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Ágrip 

 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að stytting vinnuvikunnar hafi áhrif á gæði náms í 

leikskólastarfi að mati starfsfólks leikskóla í einu sveitarfélagi. Tilgangurinn með rannsókninni er 

að varpa ljósi á hversu vel starfsfólkið hefur kynnt sér fyrirkomulag styttingu vinnuvikunnar, hvaða 

áhrif hún getur haft á gæði leikskólastarfs og hvernig bregðast skuli við því. Fræðilegur hluti 

rannsóknarinnar fjallar um lífskjarasamninginn, lög um leikskóla og reglugerðir tengdar þeim, 

hlutverk og gæði leikskólastarfs, námskrár leikskóla og mat á skólastarfi. Í rannsókninni var notast 

við markmiðsúrtak og var lögð fram spurningakönnun með hálf opnum og lokuðum spurning fyrir 

þátttakendur. Þátttakendur voru 106 starfsmenn af leikskólum í einu sveitarfélagi. 

Spurningakönnunin var aðgengileg á netinu í gegnum Google Forms þar sem þátttakendur gátu 

svarað undir nafnleynd. Niðurstöður sýndu að mikill ávinningur er af styttingu vinnuvikunnar hvað 

varður vellíðan, jákvæðni og viðhorf starfsmanna, en að sama skapi er meirihluti sem metur að 

styttingin draga úr gæðum í leikskólastarfi og öryggi barna.
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Formáli 

 

Rannsóknarritgerð þessi er 10 eininga (10 ECTS) lokaverkefni til B.Ed. prófs í 

leikskólakennarafræðum við deild kennslu- og menntunarfræða við Háskóla Íslands. 

Rannsóknarefnið var ákveðið vegna áhuga á nýjum verklagsbreytingum í leikskólasamfélaginu þar 

sem unnið er að því að innleiða styttingu vinnuvikunnar í alla leikskóla. 

Dr. Anna Magnea Hreinsdóttir aðjúnkt við deild kennslu- og menntunarfræða við Háskóla 

Íslands sá um leiðsögn við gerð lokaverkefnisins, bestu þakkir til hennar fyrir þolinmæði, 

umburðarlyndi og gagnlegar athugasemdir. Þátttakendum rannsóknarinnar er einnig þakkað 

kærlega fyrir þátttökuna, án þeirra hefði ritgerðin ekki orðið að veruleika. 

Fjölskyldan fær sérstakar fyrir allan þann stuðning og skilning sem hefur verið veittur í 

gegnum námið og gerð þessara lokaritgerðar. Einnig fær sérstakar þakkir Lóa Guðrún Gísladóttir 

aðjúnkt og verkefnisstjóri við Menntavísindasvið Háskóla Íslands sem hefur verið til halds og traust 

í gegnum síðasta námsár og lokaritgerðarskrif. Ritgerðin er tileinkuð tveggja ára dóttur minni, 

Jóhönnu Maríu. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er 

að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum 

eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með 

undirskrift minni. 

Marta Kristín Jónsdóttir 

 

Reykjavík, 12. maí, 2021 

 

 

 

https://www.hi.is/haskolinn/sidareglur
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1 Inngangur 

Hlutverk leikskóla er að skapa börnum gott námsumhverfi sem styður við nám og þroska þeirra 

(lög um leikskóla nr. 90/2008). Í leikskólastarfi skal ávallt hafa hag og velferð barna að leiðarljósi 

eins og kveður á um í samningum Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns (nr. 18/1992), nánar 

tiltekið 3. gr. laga þar sem kveður á um að þegar fullorðnir taka ákvarðanir fyrir börn eiga þær að 

endurspegla hagsmuni þeirra og að öryggi barnanna sé alltaf í fyrirrúmi. 

 Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á viðhorf starfsfólks leikskóla í einu sveitarfélagi  til 

styttingu vinnuvikunnar með tilliti til þeirra áhrifa sem hún hefur á gæði náms barna á 

leikskólaaldri. Niðurstöður verða greindar auk þess að skoðað verður hvaða umbætur er hægt að 

vinna að á grundvelli niðurstaðna mats í samræmi við lífskjarasamninginn svokallaða og koma með 

hugmyndir um hvernig hægt sé að skapa leiðir til að ná settum markmiðum með faglegum hætti. 

Rannsóknarritgerðin er lokaritgerð til B.Ed.-prófs og er sex kaflar. Fyrsti kafli hennar er 

inngangur og annar kafli snýr að gæðum í leikskólastarfi þar sem fjallað er almennt um 

lífskjarasamninginn og hvernig hægt sé að vinna með styttingu vinnuvikunnar inn í leikskólum. 

Einnig er fjallað um lög og reglugerðir í leikskólum, stuttlega um námskrá leikskóla í landinu þar 

meðal Aðalnámskrá leikskóla og hvaða hlutverki þær gegna innan skólastofnana. Farið verður yfir 

mat á skólastarfi til umbóta og stuttlega hvernig það er framkvæmt. Þriðji kafli ritgerðarinnar 

fjallar svo um rannsóknina sjálfa, aðferðafræðina, undirbúning, framkvæmd og gagnagreiningu. 

Fjórði og fimmti kafli segja frá niðurstöðum og umræðum með ígrundun í fræði. Lokaorð mynda 

svo sjötta kafla ritgerðarinnar en þar er ritgerðin er tekin saman og rannsóknarspurningu svarað.  

 Rannsóknin er megindleg og var notast við spurningakönnun til þess að afla gagna í gegnum 

Google Forms þar sem markmið rannsóknarinnar er að svara rannsóknarspurningunni: Hver eru 

áhrifin af styttingu vinnuvikunnar á gæði leikskólastarfs að mati starfsfólks leikskóla í einu 

sveitarfélagi? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um gæði í leikskólastarfi þar sem rýnt verður í ígrundaðar rannsóknir og 

greinar sem fjalla um málefnið og lögð er áhersla á hvernig sé hægt að stuðla að gæðum í 

leikskólastarfi barna. 

2.1 Lífskjarasamningur 

Árið 2019 þann 3. apríl voru undirritaðir hjá ríkissáttasemjara lífskjarasamningar fyrir hinn 

almenna vinnumarkað um styttingu vinnuvikunnar. Samningurinn sem gerður í samvinnu við 

atvinnurekendur er ætlað að auka frítíma fólks á vinnumarkaði og gera vinnutímann sveigjanlegri 

svo gera megi einstaklingum og fjölskyldufólki kleift að samræma betur fjölskyldulíf sitt og atvinnu. 

Talið er að með styttri og sveigjanlegri vinnutíma, hagnist allir og auk þess sem framleiðni aukist 

sem einnig er til hagsbóta fyrir alla. Markmiðið er að tekinn verði upp virkur vinnutími og 

vinnustytting samhliða því, sem verður að jafnaði 36 tíma vinnuvika. Hver einstaklingur á 

vinnumarkaði skuli geri samkomulag við atvinnurekendur um hvaða útfærsla vinnustyttingunnar 

sé best á hverjum vinnustað (Samtök atvinnulífsins, 2019). 

 Á vef Kennarasambands Íslands (e.d) er kveðið á um að Félag leikskólakennara falli undir 

sama ramma og önnur stéttarfélög hvað varðar styttingu vinnuvikunnar á opinberum vettvangi og 

mikilvægt sé að hafa það í huga að þetta sé samvinnuverkefni stjórnenda og starfsmanna.  Í 

kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags 

leikskólakennara (2020) er kveðið á um samningsaðilar séu sammála um að sameiginlegt markmið 

allra sé að betrumbæta vinnustaðamenningu og nýtingu vinnutíma stofnanna, auka skilvirkni, 

bæta gæði þjónustu, tryggja að sveigjanleiki í vinnu sé gagnkvæmur hjá stjórnendum og starfsfólki, 

stuðla að bættum lífskjörum og samræmingu atvinnu- og fjölskyldulífs. Hafa skal í huga að 

leikskólar allra sveitarfélaga eru með mismunandi dagskipulag þar sem starfsmenn sinna ólíkum 

hlutverkum innan vinnustaðarins. Þess vegna þarf að því að gæta þess að stytting vinnuvikunnar 

sé útfærð af hóp fólks sem þekkir til daglegrar starfsemi innan leikskólanna. Hópurinn þarf einnig 

að endurspegla fjölbreytileika og mismunandi aðstæður starfsfólks sem starfar innan leikskólans 

(Félag leikskólakennara, 2020). 

