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Ágrip 

Marmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hver upplifun leikskólakennara var af styttingu 

vinnuvikunnar og hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar hafi haft á gæði faglegs starfs í leikskólum. 

Rannsóknarspurningarnar voru því eftirfarandi: ,,Hver er upplifun leikskólakennara af 

styttingu vinnuvikunnar?" og ,,Hvaða áhrif hefur stytting vinnuvikunnar haft á gæði í faglegu 

leikskólastarfi?" Rannsóknin byggði á eigindlegri aðferðarfræði þar sem gagna var aflað með 

hálfopnum viðtölum við 8 leikskólakennara. Allir viðmælendur voru með margra ára 

starfsreynslu og af þeim störfuðu sex sem deildarstjórar í leikskólum. Mikilvægt er að skoða 

hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar í leikskólum hefur á gæði faglegs starfs þar sem rannsóknir 

hafa sýnt fram á að aukin gæði í leikskólastarfi hafa jákvæð áhrif á vellíðan, nám og alhliða 

þroska barna. Samkvæmt rannsóknum eru tveir stærstu áhrifaþættirnir, þegar kemur að 

gæðum í leikskólastarfi, menntun kennara og fjöldi barna á hvern starfsmann og styðja 

niðurstöður þessarar rannsóknar við það. Helstu niðurstöðurnar voru að stytting 

vinnuvikunnar getur haft áhrif á gæði faglegs starfs og er stærsti áhrifaþátturinn fjöldi barna á 

hvern starfsmann. Ef hver starfsmaður þarf að sjá um fleiri börn en alla jafna dregur úr gæðum 

faglegs starfs og álag á starfsfólk eykst. Í skólum þar sem ekki var undirmönnun þegar starfsfólk 

vann styttri vinnuviku og lögð var áhersla á að faglegt starf færi fram á morgnana urðu gæði 

faglegs starfs betri, meðal annars vegna þess að hægt var að skipta börnunum upp í minni 

hópa og meiri tími og rými gafst fyrir faglegt starf.  
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Abstract 

The effect of a shorter working week on the quality of professional work in preschool. 

The experience of preschool teachers. 

The aim of this study was to shed light on preschool teachers experience of fewer working 

hours per week and whether it has had any impact on quality in early childhood education in 

playschools. Therefore, the research questions were following: ‘’What experience have 

preschool teachers had of fewer working hours per week?" and ‘’Have fewer working hours 

per week had an impact on the quality in early childhood education?" This research was based 

on qualitative research methods where data was collected through semi structured interviews 

with eight preschool teachers. All participants in the research had many years of experience 

and six of them worked as head of their departments. It is important to investigate what 

impact fewer working hours per week can have on the quality of early childhood education 

since research has shown that better quality in early childhood education can have positive 

impact on the wellbeing, education, and development of young children. According to 

research two of the biggest factors that influence quality in early childhood education is 

teachers´ education and child-teacher ratio. The findings of this research support those 

conclusions. The main findings were that fewer working hours per week can have an impact 

on the quality of early childhood education and the biggest factor seemed to be child-teacher 

ratio. When the number of children, which each teacher has in his care, gets higher it has 

negative impact on the quality of early childhood education and teachers experience more 

stress. In schools where number of children per teacher did not raise and where professional 

work took place in the morning the quality of early childhood education got better, for 

example because teachers were able to divide the children into smaller groups and they had 

more time and space to carry out their professional work.  
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1 Inngangur  

Sökum viðvarandi manneklu og skorts á leikskólakennurum í leikskólum var settur saman 

starfshópur um nýliðun og bætt starfsumhverfi leikskólakennara í Reykjavík í mars 2017. 

Markmið hans var að setja fram tillögur um bætt vinnuumhverfi í leikskólum borgarinnar og 

hvernig hægt væri að fjölga fagmenntuðu starfsfólki í leikskólum. Í hópnum sátu fulltrúar frá 

skóla- og frístundaráði, skóla- og frístundasviði, félagi leikskólakennara, félagi stjórnenda í 

leikskólum, félagi foreldra barna í leikskólum, sambandi íslenskra sveitarfélaga, Háskóla 

Íslands og mennta- og menningarmálaráðuneytisins (Reykjavíkurborg, 2018). Í skýrslu 

starfshópsins kemur fram að leikskólakennarar upplifa mikið álag í starfi og settar voru fram 

ýmsar tillögur til að bæta starfsumhverfi þeirra. Sneri ein þeirra að því að stytta vinnuviku 

leikskólakennara í 35 stundir (Reykjavíkurborg, 2018) en samkvæmt skýrslu OECD er árlegur 

starfstími íslenskra leikskólakennara með því lengsta sem gerist (Starfsþróun kennara, 2018).  

Markmiðið var að færa starfsaðstæður leikskólakennara nær því sem þekkist á öðrum 

skólastigum til að gæta jafnræðis í kennarastéttinni og koma í veg fyrir flutning 

leikskólakennara yfir á annað skólastig. Lagt var til að þetta yrði útfært þannig að 

leikskólakennarar skiluðu lengri vinnutíma á viku en hefðu þá minni viðveru um jól, páska og 

á sumrin (Reykjavíkurborg, 2018). Vísaði starfshópurinn í tilraunaverkefni borgarinnar um 

styttingu vinnuvikunnar þar sem þættir sem mældu álag og streitu höfðu lækkað hjá 

þátttakendum (Tinna Ólafsdóttir, 2017). Bent var á mikilvægi þess að á móti kæmi 

viðbótarstöðugildi til að halda uppi fullri mönnun á deildum þar sem einn helsti álagsþátturinn 

í starfinu væri fjöldi barna á hvern starfsmann (Reykjavíkurborg, 2018).  

Síðan þessi skýrsla var gefin út æxluðust hlutirnir þannig á almennum vinnumarkaði að 

samið var um styttingu vinnuvikunnar í almennum kjarasamningum. Í kjarasamningi Félags 

leikskólakennara og sveitarfélaga var samið um vinnuvikuna á sama hátt og í almennum 

kjarasamningum og átti stytting vinnuvikunnar að koma til framkvæmdar 1. janúar 2021 

(Kennarasamband Íslands, e.d.-a). Í samningnum kemur fram að markmið breytinganna sé að 

bæta vinnustaðamenningu og nýtingu vinnutíma, auka skilvirkni og bæta gæði þjónustu, 

tryggja betur gagnkvæman sveigjanleika, stuðla að bættum lífskjörum og stuðla að 

samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs. Samið var um að stytta vinnuvikuna um 13 mínútur á 

dag en leikskólakennurum gafst færi á að stytta vinnuvikuna í 36 stundir með því að gefa eftir 

forræði yfir samningsbundnum kaffitímum. Ekki var samið um ákveðna útfærslu fyrir alla 

leikskóla heldur var það sett í hendur hvers og eins þeirra að útfæra styttingu vinnuvikunnar 

eins og best hentaði hverjum vinnustað (Kennarasamband Íslands, e.d.-a).  

