók í Aðferðarfræði Rannsókna (bls. 71-88). Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri. 

Snyder, K. A. (2007). A Vocabulary of Motives: Understanding How Parents Define Quality 

Time. Journal of Marriage and Family, 69(2), 320-340. http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-

3737.2007.00368.x 

Tillögur að styttingu. (e.d.). Stytting vinnuvikunar.  

https://www.vr.is/styttingvinnuvikunnar/tillogur-ad-styttingu/ 

Undheim, A. M. og Drugli, M. B. (2012). Perspective of parents and caregivers on the 

influence of full-time day-care attendance on young children. Early Child Development 

and Care, 182(2), 233–247. https://doi.org/10.1080/03004430.2011.553678 

Wadsworth, L. L., og Facer, R. L. (2016). Work-Family Balance and Alternative Work 

Schedules: Exploring the Impact of 4-Day Workweeks on State Employees. Public 

Personnel Management, 45(4), 382-404. http://dx.doi.org/10.1177/0091026016678856 

Woollett, A. Og A. Phoenix (1991) kafli 1, 2 og 3, í Phoenix, A, Woollett, A og Lloyd, E. 

(ritstj.) Motherhood: Meanings, Practices and Ideologies. London: Sage Publications. 

Wu, J. C. (2018). Parental work characteristics and diet quality among pre-school children in 

dual-parent households: Results from a population-based cohort in taiwan. Public Health 

Nutrition, 21(6), 1147-1155. doi:http://dx.doi.org/10.1017/S1368980017003548 

Yalçintaş-Sezgin, Elif, Ulus, Leyla. (2019). Parental influence on sleep habits and problems in 

preschool children. Sleep and Hypnosis (Online), 21(4), 281–292. https://doi: 

10.37133/sleep.hypn.2019.21.0196 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00767.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3737.2007.00368.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3737.2007.00368.x
https://doi.org/10.1080/03004430.2011.553678
http://dx.doi.org/10.1177/0091026016678856
https://doi/


34 

Zandian H, Sharghi A, Zahirian Moghadam T (2020) Quality of work life and work-family 

conflict: a cross-sectional study among nurses in teaching hospitals. Nursing 

Management. doi: 10.7748/nm.2020.e1881 



35 

Viðauki A: Kynningarbréf 

 

Ágæti þáttakandi, 

Ég heiti Júnía Kristín Sigurðardóttir og er að vinna að lokaverkefni mínu í BA- námi í uppeldis- 

og menntunarfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands . Í þessari rannsókn mun ég skoða 

breytingu á vistunartíma leikskólabarna í Hafnarfjarðabæ, þar sem hvert barn getur varið að 

hámarki 8,5 klukkustundum á dag í leikskólum bæjarins. Markmið rannsóknar er að fá innsýn 

á reynslu foreldra, hvort styttri vistunartími í leikskólum hafi áhrif á líðan og samverustund 

foreldra og barna.  

Tekin verða viðtöl við foreldra fjögurra barna, sem eru í vistun í leikskólum Hafnarfjarðar. Það  

verða tekin bæði einstaklings- og paraviðtöl. 

Gera má ráð fyrir því að viðtölin taki um 20-40 mínútur. Eftir að viðtalið hefur átt sér stað 

verður það afritað og þemagreint. Farið verður með gögnin á vandaðan hátt og verður fyllsta  

öryggis og trúnaðar gætt. Í lokaútgáfu ritgerðar mun persónueinkennandi upplýsingum verða 

breytt til að koma í veg fyrir að upplýsingar séu rekjanlegar til þátttakenda. Ég tek fulla ábyrgð 

á öllum gögnum sem koma fram og verða þau geymd á öruggum stað í læstu skjali inn í læstri 

möppu í fartölvu sem einungis ég hef aðgang að. Frumgögnum verður eytt að lokinni 

rannsókn. 

Ef þú ákveður að taka þátt í þessari rannsókn hefurðu fullan rétt til að draga þátttöku þína til 

baka án skýringa, hvenær sem er á meðan rannsóknarferlinu stendur. Það er mín von að 

niðurstöður rannsóknarinnar leiði til þess að þekking og skilningur á mikilvægi samverustunda 

foreldra og barna aukist. Einnig vona ég að Hafnarfjarðarbær og fleiri bæjarfélög geti nýtt sér 

niðurstöður rannsóknarinnar ásamt fleiri menntastofnunum. Ef spurningar eða áhyggjuefni 

vakna á meðan á rannsókn stendur, getur þú haft samband við mig eða leiðbeinanda minn 

Önnu Árnadóttur. 