 Samkvæmt leiðbeiningaheftinu Betri vinnutími í dagvinnu er kveðið á um að heimilt sé að 

stytta vinnuvikuna úr 40 stundum á viku í 36 virkar vinnustundir án launaskerðingar fyrir starfsfólk 

í 100% starfshlutfalli (Betri vinnutími, 2020, bls. 4).  Hægt er að útfæra styttinguna í samráði við 

atvinnurekendur þannig að starfsfólk tekur styttri vinnudag á hverjum degi, styttri vinnuviku, frí 

annan hvern föstudag eða með öðrum hætti sem hentar hverju sinni. 
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2.2 Lög um leikskóla og reglugerðir tengdar þeim 

Leikskóli er menntastofnun fyrir börn undir skólaskyldualdri og er fyrsta skólastigið í skólakerfinu 

(lög um leikskóla nr. 90/2008). Gæði náms í leikskólastarfi endurspeglast af stórum hluta af 

mannauði leikskólans og faglegum bakgrunni þeirra í kennslu með börnum á leikskólaaldri. Til að 

viðhalda og gera umbætur í gæðastarfi inn í leikskóla er því mikilvægt að farið sé eftir lögum og 

reglugerðum um leikskóla.  

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

grunnskóla og framhaldsskóla (nr. 95/2019) eiga stöðugildi í leikskólum við kennslu, umönnun og 

uppeldi að teljast að lágmarki ⅔ hlutar af faglærðum kennurum. Menntamálaráðuneytið skal afla 

upplýsinga á hverju ári frá bæjar- og sveitarfélögum um fjölda leikskóla, fjölda barna og barngilda 

í hverjum leikskóla, fjölda barna á biðlistum, fjölda barna sem þurfa á stuðningi að halda í 

leikskólanum og sækja sér upplýsingar frá sveitarfélaginu um rekstrarkostnað leikskólans (lög um 

menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 

95/2019). 

Þegar ákvörðun er tekin um stöðugildi leikskólakennara vegna fjölda barna þarf að hafa í 

huga að taka þarf mið af samsetningu barnahópsins, dvalartíma barna, aldri og hvort um sé að 

ræða sérþarfir barna, samsetningu starfsmannahópsins og hvort notast þurfi við sérfræðiþjónustu 

barn (Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 665/2009). Í lögum nr. 90/2008 er kveðið á um að 

húsnæði þar sem leikskólastarf fer fram skulu taka mið af þörfum og námi barna. Mikil áhersla er 

lögð á rúmgott og öruggt náms- og starfsumhverfi bæði fyrir börn og starfsfólk skólans þar sem 

allur aðbúnaður á að tryggja vellíðan og öryggi allra sem viðkoma leikskólastarfi. Samkvæmt 

reglugerð um starfsumhverfi leikskóla (nr. 665/2009) er barn á ábyrgð leikskólans á dvalartíma 

sama hvort um ræðir vettvangsferðir utan skóla, á útileiksvæði eða skólastarfi innan skólans. Í 

lögum og reglugerðum um leikskóla kveður á um að sérhver leikskóli ber að tryggja öryggi 

barnanna og þarf allur aðbúnaður og umhverfi leikskólans að falla undir kröfur heilbrigðis- og 

byggingaryfirvalda (Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 665/2009). 

2.3 Hlutverk og gæði leikskólastarfs 

Breytingar á íslensku menntakerfi hafa verið mjög miklar síðustu árin og hafa kröfur aukist til 

fagstéttar kennara að leiða samfélagið í átt að nýjum breytingum og aðstæðum. Því er mikilvægt 

að starfsfólk leikskóla sé vel menntað og að það sæki símenntun til að fylgja umbreytingum 

menntakerfisins (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að vel menntuð og áhugasöm fagstétt kennara 

sé grundvöllur fyrir gæði menntunar og árangur skólakerfisins og að leikskólar hafi það hlutverk 

að skapa börnum jákvætt og gott lærdómsumhverfi sem styður við nám og þroska þeirra (lög um 
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leikskóla nr. 90/2008). Í leikskólastarfi skal hagur og velferð barna ávallt vera að leiðarljósi þar sem 

starfsfólk notast við fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að hvetja börn til frekari náms. Leikskólum 

ber einnig að gæta öryggi barna og skapa námsumhverfi sem ýtir undir vellíðan og styrkleika 

barnanna í námi og leik undir leiðsögn starfsfólks (Aðalnámskrá Leikskóla, 2011). Til að hægt sé að 

tryggja börnum öruggt og örvandi leik- og námsumhverfi fyrir leikgleði og sköpun þarf að tryggja 

gæði og fagmennsku starfsfólks (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

 Í gegnum leik og skapandi starf barna fer stór partur af gæðanámi barna fram og er því 

mikilvægt að hvetja til tjáningu, gleði og leyfa ímyndunaraflinu að njóta sín. Til að veita börnum 

skapandi námsumhverfi ber leikskólum að hafa fjölbreyttan efnivið sem er hvetjandi í leik og námi 

þar sem börn fá tækifæri til þess að svala ímyndarnarafli og forvitni þar sem leikurinn fær að þróast 

óhindrað (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Gæðastarf með börnum hefur jákvæð áhrif á samskipta- 

og tungumálafærni barna sem endurspeglast í velgengi í námi síðar á skólagöngu þeirra. Menntun 

starfsfólks er ein stærsta ástæðan fyrir góðum samskiptum og velgengni barna í námi. Það sem 

aðskilur þá sem eru faglærðir og ófaglærðir er sértæk menntun og þekking sem starfsfólk hefur til 

þess að útfæra alls kyns aðstæður. Það sem einkennir fagmennsku er alúð, færni og kunnátta í að 

stuðla að gæðanámi og efla hæfni barna (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Svava Björg Mörk, 2020). 

2.4 Hópastærðir barnahópa 

Í rannsókn Ingibjargar Óskar Sigurðardóttur og Svövu Bjargar Mörk (2020) á 138 leikskólum á 

Íslandi sýndu niðurstöður að stjórnendur leikskóla töldu áhrif minni hópastærða í leikskólastarfi 

vegna COVID-19 auka gæði í leik barna og vellíðan. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn 

Williams o.fl. (2018) sem sýnir að minni hópar auka gæði í samskiptum milli kennara og barns, 

minnka álag og stress og auka líkur á einstaklingsmiðuð námi fyrir hvert barn. Barnett og Frede 

(2010) telja einnig að með minni hópum séu meiri möguleikar á samskiptum milli kennara og barns 

þar sem kennarinn hefur meiri tíma til að veita hverju barni fyrir sig athygli.  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að börn sýni misjafna getu, 

þekkingu, hæfni og áhuga og þurfi námið því að vera einstaklingsmiðað, það er að taka mið af 

þroska hvers og eins þeirra. Gerð einstaklingsnámskrár fyrir hvert barn getur verið erfitt og 

tímafrekt ef hópurinn er of stór og þá er einnig oft erfitt að fara eftir henni þar sem minni tími er 

til þess að sinna hverju barni fyrir sig. Með fækkun í barnahópum og í hverju rými er hægt að mæta 

þörfum barnanna, þar sem auðveldara er að sinna hverju barni, og leikskólastarfið verður 

yfirvegaðra (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Svava Björg Mörk, 2020). 