Í kjarasamningunum kom fram skýr krafa frá sveitarfélögum um að starfsemi vinnustaða 

átti ekki að raskast, opinber þjónusta átti að vera af sömu eða betri gæðum en áður en 
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breytingar á vinnutíma máttu ekki leiða til breytinga á launakostnaði sveitarfélaga 

(Kennarasamband Íslands, e.d.-a) sem felur í sér að ekki átti að koma á móts við styttingu 

vinnuvikunnar með viðbótarstöðugildum eins og lagt var til í skýrslu starfshóps um nýliðum og 

bættar starfsaðstæður leikskólakennara (Reykjavíkurborg, 2018). Hefur þetta óhjákvæmilega 

í för með sér að miðað við grunnmönnun á deildum þá verða margar leikskóladeildir 

undirmannaðar hluta úr degi á degi hverjum en rannsóknir hafa sýnt að undirmönnun á 

deildum getur haft í för með sér aukið álag á starfsfólk leikskóla og dregið úr gæðum faglegs 

starfs.  

Ég hef starfað sem deildarstjóri í leikskóla í rúm 10 ár og síðast liðin þrjú ár hef ég líka 

starfað að hluta til sem sérkennslustjóri. Ég er í stjórn 1. deildar Félags leikskólakennara og er 

sem stendur að ljúka námi í stjórnun menntastofnana með það að markmiði að taka við 

stjórnun leikskóla í framtíðinni. Málefni leikskólanna eru mér einkar hugleikin, hvort tveggja 

faglegt starf í leikskólum sem og starfsaðstæður leikskólakennara sem til langs tíma hafa verið  

ófullnægjandi og meðal annars valdið því að fáir velja að mennta sig í leikskólakennarafræðum. 

Að auki hafa margir leikskólakennarar fært sig yfir í grunnskóla og hefur sú þróun aukist eftir 

að eitt leyfibréf tók gildi (Haraldur Freyr Gíslason, 2020, 07. desember).  

Í þessari rannsókn er sjónum beint að leikskólakennurum og er markmiðið að varpa ljósi á 

hver upplifun þeirra er af styttingu vinnuvikunnar og hvort hún hafi haft áhrif á gæði faglegs 

starfs í leikskólum. Það er mjög mikilvægt að skoða hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar hefur á 

gæði leikskólastarfs sérstaklega í ljósi þess að rannsóknir hafa sýnt fram á að aukin gæði í 

leikskólastarfi hafa jákvæð áhrif á vellíðan, nám og alhliða þroska barna (Barnett og Frede, 

2010; Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Svava Björg Mörk, 2020; Sheridan o.fl., 2012). Von mín 

er að niðurstöður varpi frekara ljósi á núverandi starfsaðstæður leikskólakennara og hvaða 

áhrif stytting vinnuvikunnar hefur haft á leikskólastarf þannig að hægt sé að nýta þær við 

skipulagningu faglegs starfs í leikskólum og til að bæta starfsaðstæður leikskólakennara.  

Þessi rannsókn byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum þar sem tekin voru hálfopin 

viðtöl við 8 leikskólakennara, en af þeim störfuðu sex sem deildarstjórar. Ástæða þess er sú að 

skortur er á leikskólakennurum á höfuðborgarsvæðinu því starfa flestir þeirra sem 

deildarstjórar. Hér á eftir mun ég byrja á að fjalla um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar 

þar sem ég skoða gæði í leikskólastarfi, menntun, fagmennsku og fagvitund leikskólakennara, 

hópastærðir barna og lög og viðmið um fjölda kennara og barna í leikskólum. Þar á eftir fjalla 

ég um aðferðarfræði rannsóknarinnar, svo sem markmið gagnaöflun, þátttakendur í 

rannsókninni, greiningu gagna og siðferðileg álitamál. Að því loknu set ég fram niðurstöður 

rannsóknarinnar og síðan umræður og lokaorð.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla fjalla ég um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar.  Ég byrja á að fjalla um gæði 

í leikskólastarfi og þá þætti sem hafa áhrif á gæði faglegs starfs, kennara og hópastærðir. Einnig 

fjalla ég um starfsumhverfi leikskóla og þau lög og viðmið sem gilda um fjölda kennara og 

barna í leikskólum. Þar á eftir fjalla ég um fagmennsku og fagvitund leikskólakennara, 

starfslýsingar leikskólakennara og deildarstjóra, hlutverk millistjórnenda og dreifða forystu. Í 

lokin tek ég saman yfirlit um fyrri rannsóknir.  

2.1 Gæði í leikskólastarfi 

Gæðastarf í leikskólum er mjög mikilvægt þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að gæði hafa 

jákvæð áhrif á vellíðan, nám og alhliða þroska barna sem og nám síðar á lífsleiðinni (Barnett 

og Frede, 2010; Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Svava Björg Mörk, 2020; Sheridan o.fl., 2012). 

Barnett og Frede (2010) segja enn fremur að gæði í leikskólastarfi hjálpi til við að móta jákvæð 

viðhorf, skoðanir og venjur barna. Sheridan o.fl. (2012) og Boyd (2013) benda líka á að þróun 

og viðhald gæðastarfs í leikskólum geti hafi jákvæð áhrif á réttindi barna, dregið úr fátækt, 

fækkað glæpum og stutt við efnahagsframleiðslu og sjálfbæra þróun.  

Sheridan o.fl. (2014) tala um að ýmist sé litið á gæði í leikskólum á huglægan eða hlutlægan 

hátt. Þær benda hins vegar á að nýrri sjónarmið á gæðum í leikskólastarfi feli í sér að gæði 

byggi á gildum og aðstæðum sem eru nauðsynlegar fyrir nám og velferð barna. Þær segja að 

fjórir samverkandi þættir myndi kennslufræðileg gæði, það er samfélagið, kennararnir, börnin 

og námssamhengið. Þannig byggi kennslufræðileg gæði á samspili mismunandi þátta svo sem 

markmiðum, námskrám, hlutfalli kennara á móti barni, hópastærðum, rými, námsgögnum, 

innihaldi náms, kennslufræðilegum ferlum, samskiptum og samspili á milli kennara og barns 

og hvernig þessir þættir hafa áhrif á hvorn annan.  

Samkvæmt Jóhönnu Einarsdóttur og Eyrúnu Maríu Rúnarsdóttur (2021) endurspeglast 

hlutverk leikskóla á Íslandi í gæðaviðmiðum Evrópuráðsins, en í þeim kemur fram að leikskólar 

eigi að stuðla að samstöðu, umburðarlyndi og jafnræði og hafa réttindi barna í öndvegi. Gæði 

í leikskólastarfi byggi því á lýðræðislegum gildum þar sem réttindi, sjónarmið og frumkvæði 

barna eru höfð að leiðarljósi og endurspeglast í áherslum á frjálsan leik og uppgötvunarnám. 

Er þetta í samræmi við áherslur í Aðalnámskrá leikskóla (2011) þar sem segir að leggja skuli 

áherslu á gildi leiksins og mikilvægi lýðræðis og jafnréttis.  