 

Fyrirfram þakkir, 

Júnía Kristín Sigurðardóttir 

Netfang: jks17@hi.is 

Sími: 869-8138 

Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi rannsóknar: Anna Árnadóttir 

Netfang: anaa@hi.is 
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Viðauki B: Upplýst samþykki 

Hafnarfjörður, 24.01.2021 

 

Upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókn á reynslu foreldra á áhrif styttri vistunartíma 

barna og á líðan og samverustundir þeirra og barnanna í Hafnarfjarðarbæ. 

 

Ég undirrituð/aður samþykki þáttöku í rannsókn Júníu Kristínar Sigurðardóttur á líðan og 

samveru barna og foreldra/forráðamanna í sambandi við styttingu vistunar í leikskólum 

Hafnarfjarðarbæjar. 

Ég hef verið upplýst/ur um að viðtölin/paraviðtölin verða tekin upp og afrituð af rannsakanda 

og að leiðbeinandi lokaverkefnisins mun lesa þau yfir þegar þau hafa verið afrituð.  

Ég skil að viðtölin/paraviðtölin verða þemagreind og munu birtast í BA- ritgerð Júníu Kristínar 

Sigurðardóttur. 

 

Brot úr þessum viðtölum/paraviðtölum kunna að birtast í öðrum útgáfum, kynningum og 

greinum byggðum á rannsókninni. 

Samþykkið veiti ég eftir að hafa fengið upplýsingar um rannsóknina á kynningarblaði sem ég 

hef í minni vörslu. Mér er meðvitað um að ég geti hætt þátttöku hvernær sem er án nokkurra 

skýringa. 

 

 

 

______________________________ 

Staður og dagsetning. 

 

 

____________________________________________ 

Undiskrift þátttakanda. 

 

 

____________________________________________ 

Undirskrift rannsakanda. 
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Viðauki C: Viðtalsrammi 

 

Spurningar 

1. Segðu mér svolítið frá fjölskyldunni þinni/ykkar? 

a. Fjölskyldu barnsins þíns/ykkar (ef við á) 

2. Ert þú/þið ánægð með þann leikskóla sem barnið þitt/ykkar er í? 

a. Að hvaða leiti? 

3. Hversu langan vistunartíma hefur barnið á leikskóla? 

a. Hvers vegna 

4. Getur þú lýst fyrir mér hefðbundnum virkum degi hjá ykkur? 

5. Getur þú lýst fyrir mér hefðbundnum helgi degi hjá ykkur? 

6. Hvað telur þú að barnið þitt/ykkar eyði löngum tíma í samveru með 

foreldri/forráðamanni á virkum degi? 

a. En um helgar? 

b. Myndir þú vilja breyta því að eitthverju leiti? Auka/minka? 

7. Ert þú upplýst/ur um breytingarnar sem voru gerðar hjá Hafnarfjarðarbæ varðandi 

vistunartíma barna í leikskólum? 

a. Varst þú meðvituð/aður um það hversu langur hámarks vistunartími var fyrir 

breytingarnar? 

b. Þykir þér þú vera upplýst/ur um bakgrunn þessarar ákvörðunar? 

c. Þurftir þú að breyta vistunartíma barnsins þíns í kjölfar reglubreytinganna? 

8. Eruð þið ánægð með þann tíma sem barnið ykkar varir á leikskóla? 

a. (Lengri/styttri) 

9. Hvað teljið þið vera æskilegan vistunartíma fyrir börn á leikskóla og hvers vegna?  

10. Hvernig myndir þú/þið vilja að reglur varðandi vistunartíma barna í leikskólum í 

Hafnarfirði yrði? 

11. Hvernig telur þú að vistunartími barns á leikskóla hafi áhrif á líðan þess? 

a. Skóla/heima? 

b. En hvaða áhrif telur þú það hafa á líðan foreldra? 

i. Vinnu/heima 

12. Hvaða áhrif telur þú að vistunartími barns hafi á samverutíma foreldra og barna á 

virkum dögum? 

13. Finnst þér mikilvægt að barn sé í leikskóla? 

a. Hvers vegna/hvers vegna ekki? 

14. Hve mikilvægt telur þú að barn verji tíma heima með fjölskyldu sinni? Af hverju?? 

a. Hvað gerið þið helst saman sem fjölskylda í samverustundum? 

15. Eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 