2.5 Menntun starfsfólks 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) skal leikskólakennari ávallt tryggja að námsumhverfi sé 

skipulagt eftir getu og þroska barna, börnum séu sýnd virðing, starfsfólk sýni fagmennsku í starfi 
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og séu góð fyrirmynd. Einnig kemur fram að í öllu skólastarfi gegna kennarar lykilhlutverki, hvort 

sem um ræðir kennslu, stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknir eða þróunarstarf. Árangur og gæði í 

skólastarfi byggist á vel menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara sem miðla þekkingu sinni til 

nemenda og leitast eftir því að skapa góðan skólabrag þar sem nemendur fá tækifæri til að afla 

sér þekkingar, leikni og vinna við hvetjandi námsumhverfi. Þar kemur inn mikilvægi menntunar og 

hæfni starfsfólks sem þekkir til fræða, styður við nám barna á faglegan hátt og býður börnum upp 

á örvandi leik- og námsumhverfi (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Svava Björg Mörk, 2020). 

Fjöldamargar rannsóknir hafa verið gerðar  á gæðum  leikskólastarfs og er menntun og 

hæfni starfsfólks stærsti áhrifaþátturinn þegar kemur að því að viðhalda góðum gæðum, þar sem 

menntun er álitin veigamikill þáttur í að samskiptum starfsfólks og barna (Barnett og Frede, 2010; 

Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Svava Björg Mörk, 2020). Sameiginlega framtíðarsýn gerir 

starfsmönnum kleift að finna leiðir til þess að vinna saman, gera umbætur og móta 

skólasamfélagið (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013).   

Rannsóknir hafa sýnt fram á að starfsfólk með litla eða enga menntun hafi takmarkaðri 

skilning á menntunarhlutverki kennara í leikskóla og sé því líklegra til þess að beita 

valdboðsaðferðum, á meðan leikskólakennarar eru líklegri að beita lýðræðislegum aðferðum í 

menntun barna. Valdboðsaðferð kallast þegar starfsfólk notast við mikla stjórnun, vill að farið sé 

eftir reglum þar sem börn þurfa að hlýða skipunum starfsfólk á meðan lýðræðislegar aðferðir 

bjóða upp á að barnið sé virkur þátttakandi í sínu námi, þeim séu kennd samskipti og samvinna og 

að þau taki þátt í athöfnum. Það er á ábyrgð kennarans að skapa umhverfi fyrir börn og að þróa 

samskiptahæfni fyrir hvert og eitt barn (Hrönn Pálmadóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2007).  

     Menntun er mikilvæg, sérstaklega þegar hún er í þágu vinnu með börnum. Í grein 

Jóhönnu Einarsdóttir (2005) kemur fram að í leikskólasamfélaginu séu miklar breytingar og nú séu 

gerðar meiri körfur til starfsfólks leikskóla um menntun og þekkingu í kennslu með börnum en 

áður fyrr voru kröfurnar að starfsfólkið væri hjartahlýtt og hefði dálæti af börnum. Samskipti og 

sameiginlegar upplifanir fullorðna og barna eru mikilvægur partur í því að nám barna fari vel fram, 

þar sem sá fullorðni styður vel við barnið með því að útskýra aðstæður og spyrja það opinna 

spurninga. Einnig kemur fram að starfsfólk leikskólanna sé lykilpersónur í lífi barna jafnt og foreldra 

þeirra, því ánægja allra haldist í hendur með farsælli leikskólagöngu. Ólafur J. Proppé vill meina að 

til þess að kennarar kunni til verka sé mikilvægt að þeir notist við öll þau fræði og fræðisvið sem 

kennurum er mikilvægt að þekkja. Þannig geti þeir beitt þeim með faglegum hætti til að styðja við 

þroska og nám barna í takt við samfélagið sem þróast og aukinni þekkingu á starfi í skólum (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2012). 

Starfsánægjurannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999) sýnir fram á að starfsánægja starfsfólks 

endurspeglast í velgengi í vinnu með börnum. Á móti kemur að starfsfólk talar um depurð þegar 
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börnin sýnda ekki framfarir eða árangur í námi. Fram kemur einnig að starfsfólk vill taka þátt í 

umræðum um hugsjónir og stefnu leikskólans síns sem og þróun hans en til þess þyrftu 

stjórnendur að leyfa þeim að taka þátt. Í nýrri grein eftir Ingibjörgu Ósk Sigurðardóttir og Svövu 

Björgu Mörk (2020) kemur fram að vellíðan í starfi jókst við COVID-19 því barnahóparnir urðu 

minni, andrúmsloftið rólegra, það dró úr hávaða og minna áreiti var inn í leikskólum sem gerði það 

að verkum að streita og álag minnkaði í starfi. 

2.6 Skólanámskrá leikskóla 

Skólanámskrá leggur grunn að farsælu skólastarfi, námskráin er nokkurs konar leiðarvísir fyrir 

kennara og forráðamenn barna á leikskólaaldri. Námskrá sérhvers skóla á að byggja á  markmiðum 

Aðalnámskrár leikskóla en inniheldur einnig stefnu, markmið og gildi sérhvers skóla og leiðir þeirra 

til að ná markmiðum sínum. Í skólanámskrá á að koma fram hvað skuli leggja áherslu á í 

skólastarfinu og hvernig unnið sé að umbótum á námi og kennslu. Mikilvægt er að námskráin feli 

í sér áætlun um mat á skólastarfinu, hvernig það skuli metið og til að geta stutt við þroska barna 

þarf námskráin að innihalda bæði markmið og leiðir að því hvernig styðja skal og bæta við 

núverandi þekkingu (Claire McLachlan, 2010).  

Fræðsluyfirvöld nota Aðalnámskrá leikskóla (2011) sem sitt helsta stjórntæki og handbók 

til að tryggja að skólastarf í leikskólum sé í samræmi við útfærslu sameiginlegrar menntastefnu 

allra leikskóla í landinu. Í Aðalnámskrá (2011) kveður svo á um að hlutverk hennar sé margþætt, 

meðal annars að veita börnum og foreldrum þeirra upplýsingar um menntun, gæðakerfi og helstu 

viðmiðin sem leikskólinn byggir starfsemi sína á. Leikskólinn skal ávallt að vera lýðræðislegt 

lærdómssamfélag þar sem öll börn, starfsfólk og foreldrar hafa áhrif og eru virkir þátttakendur í 

málefnum leikskólans. Einnig er mikilvægt að námskráin sé undirstaða starfsemi skólans, mats á 

skólastarfinu og ætlað að veita upplýsingar til barna, foreldra og leikskólakennara um menntun og 

nám barna. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kveður einnig á um að sé starfsemi leikskóla í samræmi 

við ákvæði laga, reglugerðir og Aðalnámskrá, auki það gæði skólastarfsins og stuðli að umbótum. 

Námskráin á að tryggja börnum gott leik- og námsumhverfi og byggja umgjörð til áætlunar og mats 

á skólastarfi fyrir starfsfólk leikskóla. Námskráin veitir öllum þeim sem koma að 

leikskólaumhverfinu upplýsingar um öll helstu viðmið, gæðakerfi og starfsemi leikskólans um nám 

barna á hverju skólastigi fyrir sig. 

2.7 Mat á skólastarfi 

Uppbygging og umbætur í skólastarfi krefjast mikillar ígrundunar, að rýnt sé í verklag og athafnir, 

þar sem allt skólasamfélagið tekur þátt í að gera leikskólann að betri námsumhverfi fyrir börn. 

Samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og Aðalnámskrá (2011) er mat á leikskólastarfi skipti 

í tvennt, annars vegar innra mat þar sem er gert ráð fyrir þátttöku starfsfólks, barna og foreldra og 

hins vegar ytra mat sem gert er af utanaðkomandi aðilum fyrir hönd sveitarfélags, ráðuneytis 
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mennta- og menningarmála og/eða annarra aðila. Með eftirliti ytra mats er hægt að stuðla að 

umbótum, auka gæði náms og skólastarfs þar sem lögð er sérstök áhersla á að styðjast við innra 

mat. Mat á leikskólastarfi er veigamikill þáttur í að viðhalda gæðum eða bæta námsumhverfi barna 

en vel þróað innra mat leiðir af sér betri leikskólastarf, aukna fagmennsku í starfi, styrkir 

uppbyggingu lærdómssamfélags og veitir betri upplýsingar og innra eftirlit (Reglugerð um mat og 

eftirlit í leikskólum og upplýsingaskylda sveitarstjórna um skólahald nr. 893/2009; Sigríður 

Sigurðardóttir, 2016).  