Sheridan o.fl. (2012) benda á að þannig tengist gæði leikskólastarfsins markmiðum 

aðalnámskrár og því hversu vel hver leikskóli vinnur að því að ná þeim markmiðum og því sé 

mikilvægt að leikskólar vinni kerfisbundið að því að efla og bæta þá þætti í skólastarfinu sem 

eru mikilvægir fyrir velferð, leik, nám og þroska barna. Þannig vinna felst í því að skipuleggja, 
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framkvæma, fylgjast með, skrá, meta og greina umönnun, kennslu og nám barna. Hvert 

þessara skrefa formar grunn að gæða starfi og er tæki til að bæta skólastarfið.  

Brodin o.fl. (2015) segja hið sama og benda á að helsta ástæðan til að meta gæði skólastarfs 

sé að auka þekkingu á hvernig hægt sé að bæta starfið í þeim tilgangi að bæta kennslu og 

námsárangur barna sem og að tryggja heilsu þeirra og vellíðan. Þær benda á að í Svíþjóð sé 

lögð áhersla á að meta gæði með tilliti til mismunandi þátta; stofnana- og forystu þátta, hæfni 

kennara, fjölda kennara, stærð og fjölbreytileika barnahópsins og inni- og útiumhverfi skóla. 

Sigríður Sigurðardóttir (2016) segir að vel þróað innra mati geti stuðlað að betra leikskólastarfi, 

aukinni fagmennsku og styrkingu lærdómssamfélags innan leikskólanna.   

Samkvæmt Brodin o.fl. (2015) eru hugmyndir um gæði í skólastarfi hins vegar breytilegar 

á milli mismunandi samfélaga, menningarhópa og skóla. Jóhanna Einarsdóttir (2012) bendir til 

að mynda á að hinir ýmsu hagsmunaaðilar í skólasamfélaginu, svo sem foreldrar, börn, 

kennarar og stjórnmálamenn geti haft mismunandi skoðanir á því hvað séu gæði í skólastarfi. 

Er þetta í samræmi við niðurstöður rannsókna Brodin o.fl. (2015) á gæðum í leikskóla, annars 

vegar út frá sjónarmiðum skólayfirvalda og hins vegar út frá sjónarmiðum leikskólakennara. 

Niðurstöður úr fyrri rannsókninni sýndu að mikilvægustu þættirnir að mati skólayfirvalda voru 

hæft starfsfólk, nægur tími til að kenna og undirbúa kennslu og lítil starfsmannavelta. Seinni 

rannsóknin sýndi að mikilvægustu þættirnir að mati kennara væru viðhorf kennara, fjöldi 

barna í hópi og fjöldi barna á kennara.  

2.1.1 Kennarar hafa jákvæð áhrif á gæði faglegs leikskólastarfs 

Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á að vel menntaðir og hæfir kennarar hafa jákvæð áhrif á gæði 

faglegs leikskólastarfs (Barnett og Frede, 2010; Brodin o.fl., 2015; Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir 

og Svava Björg Mörk, 2020; Jóhanna Einarsdóttir og Eyrún María Rúnarsdóttir, 2021). Því er 

ljóst að kennarar eru mjög mikilvægir og þetta mikilvægi kemur skýrt fram í Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) þar sem segir að kennarar gegni lykilhlutverki í öllu skólastarfi og að gæði 

menntunar byggi fyrst og fremst á vel menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara.  

Barnett og Frede (2010) segja að mikilvægt sé að leikskólakennarar hafi trú á getu barna til 

að læra og hafi skýrar og viðeigandi væntingar til náms og þroska barna. Jóhanna Einarsdóttir 

og Eyrún María Rúnarsdóttir (2021) tala á sömu nótum og segja að gildi og mat 

leikskólakennara og sú sýn sem þeir hafa á börn geti haft úrslitaþýðingu fyrir vellíðan og nám 

barna. Sheridan o.fl. (2012) benda á að þannig séu gæði í leikskólum í grunninn tengd hæfni 

og fagmennsku kennara sem leggja áherslu á samskipti, samvinnu og frumkvæði og nálgast 

barnið á líkamlegum-, tilfinningalegum- og vitsmunalegum grunni.  

Samkvæmt Barnett og Frede (2010) hafa rannsóknir sýnt að menntun og þjálfun kennara 

geti bætt samskipti þeirra við börnin sem aftur hefur áhrif á nám barnanna. Þannig séu vel 



 

12 

menntaðir og hæfir kennarar líklegri til að gefa sig að börnunum og taka virkan þátt í leik þeirra 

og daglegum athöfnum. Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Hjördís Sigursteinsdóttir (2019) taka 

undir þetta og benda á að aukin menntun og starfsreynsla kennara hafi að auki í för með sér 

að þeir verði hæfari til að takast á við krefjandi hegðun leikskólabarna sem meðal annars sé 

ein helsta orsök streitu á meðal leikskólakennara. 

Sheridan o.fl. (2014) segja að það liggi ljóst fyrir að leikskólastarf byggi meðal annars á 

hæfni kennara við að skipuleggja krefjandi námsumhverfi. Barnett og Frede (2010) benda á að 

mikilvægt sé að kennarar skipuleggi leik- og námsumhverfi með tilliti til ýmissa þátta, svo sem 

vellíðan barna, alhliða þroska þeirra og almennrar þekkingar. Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og 

Svava Björg Mörk (2020) eru á sama máli og bæta við að það sé mikilvægt að kennarar taki 

tillit til ólíkra þarfa og áhugasviðs barna og bjóði upp á sveigjanleika í dagskipulaginu. Enn 

fremur benda þær á að skipulag leikskólastarfs geti verið mismunandi á milli leikskóla og að 

skiptar skoðanir geti verið um hvað beri að leggja áherslu á í skipulaginu.  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur til að mynda fram að kennarar eigi að leggja áherslu 

á nám í gegnum leik en Ingibjörg Ósk og Svava Björg (2010) hafa bent á að sýn leikskólakennara 

á hann geti verið mismunandi.  Þannig telji sumir að verið sé að draga úr mikilvægi hans með 

því að tala um hann sem sjálfsprottinn á meðan aðrir telji að með því að leggja of mikla 

kennslufræðilega áherslu á leikinn sé verið að draga úr þeirri ánægju sem börn hafa af honum. 

Þær segja að almennt virðist þó sem það sé samkomulag um að gæta jafnvægis þarna á milli. 

Benda þær meðal annars á líkan Wood (2013) þar sem meðal annars er sýnt hvernig kennarar 

geti skipulagt leik- og námsumhverfi barnanna og lögð er áhersla á sveigjanleika þannig að 

börnin fái nægan tíma og rými til að þróa leik sinn.  

2.1.2 Hópastærðir hafa áhrif á gæði faglegs leikskólastarfs 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að stærð barnahópa og fjöldi barna á hvern kennara hefur 

áhrif á leikskólastarf. (Arna H. Jónsdóttir, 2012; Barnett og Frede, 2010; Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir og Svava Björg Mörk, 2020; Sheridan o.fl., 2014). Smærri barnahópar hafa til að 

mynda jákvæð tengsl við gæði í skólastarfi, betri námsaðstæður og bættan námsárangur 

barna. Sem dæmi þá eru börn samvinnufúsari í verkefnum og eiga auðveldara með að eiga í 

uppbyggilegum samskiptum við kennara og önnur börn. Að sama skapi eiga kennarar 

auðveldara með að koma á móts við einstaklingsþarfir barna og þeim gefast fleiri tækifæri til 

að efla nám og þroska barna, til dæmis með því að vinna með áhugahvöt einstakra barna eða 

lítilla hópa (Barnett og Frede, 2010; Pramling-Samuelson o.fl., 2018; Sheridan o.fl., 2014; 

Sheridan o.fl., 2012).  

Jafnframt hafa rannsóknir sýnt fram á að of stórir barnahópar draga úr vellíðan barna og 

auka líkur á árekstrum á milli þeirra auk þess sem erfiðara er fyrir kennara að koma á móts við 
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sérþarfir einstakra barna. Einnig geta of stórir barnahópar dregið úr tækifærum kennara til að 

sinna ýmsum námsþáttum sem og tækifærum þeirra til að beita einstaklingsmiðaðri nálgun 

sem aftur kemur í veg fyrir að þeir nái að kynnast þeim á einstaklingsbundinn hátt (Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2016; Barnett og Frede, 2010; Sheridan o.fl., 2014; 

Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Svava Björg Mörk, 2020; Pramling-Samuelson o.fl., 2018).  

Sheridan o.fl. (2014) segja enn fremur að hópastærðir hafi áhrif á starfsaðstæður kennara 

sem til að mynda upplifi meira álag í stærri barnahópum. Er þetta í samræmi við niðurstöður 

Ásdísar Olgu Sigurðardóttur (2013) og Kristínar Dýrfjörð (2017), en í þeim kom fram að 

leikskólakennarar upplifa mikið álag í starfi meðal annars vegna þess að of mörg börn eru í 

hverju rými. Pramling-Samuelson o.fl. (2018) benda á að þetta geti dregið úr fagvitund kennara 

þar sem allur þeirra tími fer í að slökkva elda og koma í veg fyrir árekstra í stað þess að sinna 

námi þeirra.  

Enn fremur segja Sheridan o.fl. (2014) að þegar fjöldi barna eykst, aukast líkur á að 

kennarar eyði meiri tíma í skipulögðum aðstæðum með börnum þar sem stærri barnahópar 

kalla á stífara skipulag. Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Svava Björg Mörk (2020) benda á að 

dagskipulag geti þannig orðið stjórntæki leikskólakennara sem dregur úr valdi barna til að taka 

ákvarðanir um eigið nám. Samkvæmt Önnu Elísu Hreiðarsdóttur og Eygló Björnsdóttur (2016) 

hefur stærð barnahópa því bein áhrif á ákvarðanir leikskólakennara auk þess sem stærri 

barnahópar gera kennurum erfitt fyrir að vinna eftir skólanámskrá. Hópastærðir í leikskólum 

ættu þannig að vera miðaðar við hlutfall barna og kennara, og á það sérstaklega við þegar 

kemur að yngstu börnunum í leikskólunum (Sheridan o.fl., 2014).  

2.1.3 Lög og viðmið um fjölda leikskólakennara og barna í leikskólum 

Í ljósi þess að fjöldi og menntun leikskólakennara sem og stærðir barnahópa eru stærstu 

áhrifaþættirnir þegar kemur að gæðum í faglegu starfi er vert að skoða þau viðmið er að því 

lúta. Árið 1995 var sett ný reglugerð um starfsemi skóla þar sem tekin voru upp viðmið 

varðandi fjölda barna í leikskólum. Miðað var við að leik- og kennslurými barna væri að 

minnsta kosti 3 fermetrar fyrir hvert barn. Í reglugerðinni var gert ráð fyrir því að dvalartími 

barna væri styttri en raun varð á og því leiddi þetta til mikils álags á börnin (Starfsþróun 

kennara, 2018).  Í nýrri reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 665/2009 er hins vegar hvergi 

getið um hámark barna á hvern starfsmann né lágmarksfermetra fjölda sem hverju barni er 

ætlað til umráða (Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2016). Nú eiga 

leikskólastjórar að taka ákvörðun um fjölda barna á leikskóla í samráði við viðkomandi 

sveitarfélag og eiga þeir að taka mið af samsetningu barnahópsins, dvalartíma barna, aldri 

þeirra og þörfum sem og samsetningu starfsmannahópsins og umfangi sérfræðiþjónustu 

(Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 665/2009) 
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Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir (2016) benda á að það sé fjárhagslega 

hagkvæmt fyrir sveitarfélög að börnin séu fleiri en færri og þar sem lagaumhverfið gefur ekki 

lengur viðmið um rými og barnafjölda sé hætta á að innri- og ytri þættir skólastarfsins takist á. 

Þannig sé hætta á að of mörg börn séu tekin inn í leikskólana á hverju ári. Svo virðist sem þetta 

sé raunin þar sem fjöldi barna í hóp hefur ekki minnkað að ráði og hefur þetta haft í för með 

sér aukið álag á starfsfólk og börn. Má taka sem dæmi að í skýrslu vinnuhóps um breytingar á 

starfsumhverfi leikskóla og leikskólakennara á rúmum áratug kemur fram að leikskólakennarar 

upplifi að fjölgun barna með hegðunarerfiðleika megi tengja breytingum á rými og barngildum 

þar sem mun fleiri börn eru í hverju rými í lengri tíma en áður (Starfsþróun kennara, 2018).  

 Í 14. gr. laga um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla (nr. 95/2019) kemur fram að 2/3 hlutar starfsmanna í 

leikskólum eigi að vera með leyfisbréf kennara. Raunveruleikinn er hins vegar sá að 

leikskólakennarar eru í minnihluta og þeim fer fækkandi. Haraldur Freyr Gíslason (2020, 07. 

desember), formaður Félags leikskólakennara,  bendir á að á árunum 2016-2018 hafi hlutfall 

leikskólakennara farið úr 35% í 30% og að á árunum 2018-2019 hafi 213 félagsmenn í félagi 

leikskólakennara farið að kenna í grunnskólum en á sama tíma hafi einungis 46 félagsmenn í 

félagi grunnskólakennara hafið störf á leikskólastigi. Í lögunum kemur einnig fram að nú skuli 

eitt leyfisbréf gilda þvert á skólastig og samkvæmt Haraldi Frey (2020, 07. desember) er 

markmiðið með því að auka flæði kennara á milli skólastiga. Hann bendir hins vegar á að með 

því sé aukin hætta á að leikskólakennarar flytji sig yfir á önnur skólastig vegna ólíkra 

starfsaðstæðna og því sé mikilvægt að gera starfsaðstæður leikskólakennara sambærilegar því 

sem gerist í grunnskólum. 

Ljóst er að skortur á leikskólakennurum hefur áhrif á gæði menntunar. Ófaglært starfsfólk 

leikskólanna er oft með litla reynslu af starfi með börnum og stoppar gjarnan stutt við og 

starfsmannavelta verður því gjarnan mikil. Mims o.fl. (2008) benda á að þetta getur haft 

neikvæð áhrif á líðan starfsfólks og stuðlað að óöryggi og vanlíðan. Arna H. Jónsdóttir (2012) 

tekur undir þetta og segir að skortur á leikskólakennurum sé því ein helsta hindrunin þegar 

kemur að fagmennsku og faglegu starfi í leikskólum. 