Innra og ytra mat endurspegli lögbundin markmið skólastarfsins þar sem Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) kveður á um að meginhlutverk skólanna sé að efla nemendur í þátttöku í 

lýðræðissamfélagi, ýta undir samskiptahæfni, framkvæmd, styðja við sjálfstæða hugsun og aðra 

grunnþætti menntunar. Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og reglugerð um mat og eftirlit í 

leikskólum og upplýsingaskyldu sveitarstjórna um skólahald (nr. 893/2009) er kveðið á um 

sveitarfélög eigi að fylgja því eftir að innra og ytra mati sé fylgt eftir rétt, til þess að matið geti leitt 

til umbóta í leikskólastarfi. 

2.7.1 Innra mat 

Innra mat sem er vel þróað, gefur heildarsýn yfir gæði og árangur í starfi innan leikskólans (Sigríður 

Sigurðardóttir, 2016). MacBeath (1999) segir að saga skóla sé sögð af þeim sjálfum með innra mati. 

Í leikskólanum er innra mat markvisst fléttað saman við dagskipulag og þau markmið sem finna 

má í skólanámskrá. Vinnureglur við innra mat mótast eftir þeim viðfangsefnum sem er unnið er að 

hverju sinni. Ár hvert á að koma fram hvaða þættir eru viðfangsefni innra mats hverju sinni þar 

sem lögð er áhersla á þátttöku leikskólans, starfsfólk, foreldra, barna og annara sem við eiga. Innra 

mat er gert með það til hliðsjónar að umbætur séu gerðar á starfi eftir að skýrsla hefur verið lögð 

fram og birt opinberlega (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

 Við gerð innra mats tekur starfsfólk, foreldrar og börnin virkan þátt og skapast þannig 

tækifæri til að hafa áhrif á skólastarfið. Foreldrar taka þátt í umræðum um matið og fá þannig, líkt 

og börnin, tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri og tengja þær við upplifun barnanna 

(Reglugerð um mat og eftirlit í leikskólum og upplýsingaskyldu sveitarstjórna um skólahald nr. 

893/2009). 

 Innra mat leikskóla felur í sér að gerð er úttekt á ákveðnum þáttum skólastarfsins til að 

tryggja gæði skólastarfsins og að lögum og reglum um leikskólastarf sé fylgt. Þegar skólastarf er 

metið þurfa starfsmenn leikskólans að velja þá námsþætti sem taka þarf fyrir, meta þarf hvern 

þátt á gagnrýnin hátt og velja matsaðferðir sem henta hverju námssviði (Reglugerð um mat og 

eftirlit í leikskólum og upplýsingaskyldu sveitarstjórna um skólahald nr. 893/2009). Markmið mats 

á gæðum leikskóla er að gefa upplýsingar um árangur og þróun skólastarfs, auka gæði í menntun 

barna og tryggja að leikskólar fari eftir lögum og reglugerðum um skólahald (lög um leikskóla nr. 
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90/2008). Jafnframt er mat mikilvægt til þess að þróun geti átt sér stað, mikilvægt er að starfsfólk 

leikskóla sé stöðugt að vega og meta bæði starfshætti og skólastarf hvers leikskóla (McLachlan 

o.fl., 2010). 

2.7.2 Ytra mat 

Samkvæmt reglugerð um mat og eftirlit í leikskóla og upplýsingaskyldu sveitarstjórna um skólahald 

(nr. 893/2009) er markmið og tilgangur ytra mats að hafa eftirlit með gæðum starfs í skólum. Eins 

og kveðið er á um í 17. grein laga um leikskóla nr. 90/2008 byggir ytra mat á því að matsaðilar frá 

menntamálastofnun leggja mat á starfsemi hvers skóla fyrir sig með hliðsjón af viðmiðum sem 

finna má meðal annars í Aðalnámskrá, lögum, reglugerðum og innra mati sem leikskólinn gerir. Ár 

hvert eru sex leikskóla metnir og þarf sveitarfélag hvers leikskóla að falast eftir úttekt þegar árleg 

auglýsing Menntamálastofnunar (e.d.) kemur út. 

 Í Aðalnámskrá leikskóla (2011),  lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og reglugerð um mat á 

leikskólastarfi (nr. 893/2009) kveður á um að ytra mat sé unnið af utanaðkomandi aðilum sem 

vinna fyrir hönd sveitarfélags, ráðuneytis mennta- og menningarmála og/eða annarra aðila. 

Þriggja ára áætlun um ytra mat, kannanir og úttektir er gerð af Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti. Áætlanirnar eru endurskoðaðar árlega en þær veita upplýsingar um 

framkvæmd skólahalds í leikskólum og eru birtar á veg ráðuneytis sem opinber gögn. 

 Valið á utanaðkomandi aðilum sem sjá um framkvæmd úttekta á leikskólanum er 

samkvæmt verklagsreglum ráðuneytis og gerir ráðuneytið áætlun með tilgangi úttektar, viðmið og 

áherslur fyrir hverja úttekt sem úttektaraðilar þurfa að fara eftir. Áður en úttektaraðilar skila 

úttektarskýrslum til ráðuneytis fær hver og einn leikskóli tækifæri til þess að gera athugasemdir 

við skýrsluna. Eftir að skýrslan er gerð opinber þarf sveitarfélagið og leikskólinn að tilkynna 

umbætur með áætlun við athugasemdir úr skýrslu og á vef mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins (lög um leikskóla nr. 90/2008; Reglugerð um mat og eftirlit í 

leikskólum og upplýsingaskyldu sveitarstjórna um skólahald nr. 893/2009; Aðalnámskrá leikskóla, 

2011).  
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um hvaða leiðir voru notaðar til þess að afla gagna fyrir rannsóknina, 

hvernig hún var framkvæmd, valið á þátttakendum og hvernig niðurstöður voru greindar. Einnig 

verður greint frá markmiði og tilgangi rannsóknarinnar og rökstutt verður af hverju þessi 

gagnaöflun varð fyrir valinu. 

3.1 Markmið og tilgangur rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að stytting vinnuvikunnar hafi áhrif á gæði náms í 

leikskólastarfi að mati starfsfólks leikskóla í einu sveitarfélagi. Leitað var svara við 

rannsóknarspurningunni: Hver eru áhrif styttingu vinnuvikunnar á gæði í leikskólastarfi að mati 

starfsfólks leikskóla í einu sveitarfélag? Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hversu vel 

starfsfólkið  hefur kynnt sér fyrirkomulag vinnustyttingar, hvaða áhrif hún getur haft á gæði 

leikskólastarfs og hvernig bregðast skuli við því.  

3.2 Aðferðafræði 

Eftirfarandi rannsókn er megindleg og var spurningakönnun lögð fyrir starfsfólk í leikskólunum  í 

gegnum forritið Google Forms. Stuðst var við markmiðsúrtak og var könnunin send á allt starfsfólk  

leikskóla í einu sveitarfélagi. Svarendur voru 106 talsins af um það bil 250 starfsmönnum og var 

þeim lofuð nafnleynd. Við greiningu voru bakgrunnsupplýsingar skoðaðar og fylgni milli svara auk 

þess sem Excel var notað til að flokka og greina svör þar sem hlutfall svara var reiknað, gögn sett í 

töflur og gröf og að lokum var farið yfir niðurstöður og þær greindar. 

3.3 Mælitæki 

Spurningakönnun varð fyrir valinu því oft getur verið erfitt að fá fólk í viðtöl en slík viðtöl krefjast 

lengri tíma þar sem spurningarnar eru dýpri. Spurningakönnunin var gerð á Likert kvarðanum með 

17 lokuðum spurningum og einni hálf opinni spurningu sem lagðar voru fyrir starfsfólk, sjá viðauka 

A. Stytting vinnuvikunnar er nýtt fyrirbæri og óvíst að fólk sé búið að afla sér nægrar þekkingar og 

móta sér skoðanir til þess að geta svarað fjölbreytt og í djúpum viðamiklum svörum. 