2.2 Fagmennska og fagvitund leikskólakennara 

Samkvæmt Brock (2012) hefur hugtakið fagmennska mikið verið rætt og rökrætt síðustu tvo 

áratugi og á alþjóðavísu hafa komið fram fjölbreytt sjónarmið um fagmennsku þeirra sem 

vinna við menntun ungra barna. Hann segir að almennt sé viðurkennt að hugtakið sé þannig 

flókið og síbreytilegt fyrirbæri sem mótast af menningarlegum og sögulegum aðstæðum í 

hverju landi, ríkjandi hugmyndafræði og pólitískum stefnum, sameiginlegum gildum og 

viðhorfum á uppeldi og menntun barna. Ýmsir fræðimenn hafa gert tilraun til að skilgreina 
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hvað einkennir fagmennsku kennara. Má þar nefna Katz (1985) sem sagði að eftirfarandi 

þættir skilgreindu fagmennsku; samfélagsleg nauðsyn, fórnfýsi, sjálfræði, siðfræði, fjarlægð 

frá viðskiptavini, viðmið um starfshætti, langvarandi þjálfun og sérhæð þekking, Friedman 

(2007) sem talar um fagmennsku út frá kyni, valdi, siðfræði og forystu og Cherrington (2001) 

sem talar um fjóra hornsteina fagmennskunnar. Í fyrsta lagi að kennarar eigi í faglegum 

samskiptum, í öðru lagi að þeir búi yfir og noti faglegan þekkingargrunn, í þriðja lagi að þeir 

hafi hag barnanna alltaf að leiðarljósi og í fjórða lagi að þeir taki faglega ábyrgð á störfum 

samstarfsmanna sinna.  

Brock (2012) segir sjálfur að hefðbundnar hugmyndir um fagmennsku byggi á því að 

viðkomandi hafi háskólamenntun, hæfni sem byggir á kenningarlegum grunni, starfi eftir 

siðareglum, hafi sjálfræði, tilheyri fagstétt og hafi lögverndað starfsheiti. Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir og Svava Björg Mörk (2020) tala á svipuðum nótum og segja að til að hægt sé 

að skilgreina sig sem fagstétt þurfi viðkomandi aðilar að hafa til að bera sértæka menntun og 

þekkingu. Þannig byggi fagmennska kennara á sérmenntun, þekkingu og viðhorfum sem og 

siðferði starfsins. Þær segja að starf kennara eigi að snúast um nemendur, menntun þeirra og 

velferð og að kennurum beri að miðla þekkingu til nemenda, veita þeim tækifæri til að afla sér 

þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun.  

Oberhuemer (2005) og Whitty (2008) hafa sett fram hugmyndir um lýðræðislega 

fagmennsku. Oberhuemer (2005) skilgreinir lýðræðislega fagmennsku út frá fjórum þáttum; 

samskiptum við börn, samvinnu með foreldrum, faglegri þekkingu og miðlægri forystu og 

stjórnun. Whitty (2008) talar á svipuðum nótum en hann skilgreinir lýðræðislega fagmennsku 

út frá samvinnu með nemendum, foreldrum, hagsmunaaðilum og nærsamfélaginu sem hann 

segir að sé nauðsynleg til að stuðla að árangursfullri menntun barna. Hann segir enn fremur 

að lýðræðisleg fagmennska stuðli að lýðræðislegu menntakerfi og opnara samfélagi. Er þetta 

í samræmi við áherslur í Aðalnámskrá leikskóla (2011), þar sem grunnþættir menntunar eru 

læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 

Námsþættirnir byggja á þeirri hugmynd að ekki sé hægt að skapa virkt lýðræði án læsis á hvers 

konar táknkerfi og samskiptakerfi samfélagsins. Þannig á skólastarf að mennta börn og 

undirbúa þau undir að taka þátt í opnu og lýðræðislegu samfélagi.  

Samkvæmt Örnu H. Jónsdóttur og Coleman (2014) hefur því verið haldið fram að þörf sé á 

að endurskilgreina fagmennsku hugtakið þar sem það taki ekki til allra nauðsynlegra vídda í 

starfi kennara. Er það sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að ýmsar rannsóknir benda til þess að 

fagmennska og sérfræðiþekking leikskólakennara eigi undir högg að sækja (Karila, 2012; 

Steinnes, 2014). Brock (2012) er á sama máli og segir að skilgreina þurfi fagmennsku út frá 

viðkomandi starfsstéttum og bendir sem dæmi á að þeir sem vinna með yngstu börnunum í 
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Englandi hafi staðið í stöðugri baráttu og samningaumleitunum um faglega stöðu sína gagnvart 

atvinnurekendum, stjórnvöldum, almenningi og hagsmunaaðilum.  

Day og Kington (2008) segja að ekki megi rugla saman fagvitund og hlutverki kennara en 

hið fyrrnefnda byggir á því hvernig kennarar upplifa sjálfa sig og nemendur sína og þá ímynd 

sem þeir setja fram fyrir aðra. Þeir tala um að fagvitund sé ofin í félagslegu- og menningarlegu 

stofnanaumhverfi og mótist í samspili hins faglega og persónulega. Þannig sé almennt 

viðurkennt að hið félagslega samhengi sem kennarar starfa og búa í, eða persónulegir og 

faglegir þættir í lífi kennara, sem og upplifanir, viðhorf og starfshættir þeirra, séu samofnir og 

að oft sé spenna á milli þessara þátta sem getur haft mismikil áhrif á fagvitund þeirra. Benda 

þeir á að breytingar í starfi geti til dæmis haft áhrif á störf kennara og hvernig þeir upplifa starf 

sitt.  

Sachs (2001) segir að fagvitund kennara verði fyrir áhrifum af tveimur mótsagnarkenndum 

þáttum, annars vegar stjórnunarþáttum þar sem lögð er áhersla á ábyrgðarskyldu og árangur 

og hins vegar lýðræðislegir þættir þar sem lögð er áhersla á samstarf og samvinnu á milli 

kennara og annarra hagsmunaaðila í skólasamfélaginu. Þannig sé fagvitund kennara marglaga 

enda mótuð í flóknu og fjölbreyttu starfsumhverfi. Arna H. Jónsdóttir og Coleman (2014) tala 

á svipaðan hátt og segja að fagvitund kennara mótist í flóknu starfsumhverfi leikskólanna. Þær 

tala um að leikskólar gegni þrenns konar hlutverkum, menntunarlegu-, efnahagslegu- og 

samfélagslegu hlutverki, og að þessi hlutverk stangist hvert á við annað.  