Spurningakönnun tekur styttri tíma, hægt er að fá fleiri þátttakendur á skömmum tíma auk þess 

sem hún er einföld í framkvæmd ef rétt er staðið að verki og gætt sé að því að rannsakandi sé 

hlutlægur við mælingar og þegar greina skal niðurstöður. Þetta er einnig mikilvægt til þess að 

rannsóknin sé eins nákvæm og hægt er og hægt sé að endurtaka hana (Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). 

3.4 Siðferðileg álitamál 

Þátttakendum í rannsókninni var lofuð nafnleynd og því er nafn sveitarfélagsins ekki gefið upp. 
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4  Niðurstöður 

Í þessum kafla eru niðurstöður spurningakönnunnarinnar settar fram með myndum sem útskýra 

svör þátttakenda. Í byrjun verður farið yfir bakgrunnsupplýsingar þátttakenda, eins og kyn, aldur, 

menntun og starfsaldur, næst eru viðhorf þátttakenda til styttingu vinnuvikunnar gagnvart eigin 

vinnu skoðuð, svo viðhorf þátttakenda til áhrifa af styttingu vinnuvikunnar á gæði náms og öryggi 

barna og í lokin er farið yfir í stuttu máli af hverju þátttakendur eru fylgjandi eða andvígir styttingu 

vinnuvikunnar.  

4.1 Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 

Hér verður í stuttu máli farið yfir bakgrunn þátttakenda með lýsandi tölfræði um kynferði, aldur, 

búsetu, menntun og starfsaldur í leikskóla. Skýrari mynd kemur af margbreytileika þátttakenda í 

spurningakönnuninni sem kom ekki fram í rannsóknarkaflanum. 

 

Mynd 1. Lýsing á kynferði þátttakenda 

Á mynd 1 má sjá kyn þátttakenda en niðurstöður sýna að kvenmenn eru yfirgnæfandi meirihluti 

starfsmanna í leikskólum sveitarfélagsins (sjá mynd 1). 
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 4.1.2 Aldur þátttakenda 

Mynd 2. Lýsing á aldrei þátttakenda 

Á mynd 2 má sjá aldur allra þátttakenda í spurningakönnuninni sem sýnir að meirihluti starfsfólks 

er undir 35. ára aldri og aðeins 8.7% eldri en 55 ára. Áhugavert er að að skoða að starfsfólk á 

aldrinum 46 ára og eldri eru aðeins 20,2% starfsmanna í leikskólum. 

 

4.1.2  Búseta þátttakenda 

 

Mynd 3. Lýsing á búsetu 

Búseta var skoðuð út frá því hvað starfsmenn að eyða miklu tíma til og frá vinnu en aðeins lítill 

hluti býr ekki í sveitarfélaginu (sjá mynd 3).  
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4.1.3 Menntun þátttakenda 

Mynd 4. Lýsing á menntun þátttakenda 

Á mynd 4 má sjá niðurstöður um menntun starfsfólk sem sýnir að um 40% starfsmanna sem 

svöruðu eru háskólamenntaðir og/eða með framhaldsmenntun á háskólastigi.  

 

4.1.4 Starfsaldur í leikskólastarfi 

 

Mynd 5. Lýsing á starfsaldri í leikskóla 

Á mynd 5 má sjá niðurstöður um starfsaldur þátttakenda þar sem kemur fram að yfir 50,5% 

starfsmanna hefur unnið 4 ár eða lengur í leikskóla, tæplegar 34,3% höfðu unnið 1-3 ár og aðeins 

15,2% höfðu unnið ár eða minna.  
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4.2 Viðhorf á styttingu vinnuvikunnar 

Hér verður í stuttu máli greint frá niðurstöðum á viðhorfi starfsfólks til styttingar vinnuvikunnar, 

skoðað verður viðhorf gagnvart starfinu sjálfu, líðan í starfi og hvaða áhrif styttingin hefur haft á 

gæði í námi og öryggi barna í leikskólanum. Eins verður komið inn á með hvaða hætti leikskólarnir 

hafa komið til móts við styttingu vinnuvikunnar svo viðhalda megi gæðum í námi barna og síðast 

verður farið yfir svör frá starfsfólki um af hverju það er fylgjandi eða andvígt styttingunni. 

 

4.2.1 Stytting vinnuvikunnar í leikskólanum kynnt 

 

Mynd 6. Kynning á styttingu vinnuvikunnar 

Á mynd 6 kemur fram að 90,5% starfsmanna var kynnt fyrirkomulag styttingu vinnuvikunnar í 

leikskólanum. Á meðan 9,5% þeirra sem starfa nú þegar í leikskólunum var ekki kynnt stytting 

vinnuvikunnar sem er einn af hverjum 10 starfsmönnum.  

 

4.2.2 Þátttaka í styttingu vinnuvikunnar 

 

Mynd 7. Þátttaka í útfærslu styttingu vinnuvikunnar 
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Á mynd 7 má sjá að 61,9% starfsmanna hafa tekið þátt í útfærslu á styttingu vinnuvikunnar í 

sínum leikskóla, 38,1% tóku ekki þátt eða vilja ekki svara. Ef skoðað er út frá niðurstöðum um 

starfsaldur kemur í ljós að starfsmenn sem unnið hafa styttra en eitt ár eru 15,2% svarenda sem 

bendir til þess að þeir hafi mögulega byrjað eftir að styttingin hófst og því tóku þeir ekki þátt í 

útfærslunni. Þá eru 22% starfsmanna með lengri starfsaldur sem voru í störfum innan leikskólans 

þegar styttingin byrjaði en tóku ekki þátt í útfærslu á sínum vinnustað.  

 

4.2.3 Tillit til náms barna í styttingu vinnuvikunnar 

 

Mynd 8. Tillit tekið til náms barna 

Samkvæmt mynd 8 eru aðeins 39,3% starfsmanna sem telja að við útfærslu á styttingu 

vinnuvikunnar hafi verið tekið tillit til náms barna, 46,1% segir að ekki hafi verið tekið tillit til náms 

barna þó svo að skýrt komi fram í greinargerð um styttingu vinnuvikunnar að hún megi ekki skerða 

gæði viðkomandi starfsemi.   

 

4.2.4 Stytting vinnuvikunnar í klukkustundum 

 

Mynd 9. Hver mikill er vinnustyttingin á vinnustaðnum? 



22 
 

Mynd 9 sýnir að útfærslur á styttingu vinnuvikunnar eru mismunandi eftir leikskólum. Flestir 

stytta vinnuvikuna um fjórar klukkustundir eða um 24,8%, svarendur sem völdu annað voru 32.4% 

og voru með styttingu allt frá 65 mínútum upp í tvær klukkustundir, misjafnt eftir vinnustað. 

 

4.2.5 Ánægja með styttingu vinnuvikunnar 

 

Mynd 10. Ánægja á vinnustað 

70,2% starfsmanna eru ánægðir eða mjög ánægðir með styttingu vinnuvikunnar á móti 14,4% 

starfsmanna sem segjast óánægðir eða mjög óánægðir (sjá mynd 10).  

 

4.2.6 Stytting vinnuvikunnar og aukið vinnuframlag 

 

Mynd 11. Aukið vinnuframalag 

Meirihluti starfsfólks eða 71,8% telja styttingu vinnuvikunnar skili sér í auknu vinnuframlagi með 

tilkomu styttingu vinnuvikunnar (sjá mynd 11).  
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4.2.7 Starfsánægja 

 

Mynd 12. Jákvæð áhrif á starfsánægju 

Niðurstöður sýna að 73,1% starfsmanna eru sammála eða mjög sammála um að styttingin hafi 

jákvæð áhrif á starfsánægju á vinnustað (sjá mynd 12).   