Samkvæmt Örnu og Coleman (2014) felst samfélagslegt hlutverk skólanna í því að 

leikskólakennarar vinni á virkan hátt með öllum börnum óháð þjóðerni, menningu, trú, kyni, 

fjölskyldugerð, stétt og félagslegri stöðu og gegn öllum fordómum. Efnahagslegt hlutverk 

leikskóla segja þær að tengist stefnumótun stjórnvalda sem runnin er undan rifjum 

nýfrjálshyggjunnar og benda sem dæmi á lengri dvöl barna í leikskólum og hlutfalli barna á 

móti hverjum fullorðnum. Þær segja að fleiri börn á hvern fullorðinn, skortur á kennurum og 

mikil starfsmannavelta hafi áhrif á fagmennsku, hlutverk og ímynd leikskólakennara og benda 

á að rannsóknir á norðurlöndunum hafi til að mynda sýnt fram á að leikskólakennarar hafi 

miklar áhyggjur af því hversu löngum tíma börn verji í leikskólum vegna vinnu foreldra sinna. 

Þeir hafi áhyggjur af því að vinnudagur barna sé of langur og strangur og að æskilegra væri að 

börn eyddu meiri tíma með foreldrum sínum.  

Arna og Coleman (2014) tala líka um að leikskólakennarar hafi mismunandi sýn á 

menntunarhlutverk leikskóla. Þannig séu þeir óöruggir með það hvort þeir eigi að leggja 

áherslu á umönnunar- eða kennaraþáttinn í starfi sínu. Þær segja að það megi skipta hópnum 

í þrennt þar sem sýn fyrsta hópsins, og jafnframt þess hefðbundnasta, sé sú að hlutverk 

leikskólakennara sé að annast börn af alúð, veita þeim tilfinningalegan og félagslegan stuðning 

og leggja áherslu á frjálsan leik. Gagnstætt þessu leggi annar hópurinn hins vegar áherslu á að 
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leikskólinn sé fyrsta skólastigið þar sem kennarar kenna börnunum það sem þau þurfa að læra 

á hverju aldursbili. Sýn þriðja hópsins sé hins vegar sú að menntun og umhyggja sé jafn 

mikilvæg og að leggja skuli áherslu á hvoru tveggja. 

Arna og Coleman (2014) benda hins vegar á að sýn þriðja hópsins virðist því miður staðfesta 

fremur en að draga úr tengslunum við hefðbundna ímynd um kvennastörf. Þannig segja þær 

að kynjað eðli starfsins og sú sjálfsímynd sem leikskólakennarar hafi tileinkað sér virðist hafa 

áhrif á skynjaða stöðu þeirra og fagmennsku. Dalli (2008) er þessu sammála og segir að á sama 

tíma og dregið sé úr valdi leikskólakennara til að öðlast faglega viðurkenningu með því að 

staðsetja kennslu yngstu barnanna samhliða móðurhlutverkinu styrki orðræða 

leikskólakennara þá ímynd. Arna og Coleman (2014) benda á hið sama og segja að 

staðalímyndir og ríkjandi orðræða í samfélaginu feli í sér að störf með leikskólabörnum séu 

yfirleitt talin kvennastörf og viðurkenning á fagmennsku leikskólakennara eigi þar af leiðandi 

erfitt uppdráttar. Viðhorfin í samfélaginu séu sú að hver sem er, sérstaklega konur, geti sinnt 

þessu starfi.  

Mörg dæmi eru um þetta og má benda á að í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2012) á 

hlutverki, forystu og sjálfsímynd íslenskra leikskólakennara komu fram þau viðhorf foreldra að 

ekki væri mikilvægt að leikskólakennarar sinntu öllum verkefnum með börnunum í 

leikskólunum. Stjórnmálamenn töluðu á sömu leið og sögðu að þó að leikskólakennarar væru 

vissulega mikilvægir þyrfti líka ,,venjulegt" fólk inn í leikskólana. Ballet og Kelchtermans (2009) 

segja að pólitískar ákvarðanir, ytri þrýstingur og álag geti þannig haft neikvæð áhrif á fagvitund 

kennara þar sem þeir missa trú á sjálfum sér og upplifa að þeir valdi ekki starfi sínu. Jóhanna 

Einarsdóttir o.fl. (2013) benda hins vegar á að viðhorf samfélagsins séu að einhverju leiti 

skiljanleg þegar horft er til þess að svo virðist sem leikskólakennarar og leiðbeinendur gangi í 

sömu störf á leikskólum án þess að tekið sé mið af menntun og sérfræðiþekkingu 

leikskólakennara.  

Skortur á leikskólakennurum er því ein helsta hindrunin þegar kemur að fagmennsku og 

faglegu starfi í leikskólum (Arna H. Jónsdóttir, 2012) enda er sýn leikskólakennara og ófaglærðs 

starfsfólks á leikskólastarf um margt ólík. Má sem dæmi benda á rannsókn Hrannar 

Pálmadóttur og Þórdísar Þórðardóttur (2007) þar sem þær skoðuðu samhengi uppeldissýnar 

og kennslu og samskiptaaðferða í einum leikskóla. Niðurstöður leiddu í ljós að mikill munur 

var á sýn leiðbeinenda og leikskólakennara á uppeldi barna. Þannig hafi sýn leiðbeinenda 

einkennst af valdboði og reglufestu en sýn leikskólakennara af lýðræðislegu og barnmiðuðu 

uppeldi. Það er nokkuð ljóst að starfsumhverfi, þar sem ófaglært starfsfólk er ráðandi, getur 

haft áhrif á hvernig leikskólakennarar upplifa sig sem fagmenn og mótað fagvitund þeirra (Arna 

H. Jónsdóttir, 2012).  
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Jóhanna Einarsdóttir  o.fl. (2013) taka undir þetta og segja að innlendar og erlendar 

rannsóknir hafi leitt í ljós að fagmennska og sérfræðiþekking leikskólakennara eigi undir högg 

að sækja þar sem erfitt sé fyrir þá að öðlast viðurkenningu á fagmennsku sinni og 

sérfræðiþekkingu. Þannig kom fram í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2012) að leiðbeinendur 

sáu ekki mikinn mun á eigin störfum með börnunum og störfum leikskólakennara. Er þetta í 

samræmi við rannsókn í dönskum leikskólum þar sem niðurstöður leiddu í ljós að 

leikskólakennurum fannst erfitt að öðlast viðurkenningu á eigin fagmennsku og töldu 

mikilvægt að aðgreina eigin störf frá störfum ófaglærðra. Á sama tíma fannst þeim þó erfitt að 

leggja áherslu á fagmennsku sína og sérfræðiþekkingu því þeir óttuðust að með því myndu 

þeir rjúfa samheldni í starfsmannahópnum (Nørregård-Nielsen, 2006). Í rannsókn Kristínar 

Dýrfjörð (2017) komu fram svipaðar niðurstöður þar sem leikskólakennarar sögðu að skortur 

á fagfólki ylli því að óskýr mörk væru á milli stétta og samfara því upplifðu þeir virðingarleysi 

frá sínu samstarfsfólki.  

Er þetta í samræmi við rannsóknir á finnskum og norskum leikskólum en niðurstöður þeirra 

bentu til þess að leikskólakennarar ættu erfitt með að vinna faglegt starf á grundvelli eigin 

menntunar og þekkingar þar sem meirihluti starfsfólks var ófaglært (Karila, 2012; Steinnes, 

2014). Steinnes (2007) segir til að mynda að í rannsókn á norskum leikskólum hafi komið fram 

að sú sérfræðiþekking sem leikskólakennarar bjuggu yfir hafi fljótt horfið í bakgrunninn sökum 

þess hve lítið samtal átti sér stað um nám og kennslu innan skólanna. Kusima og Sandberg 

(2008) komust að svipuðum niðurstöðum sem bentu til þess að leikskólakennarar legðu ekki 

áherslu á faglegt tungumál og mikilvægi þess fyrir eigin fagmennsku vegna skorts á fagfólki í 

skólunum. Steinnes (2007) bendir á að ef leikskólakennarar fá ekki tækifæri til að orða 

þekkingu sína og upplifa styrk í eigin hæfni þá hafi það neikvæð áhrif á fagvitund þeirra.  

Arna H. Jónsdóttir og Coleman (2014) segja að fagvitund leikskólakennara mótist þannig í 

streitufullu umhverfi þar sem mótsagnakenndar kröfur, viðhorf og væntingar hinna ýmsu 

hagsmunaaðila geta leitt til óöryggis og óstöðugleika. Boyd (2013) bendir enn fremur á að 

skortur á virðingu frá samfélaginu hafi ekki einungis neikvæð áhrif á fagvitund kennara heldur 

geti líka haft í för með sér að erfitt sé að draga að og halda reyndu og hæfu starfsfólki. Ljóst er 

að leikskólakennarar þurfa að berjast fyrir viðurkenningu á faglegu hlutverki sínu jafnt innan 

skóla sem utan og því er mikilvægt að þeir séu meðvitaðir um þau pólitísku öfl sem móta stétt 

þeirra og að þeir geri sig sýnilega sem leiðtoga og séu virkir í að móta faglegt starf sitt til 

frambúðar (Arna H. Jónasdóttir og Coleman, 2014).  

2.2.1 Starfslýsingar leikskólakennara og deildarstjóra  

Starfslýsingar leikskólakennara og deildarstjóra eru nokkuð skýrar og má finna þær á 

heimasíðu Kennarasambands Íslands (e.d.-b).  Þar segir að leikskókennurum beri að vinna að 
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uppeldi og menntun barna og fylgjast með velferð þeirra. Að auki ber deildarstjóra að sjá til 

þess að unnið sé eftir skólanámskrá og ársáætlun auk þess sem hann ber ábyrgð á því að 

börnin fái kennslu og umönnun eftir þörfum og að meðferðaráætlunum sérfræðinga sé fylgt. 

Leikskólakennarar taka þátt í gerð skólanámskrár, þróunarverkefnum, mati á starfsemi 

leikskólans og skipulagningu faglegs starfs undir stjórn deildarstjóra. Deildarstjóri ber hins 

vegar ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins og annast daglega 

verkstjórn. Hann ber ábyrgð á upplýsingamiðlun, tekur þátt í gerð ársáætlunar, stýrir 

deildarfundum og skipulegur undirbúningstíma starfsfólks. Einnig hefur hann umsjón með 

móttöku og leiðsögn nýrra starfsmanna. Leikskólakennarar eiga að vinna í nánu samstarfi við 

foreldra og forráðamenn barnanna en deildarstjóri skipleggur samvinnu og foreldraviðtöl. Af 

þessu má vera ljóst að ábyrgð og verksvið deildarstjóra er töluvert meira heldur en 

leikskólakennara því er við hæfi að fjalla nánar um deildarstjóra sem millistjórnendur og 

forystu í skólastarfi.  

2.2.2 Hlutverk millistjórnenda og dreifð forysta 

Samkvæmt Grootenboer, Edwards-Groves og Rönnerman (2014) er ekki auðvelt að skilgreina 

störf millistjórnenda þar sem titlar þeirra og hlutverk eru mismunandi út frá skólastigi, 

staðsetningu og löndum auk þess sem taka þarf tillit til stærðar og umfangs skóla. Rönnerman, 

Grootenboer og Edwards-Groves (2017) segja að hugtakið millistjórnandi endurspegli 

staðsetningu hans í skipuriti skóla þar sem hann starfar á milli skólastjóra og annars starfsfólks. 

Hann vinnur upp á við með skólastjórnendum og út á við með almennum kennurum og þannig 

brúar hann bilið á milli kennslustofunnar og yfirstjórnar. 

 Shaked og Schechter (2017) tala um að millistjórnendur beri meiri ábyrgð en almennir 

kennarar og að þeim beri að framfylgja þeirri stefnu sem sett er af þeirra yfirmönnum. Dóra 

Margrét Sigurðardóttir og Guðrún Ragnarsdóttir (2020) benda á að millistjórnendum beri að 

koma að stefnumörkun skóla og miðla sýn skólastjórnenda á starfsemi skólanna. Samkvæmt 

Lillejord og Børte (2020) er hæfni millistjórnenda lykilatriði þegar kemur að gæðamenntun. 

Þeir þurfa að búa yfir leiðtogahæfileikum sem og stjórnunarhæfileikum þar sem þeim er ætlað 

að sinna skipulagningu og stjórnun á sama tíma og þeir eiga að leiða umbótastarf og 

starfsþróun kennara. Gurr (2018) er þessu sammála og segir að árangur skóla eigi í auknu mæli 

eftir að byggja á millistjórnendum þar sem þeir eiga beinan þátt í að bæta nám og kennslu 

barna.  

Hvort sem hlutverk millistjórnenda er formlegt eða ekki þá er almennt viðurkennt að 

millistjórnendur bera ábyrgð á og eiga að styðja við starfsþróun kennara. Einnig hafa þeir 

forystu um þróun kennsluhátta þar sem þeir, ólíkt skólastjórum, hafa bein áhrif á 

kennsluaðferðir (Rönnerman, Grootenboer og Edwards-Groves, 2017; Grootenboer, Edwards-
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Groves og Rönnerman, 2014; Dóra Margrét Sigurðardóttir og Guðrún Ragnarsdóttir, 2020). 

Samkvæmt Shaked og Schechter (2017) ber millistjórnendum líka að leiða árangursríkt 

umbótastarf í skólum sem og að leiða kennara og kennarateymi í þróun námskrár og við mat 

á skólastarfi.  Stór hluti millistjórnenda vinnur líka við kennslu nemenda en það stjórnast að 

einhverju leiti af stærð skóla og skólastigi (Shaked og Schechter, 2017; Grootenboer, Edwards-

Groves og Rönnerman, 2014). Í leikskólum er þessu ólíkt farið en þar felst stærstur hluti starfs 

deildarstjóra í kennslu og umönnun barna og skiptir þá ekki máli hversu stór leikskólinn er.  