 

 

 

 

 4.2.8 Vellíðan starfsmanna 

 

Mynd 13. Aukin vellíðan starfsmanna 

Lesa má úr niðurstöðum að 70,4% starfsmanna telji styttinguna auka vellíðan í starfi (sjá mynd 

13). Á móti eru 15,2% ekki sammála það er telja styttinguna ekki auka vellíðan sem gefur til kynna 

að aðlaga þurfti útfærslu styttingarinnar betur á vinnustaðnum. 
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4.2.9 Jákvæð áhrif á vinnuálag 

 

Mynd 14. Jákvæð áhrif á vinnuálag 

 64,4% starfsfólk metur að styttingin hafi jákvæð áhrif á vinnuálag (sjá mynd 14). Þeir sem telja 

að styttingin hafi neikvæð áhrif á vinnuálag eða enginn áhrif eru 35,6%. 

 

 

 

 

4.2.10  Gæði náms barna 

 

Mynd 15. Styttingin auki gæði í námi barna 

 53,4% starfsmanna sem svara könnuninni telja að stytting vinnuvikunnar auki ekki gæði í námi 

barnanna á móti 26.6% sem telja styttinguna auka gæðin (sjá mynd 15). 
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4.2.11  Öryggi barna 

 

Mynd 16. Öryggi barna á skólatíma framfylgt 

Á mynd 16 má sjá að tæplega helmingur eða um 48,6% starfsmanna telja að lögum og reglum 

um öryggi barna sé ekki framfylgt með styttingu vinnuvikunnar. 

 

 

 

4.2.12  Hvað gerir leikskólinn til að viðhalda gæðum í námi barna 

 

Mynd 17. Þættir sem leikskólinn notar til þess að viðhalda gæðum í námi. 

Á mynd 17 má lesa úr niðurstöðum að í flestum leikskólunum er gerð breyting á dagskipulagi til 

þess að stytting vinnuvikunnar gangi upp, rúmlega fjórðungur vill meina að styttingin sé tekin eftir 
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hádegi þegar skipulagt starf sé búið og þá mesti álagstíminn, dreift sé undirbúningi kennara og 

leiðbeinandi betur yfir vikuna til þess að stytting starfsmanna sé betur dreifð yfir daginn. Fimm 

starfsmenn vilja meina að leikskólinn hafi aukið stöðugildi inn á deildum án auka fjármagns til 

leikskóla vegna styttingu vinnuvikunnar. 

 

4.3   Samantekt niðurstaðna 

Í spurningakönnuninni tóku leikskólastjórar, aðstoðarleikskólastjórar, deildarstjórar, 

sérkennslustjórar, leikskólakennarar, aðstoðarleikskólakennarar, leikskólaliðar, starfsfólk með 

kennsluréttindi og leiðbeinendur þátt. Niðurstöður sýna að allflestir eru ánægðir með styttingu 

vinnuvikunnar á sínum vinnustað og meiri hluti starfsfólks metur að aukin starfsánægja og vellíðan 

fylgi færri vinnustundum. Einnig kemur í ljós að starfsfólk metur að styttingin hafi jákvæð áhrif á 

vinnuálag í leikskólanum og hafi í för með sér aukið vinnuframlag starfsfólks. Í opnu svari frá einum 

starfsmanni kom fram að starfsfólks sé almennt ánægðara, aukin orka og minni vinnuálag við 

tilkomu styttingunnar. Um rúmlega helmingur starfsfólks metur að stytting vinnuvikunnar komi 

niður á gæðum í leikskólastarfi sem endurspeglar svör um hvort starfsfólk telji að hafi verið tekið 

tillit til nám barnanna þegar útfærsla vinnuvikunnar var uppsett. Tæplega helmingur starfsfólk mat 

einnig að öryggi barna hafi ekki verði tryggt með útfærslu á styttingu vinnuvikunnar og vildi sumt 

starfsfólk meina að brotið væri á mannréttindum barna og lögum um öryggi inn í leikskólum með 

útfærslunni eins og hún er uppsett í dag. Fram kom sem svar við opinni spurningu að án auka 

fjármagns inn í leikskóla muni þessi útfærsla aldrei ganga nema dregið sé úr gæðum og öryggi 

barna á leikskólatíma.  

 Því gefa þessar niðurstöður til kynna að þó að starfsfólk meti að stytting vinnuvikunnar bæti 

starfsgleði og auki þrótt þess, þá myndist ákveðinn togstreita því starfsfólki líður betur í vinnunni 

en á sama tíma líði þeim ekki vel gagnvart börnunum. Í opnu svari eins starfsmanns kemur fram 

að með styttingu vinnuvikunnar sé meiri starfsgleði en það þyrfti að auka stöðugildi á móti 

styttingu, til að minnka ekki gæði í námi og öryggi barnanna.  

Stytting vinnuvikunnar var kynnt 91,5% starfsmanna og fengu 61,9% að taka þátt í útfærslu 

styttingarinnar á sínum vinnustað. 46,1% svarenda fannst ekki tekið tillit til gæði náms barna í 

útfærslu á sínum vinnustað. Stytting vinnuvikunnar er ýmist 65 mínútur til fimm klukkustundir á 

viku en algengasta styttingin eru fjórir klukkutímar. Mikil fylgni fyldi hópi þeirra sem fær fimm 

klukkustundir á viku í styttingu og ánægju í eigin starf. Þegar svarendur eru spurðir hvort þeir telji 

að tekið hafa verið tillit til gæða í námi barnanna svara 39,3% játandi og 46,1% neitandi, 14,6% 

kjósa að svara ekki.  

Við skoðun á viðhorfi starfsfólk til styttingu vinnuvikunnar gagnvart starfinu sjálfu og líðan 

í starfi þá kom í ljós að 70,2% svarenda eru ánægðir eða mjög ánægðir með útfærsluna á sínum 

vinnustað en á móti eru aðeins 14. 4% óánægðir eða mjög óánægðir. Vellíðan starfsfólks helst í 
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hendur við starfsánægju þar sem 70,4% þeirra eru sammála eða mjög sammála um að stytting 

vinnuvikunnar veiti þeim aukna vellíðan. Starfsánægja á vinnustað endurspeglar svör um ánægju 

og vellíðan með útfærslu á styttingu vinnuvikunnar á vinnustað en 73,1% starfsfólk telja að 

styttingin hafi jákvæð áhrif á starfsánægju í leikskólanum.  

Þegar bakgrunnsupplýsingar svarenda eru skoðaðar kemur í ljós að stærsti hluti starfsfólks 

eru kvenmenn og flestar á aldrinum 26 til 45 ára en aðeins 8,7% starfsmanna eru eldri en 55 ára. 

Þegar rýnt var í niðurstöður aldurshópa, kom í ljós að enginn hópur var áberandi meira fylgjandi 

eða andvígur stytting vinnuvikunnar. Þeir svarendur sem búa utan sveitarfélagsins eru ánægðir 

með styttinguna gagnvart sínu starfi og nefnir einn í opnu svari að það veiti honum aukna ánægju 

að fá auka frídag og sleppa við að keyra í vinnu suma daga. 

Menntunarstig starfsfólksins sýnir að 40,8% eru með háskóla- og framhaldsmenntun og 

28.2% með grunnskólamenntun, 31% skiptist niður í framhaldsskólamenntun, leikskólaliðanám og 

annars konar menntun. Starfsaldur 34,3% svarenda var 6 ár eða lengur í leikskóla, 21% höfðu 

starfað í 4 til 6 ár, 29,5% í 1 til 3 ár og þeir sem höfðu unnið skemur en 1 ár voru 15,2%. Viðhorf 

hvers hóps eru ólík með tilliti til menntunarstigs starfsfólks sem gefur til kynna að hver hópur 

upplifir styttingu vinnuvikunnar á ólíkan hátt. Engin fylgni fannst milli menntunarstigs og áhyggna 

um áhrif skerðingar á gæði náms eða öryggi barna. Ástæða gæti verið að skipulag leikskólastarfs 

og útfærsla styttingu vinnuvikunnar getur verið ólíkt á hverjum vinnustað. 

Með tilliti til kyns þá gáfu niðurstöður til kynna að  karlmenn voru nánast einhuga gagnvart 

styttingu vinnuvikunnar en taka þarf til greina að þeir voru í töluverðum minnihluta  svarenda. Þeir 

meta að styttingin hafi í för með sér aukna starfsánægju og vellíðan, aukið vinnuframlag, jákvæð 

áhrif á vinnuálag, það séu aukin gæði í starfi barnanna og að öryggi barnanna sé framfylgt. Á móti 

voru svör kvenna misjöfn en  flestar voru þær ánægðar með áhrif styttingu vinnuvikunnar gagnvart 

eigin starfi. Helmingur mat það að styttingin kæmi niður á gæðum í námi barna og öryggi barna..  

Þegar svarendur eru spurðir um aukið vinnuframlag með tilkomu styttingu vinnuvikunnar 

þá eru 71,4%  sammála eða mjög sammála því að hún skili meiri vinnuframlagi en ella og 64,4% 

töldu að styttingin vinnuvikunnar hefði jákvæð áhrif á vinnuálag yfir daginn. Í opnu svari kom fram 

að vinnuandinn væri betri, fólk væri jákvæðara og með meira jafnaðargeð gagnvart börnum og 

samstarfsfólki. 

Niðurstöður leiddu einnig í ljós að 53,4% starfsfólks er ekki sammála því að stytting 

vinnuvikunnar skilaði af sér auknum gæðum í námi leikskóla barnanna á móti 26,6% þeirra sem 

töldu styttinguna hafa aukin áhrif á gæði.  Þegar spurt var hvort lögum og reglum varðandi öryggi 

barna væri framfylgt með tilkomu styttingu vinnuvikunnar þá voru 31,1% mjög sammála eða 

sammála og 48,6% töldu að öryggisreglum væri ekki framfylgt. Í opnu svari kom fram að ánægja 

er gagnvart styttingunni og eigin vinnu en óánægja gagnvart breytingunum sem styttingin hefur 
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fyrir börnin, þau skilja ekki af hverju starfsfólk er að koma og fara á misjöfnum tímum og veldur 

þeim óöryggi því mikið er um breytingar frá degi til dags. 

Meira frí, hægt að sinna erindum, gleði starfsmanna, fjölskylduvænt samfélag og minna álag 

er meðal þess sem þátttakendur telja upp sem kosti við styttingu vinnuvikunnar. Þeir sem voru 

andvígir nefndu að styttingin væri meiri álag á starfsfólk og börn, meiri hlaup og hraði inn á 

deildum, minni gæði og öryggi fyrir börnin, stytting auki álag en ekki minnki og að tilgangur 

styttingunnar nái ekki til barnanna. Sumir svarenda nefndu að þeir væru bæði fylgjandi og andvígir, 

mikil ánægja fylgdi styttingu vinnuvikunnar en gæði náms og öryggi barna þyrfti að líða fyrir. Í opnu 

svari kemur fram að sé meira fjármagn sett í leikskólastarfsemi til þess að dekka styttingu 

vinnuvikunnar þá myndu starfsmenn mögulega ná að upplifa að þetta væri þægilegt í stað þess að 

hlaupa hraðar allar aðrar vinnustundir til að dekka styttingu annarra starfsmanna. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar frekar í ljósi þess sem kemur fram í 

fræðum og fyrri rannsóknum um gæði í leikskólastarfi. Markmið rannsóknarinnar var að kanna 

hvort að stytting vinnuvikunnar hafi áhrif á gæði náms í leikskólastarfi að mati starfsfólks leikskóla 

í einu sveitarfélagi. Leitað var svara við  rannsóknarspurningunni: Hver eru áhrif af styttingu 

vinnuvikunnar á gæði  leikskólastarfs? 

5.1   Svar við rannsóknarspurningu 

Áhrifin af styttingu vinnuvikunnar á gæði leikskólastarfs eru samkvæmt niðurstöðum 106 

starfsmanna sem vinna í leikskólum mikil bæði gagnvart gæði í námi barna í leikskóla og öryggi 

þeirra í leik- og námsumhverfi. Þessar niðurstöður eru áhyggjuefni í ljósi laga um velferð og hag 

barna samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og Aðalnámskrá leikskóla (2011) sem kveður 

á um að fagmennska kennara sé lykilatriði í öllu skólastarfi og farsælli leikskólagöngu barna, þar 

sem kennurum ber skylda sem að nýta þekkingu sína í að skapa börnum hvetjandi námsumhverfi 

sem stuðlar að gæða námi og hugar að velferð nemenda. Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttir (2020) 

kemur fram að í stefnu Norðurlandanna um gæða í leikskólastarfi sé lögð áhersla á að börn eigi 

rétt á vernd og leiðsögn fullorðna í leik og að menntun og umönnun eigi að vera kjarni alls 

leikskólastarfs. 

 Í opnu svari eins starfsmanns kemur fram að á vinnustaðnum gildi ákveðin þöggun þar 

sem allir viti að styttingin sé ekki að ganga upp með tilliti til barnanna, en enginn segi neitt þar sem 

starfsfólk vilji ekki eiga það á hættu að missa þetta auka frí. En álagið sé orðið meira, hraðinn í 

leikskólastarfinu hafi aukist sem dregur úr gæðum, leikskólastarfið sé ekki að ganga upp og það 

stangist á við fagmennsku í skólastarfi. Fram kemur í kjarasamningum Félags leikskólakennara 

(2020) að markmið breytinga með styttingu vinnuvikunnar sé að gæði þjónustu og starfsemi 

leikskólans raskist ekki. Með tilliti til þessa samnings og niðurstaðna er ekki hægt að segja að farið 

sé eftir skilyrðum við styttingu vinnuvikunnar. 

Einn af megin þáttum þess að skapa skilvirkt námsumhverfi fyrir börn er að gæta þess að 

barnahóparnir séu ekki of stórir því það getur haft áhrif á gæði í leikskólastarfi og dregið úr góðum 

samskiptum og öðrum tækifærum til að sinna ýmsum viðfangsefnum (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir 

og Svava Björg Mörk, 2020). Niðurstöður úr spurningakönnun sýndu að stór hluti starfsmanna 

fannst of mikið álag á deildum með tilkomu styttingu vinnuvikunnar, fjölga þyrfti stöðugildum á 

móti styttingunni. Einnig kemur fram að þar sem engin afleysing er sett inn á deildir sé hraðinn 

orðin meiri í daglegu starfi og því dragi úr vellíðan og starfsánægju starfsfólks og  gæðum í námi 

barnanna.. Annar starfsmaður er andvígur vinnutímastyttingu þar sem velferð barna sé ekki höfð 

að leiðarljósi, fyrirkomulagið sé auk þess illa ígrundað af sveitarfélögunum sem veita ekki auka 

fjármagni í málaflokkinn svo hægt sé að uppfylla öll skilyrði styttingu vinnuvikunnar í skólum.  
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Nefnt var að lífskjarasamningurinn hafi ekki verið hugsaður í þaula því að ekki sé hægt að 

setja lifandi börn undir sama hatt og framleiðslu á vörum. Spurt er hver eigi að bera ábyrgðina ef 

slys eða annað komi upp skólatíma vegna manneklu inn á deildum eða þar sem starfsfólk er of 

fáliðað til þess að bregðast nógu fljótt við aðstæðum. Í reglugerð um starfsumhverfi leikskóla (nr. 

655/2009) kemur fram að með lögum eigi öll starfsemi, aðstaða og búnaður í leikskóla að miðast 

við það að öryggi barnanna sé tryggt. Í greininni Sjónarmið leikskólakennara og leiðbeinenda 

kemur fram að rannsakendur dragi þær ályktanir að stjórnmálamenn líti svo á að fagmennsku þurfi 

ekkert sérstaklega í leikskólastarfi og sem bendir til þess að ekki sé litið á fagstétt leikskólakennara 

og nám barna alvarlegum augum (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2013). Þetta viðhorf virðist 

endurspeglist  í lífskjarasamningnum. 

Skiljanlega vilja allir starfsmenn fá að njóta styttingu vinnuvikunnar og eiga meiri tíma með 

fjölskyldu, sinna erindum og hvíla sig. Löngunin til þessa má þó ekki vera meiri en eldmóðurinn til 

að viðhalda gæðunum í námi barna og að tryggja öryggi þeirra. Starfsfólkið er almennt mjög ánægð 

með styttingu vinnuvikunnar þegar kemur að eigin starfi en finnur fyrir depurð í ljósi þess hvaða 

áhrif þetta hefur á börnin. Depurðin sem starfsfólk finnur fyrir er í samræmi við starfsánægju 

rannsókn Örnu H. Jónsdóttir (2001) en þar kemur fram að starfsfólk finnur fyrir leiða og depurð 

þegar dregur úr árangri og framförum barna í námi. Einnig er  siðferði starfsmanna nefnt í 

könnunni og nefna sumir að þeir eigi stundum erfitt með að fara af deildunum vitandi að þeir eru 

að skilja samstarfsmenn sína eftir með of mikið álag og því njóta þeir ekki styttingu vinnuvikunnar 

eins og ætla skal. Það er áhugavert að þó svo að starfsfólk sé almennt ánægt með styttingu 

vinnuvikunnar og líður betur þá virðist sem helmingur starfsfólks meti að ánægja með styttinguna 

hafi ekki jákvæð áhrif á gæði námsins og öryggi barnanna. Arna Jónsdóttir (2001) skrifar um í 

starfsánægjukönnun sinni að starfsánægja starfsfólks endurspeglist í árangri barna og þátttöku í 

þróun leikskóla. 

Þegar rýnt er í niðurstöður þá virðist styttingin valda ákveðni togstreitu hjá starfsfólki, þar 

sem flestir eru fylgjandi og ánægðir með tilkomu styttingu vinnuvikunnar og áhrif á líðan en á sama 

skapi veldur það ákveðni vanlíðan að starfsfólk finnst það ekki ná að sinna börnunum betur, meiri 

álag á samstarfsmenn og börnin. Margir svarenda vilja halda í styttinguna en vilja að það verði 

komið á móts við leikskóla um auka stöðugildi þar sem hægt sé að flétta skipulagið betur saman 

þannig það komi betur út fyrir alla.  

5.2 Styrkleikar rannsóknar 

Spurningakönnunin var lögð fyrir starfsfólk leikskóla í einu sveitarfélagi sem hóf styttingu á 

vinnuvikunni í janúar 2021. Þó eru þrír leikskólar innan sveitarfélagsins sem hafa tekið þátt í 

styttingu vinnuvikunnar í að verða þrjú ár og því meiri reynsla komin þar á. Auðvelt var að ná til 

þátttakenda í gegnum sameiginlegan vettvang leikskólastjóra í sveitarfélaginu sem sendi 
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spurningakönnunina áfram á sitt starfsfólk. Hægt er því að nota niðurstöður rannsóknar í umbætur 

í sveitarfélaginu sem grunn til frekari rannsókna eða umbóta ef áhugi er fyrir því. 

5.2 Veikleikar rannsóknar 

Það verður að halda því til haga að aðeins 106 einstaklingar, af um það bil 250, svöruðu 

spurningakönnuninni og endurspegla því niðurstöður ekki mat starfsfólks fyrir allt 

leikskólasamfélagið. Stytting vinnuvikunnar er nýtt fyrirkomulag í leikskólunum og því ekki komin 

mikil reynsla á suma vinnustaði. 

6 Lokaorð 

Úrtak fyrir rannsóknina var ekki stórt og því er erfitt að ætla þetta séu niðurstöður sem tala fyrir 

alla starfsmenn leikskóla á landinu. Samt sem áður voru niðurstöður þátttakenda nokkuð 

samhljóma bæði hvað viðhorf til styttingar vinnuvikunnar varðar og áhrif hennar á gæði í námi 

með börnum. Því gefur rannsóknin vísbendingar um þetta sé málefni sem mætti skoða dýpra, fá 

fleiri svör yfir breiðari hóp á landinu og skoða þá í leiðinni hvaða umbætur sé hægt að gera til þess 

að styttingin draga ekki úr gæðum í leikskólastarfi með börnum eða öryggi þeirra. Stytting 

vinnuvikunnar á að útfæra í samráði við starfsmenn en það gleymist að leikskólabörn hafa rétt á 

því að taka þátt í dagskipulagi og breytingum sem varðar þau beint. 

Þegar á heildar niðurstöður er litið eru flestir ánægðir með styttingu vinnuvikunnar og að 

hafa meiri tíma til þess að sinna erindum og fjölskyldulífi án þess að verða fyrir fjárhagslegu tapi. 

En þar móti eru rúmur helmingur svarenda á því að nám barnanna sitji á hakanum, að ekki hafi 

verið hugsað til áhrifa á gæði náms í skipulagningu á styttingu vinnuvikunnar og tæpur helmingur 

svarenda metur að öryggi barna sé ekki nægt meðan starfsmenn taka út styttinguna og deildin er 

fámönnuð.  

Það er á ábyrgð stjórnvalda og sveitarfélaga að taka umræðuna og koma með lausnir á því 

hvernig halda eigi í gæði náms og tryggja öryggi ef ekki kemur til fjármagn til að leysa starfsfólk af 

inni á deildum. Í því samhengi kemur ekkert í stað starfsfólks, nema annað starfsfólk.  

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á áhrifum af styttingu vinnuvikunnar í 

skólastofnunum og er það því von mín að þessi rannsókn muni nýtast til umbóta og sýna fram á 

mikilvægi þess að veita börnum gæðamenntun. Það væri óskandi að stjórnvöld tæki menntun 

barna á yngsta skólastigi nógu alvarlega til þess að gera umbæturnar þannig úr vegi að styttingin 

sé ekki tekin út á kostnað barnanna Áhugavert væri að skoða hvaða viðhorf foreldra er á styttingu 

vinnuvikunnar með tilliti til líðan barns síns í leikskólanum. 
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Viðauki A: Spurningakönnun 

Eftirfarandi eru spurningar sem lagðar voru fram í spurningakönnun: 

1. Kyn þitt? 

2. Á hvaða aldursbili ert þú? 

3. Í hvaða landshluta býrð þu? 

4. Hvaða menntun hefur þú lokið? (Vinsamlegast merktu við hæsta menntunarstig þitt) 

5. Hversu lengi hefur þú verið í núverandi starfi? 

6. Var þér kynnt stytting vinnuvikunnar í leikskólanum? 

7. Tókst þú þátt í útfærslu styttingu vinnuvikunnar á þínum vinnustað? 

8. Ef svarið var já að ofan, var að þínu mati tekið tillit til áhrifanna sem styttingin gæti haft á nám 

barna? 

9. Hve mikil stytting er á vinnuvikunni á þínum vinnustað á viku? 

10. Hversu ánægð/ánægður ert þú með útfærslu styttingu vinnuvikunnar á þínum vinnustað? 

11. Stytting vinnuvikunnar skilar sér í auknu vinnuframlagi starfsfólks, hversu sammála eða 

ósammála ert þú þessari fullyrðingu? 

12. Hefur stytting vinnuvikunnar haft jákvæð áhrif á starfsánægju þína? 

13. Telur þú að stytting vinnuvikunnar auki vellíðan starfsmanna í leikskólum? 

14. Hefur stytting vinnuvikunnar haft jákvæð áhrif á vinnuálag þitt? 

15. Telur þú að stytting vinnuvikunnar leiði af sér aukið gæði í námi leikskólabarna? 

16. Með hvaða hætti hefur leikskólinn komið til móts við styttingu vinnuvikunnar til að viðhalda 

gæðum í námi barna? 

17. Telur þú að með styttingu vinnuvikunnar sé lögum og reglum er varða öryggi barna á skólatíma 

framfylgt? 

18. Í stuttu máli, af hverju ert þú fylgjandi/andvígur styttingu vinnuvikunnar? 