Samkvæmt Gurr (2018) þarf að huga að því að stjórnunarhluti starfs millistjórnenda er oft 

á kostnað kennslufræðilegrar forystu og segir hann að mikilvægt sé að millistjórnendur fái tíma 

og rými til faglegrar forystu. Þetta er í samræmi við niðurstöður í rannsókn Dóru Margrétar 

Sigurðardóttur og Guðrúnar Ragnarsdóttur (2020) á hlutverki og stöðu aðstoðarskólastjóra í 

grunnskólum en þar kom fram að aðstoðarskólastjórar vildu að þeir hefðu fleiri tækifæri til að 

sinna faglegri forystu og framþróun skólastarfsins. Irvine og Brundrett (2016), Lillejord og 

Børte (2020) og Gurr (2018) segja að mikilvægt sé að millistjórnendur hafi skýra sýn á hvað 

felist í störfum þeirra og að hve miklu leiti þeir eigi að sinna kennslufræðilegri forystu á móti 

stjórnun. Lillejord og Børte (2020) benda hins vegar á að skólastjórar eigi það til að dreifa 

verkefnum á síðustu stundum til millistjórnenda sem valdi því að starf þeirra verður annasamt 

og óljóst. Þannig upplifa margir millistjórnendur mikið vinnuálag auk þess sem þeir upplifa að 

stjórnunarhluti starfsins sé sífellt meiri á kostnað kennslufræðilegrar leiðsagnar. Steinunn 

Helga Lárusdóttir og Eileen O´Connor (2017) benda á að þetta sé ekki gott þar sem sýnt hefur 

verið fram á að árangursríkir leiðtogar hafa óbein en mikil áhrif á gæði menntunar og 

námsárangur barna.  

Í ljósi ofangreinds velta Steinunn og Eileen (2017) því fyrir sér hvort dreifð forysta sé í raun 

möguleg vegna stigveldis í skólum og spyrja hvort hún sé í raun bara útdeiling verkefna þar 

sem ábyrgð á lúkningu þeirra er dreift niður valdapýramídann. Börkur Hansen og Steinunn 

Helga Lárusdóttir (2016) velta því sama fyrir sér og segja að skólasamfélagið þurfi að taka 

afstöðu til þess hvort markmið dreifðrar forystu sé að stuðla að skólaþróun, að nýta mannauð 

skólanna og auka lýðræði í stjórnarháttum eða eitthvað annað. Þau tala líka um að taka þurfi 

afstöðu til þess hvort millistjórnendur eigi fyrst og fremst að létta vinnuálagi af skólastjórum 

eða vera ráðgefandi um nám og kennslu, efla sjálfa sig í starfi eða beita sér á einhverjum öðrum 

sviðum, til dæmis forystu í skólastarfi.  

Í dag er mikill áhugi á dreifðri forystu innan skólasamfélaga og í auknu mæli er farið að líta 

á millistjórnendur sem mikilvægan hlekk í árangri skóla og almennt er talið að forysta eigi ekki 

einungis að hvíla á herðum skólastjóra (Steinunn Helga Lárusdóttir og Eileen O´Connor, 2017; 

Rönnerman, Grootenboer og Edwards-Groves, 2017). Shaked og Schechter (2017) eru þessu 

sammála og segja að stjórnunarstíll millistjórnenda einkennist yfirleitt af dreifðri forystu þar 
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sem þeir leggi upp úr því að taka ákvarðanir í samráði við starfsfólk sitt og dreifa ábyrgð og 

verkefnum á milli þeirra.  

2.3 Samantekt fyrri rannsókna  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að gæðastarf í leikskólum er mjög mikilvægt þar sem það hefur 

áhrif á vellíðan og nám leikskólabarna (Barnett og Frede, 2010; Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og 

Svava Björg Mörk, 2020; Sheridan o.fl., 2012). Margir hafa reynt að skilgreina gæði í faglegu 

starfi en hugmyndir þar að lútandi geta verið mismunandi á milli samfélaga, menningarhópa 

og skóla (Brodin, 2015). Sé tekið mið af norrænu skólastarfi þá má segja að flestum beri saman 

um að helstu þættir sem stuðla að gæðum í skólastarfi séu samfélagið, kennararnir, börnin og 

námssamhengið (Sheridan, 2014). Rannsóknir hafa sýnt að það sem hefur mest áhrif á gæði í 

skólastarfi er vel menntaðir og hæfir kennarar og fjöldi barna á hvern kennara (Barnett og 

Frede, 2010; Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Svava Björg Mörk, 2020; Jóhanna Einarsdóttir og 

Eyrún María Rúnarsdóttir, 2021).  

Mikilvægt er að leikskólakennarar hafi trú á getu barna til að læra og hafi skýrar væntingar 

til náms og þroska barna (Barnett og Frede, 2010). Þeir þurfa að leggja áherslu á samskipti, 

samvinnu og frumkvæði og hafa getu til að nálgast barnið út frá tilfinningalegum-, líkamlegum- 

og vitsmunalegum grunni (Sheridan o.fl., 2012). Vel menntaðir og hæfir kennarar eru líklegri 

til að gefa sig að börnunum og taka virkan þátt í leik þeirra og daglegum athöfnum (Barnett og 

Frede, 2010). Þeir hafa líka betri getu til að takast á við erfiða hegðun leikskólabarna (Guðbjörg 

Linda Rafnsdóttir og Hjördís Sigursteinsdóttir, 2019). Kennarar þurfa líka að búa yfir hæfni til 

að skipuleggja krefjandi leik- og námsumhverfi með tilliti til þarfa barnanna (Sheridan o.fl., 

2014).  

Hefðbundnar hugmyndir um fagmennsku kennara fela í sér að viðkomandi hafi 

háskólamenntun, hæfni sem byggir á kenningarlegum grunni, starfi eftir siðareglum, hafi 

sjálfræði, tilheyri fagstétt og hafi lögverndað starfsheiti (Brock, 2012). Nýlegar hugmyndir um 

fagmennsku byggja á lýðræðishugtakinu sem til að mynda felur í sér að fagmennska kennara 

byggi á samvinnu með nemendum, foreldrum, hagsmunaðilum og nærsamfélaginu 

(Oberhuemer, 2005; Whitty, 2008). Fagmennska er ekki það sama og fagvitund en það 

síðarnefnda er ofið í félagslegu- og menningarlegu stofnanaumhverfi og byggir á því hvernig 

kennarar upplifa sjálfa sig og nemendur sína og þá ímynd sem þeir setja fram fyrir aðra (Day 

og Kington, 2008).  

Rannsóknir hafa sýnt að leikskólakennarar á Íslandi hafa mismunandi sýn á 

menntunarhlutverk leikskóla. Sumir líta svo á að hlutverk leikskólakennara sé að annast börn 

af alúð, styðja við þau félagslega og leggja áherslu á frjálsan leik. Aðrir líta hins vegar á 

leikskólann sem fyrsta skólastigið þar sem leikskólakennarar kenna börnum það sem þau þurfa 
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að læra. Enn aðrir telja hins vega að menntun og umhyggja sé jafnmikilvægt og leggja eigi 

áherslu á hvoru tveggja. Sú sýn er á hinn bóginn líkleg til að styrkja tengslin á milli 

leikskólakennarastarfsins og hefðbundinna ímynda um kvennastörf (Arna H. Jónsdóttir og 

Coleman, 2014). 

Rannsóknir benda til þess að fagmennska og sérfræðiþekking leikskólakennara eigi undir 

högg að sækja, meðal annars vegna þess að staðalímyndir og ríkjandi orðræða í samfélaginu 

felur í sér að störf með yngstu börnunum séu kvennastörf sem allir geta unnið (Arna H. 

Jónsdóttir og Coleman, 2014) og eins vegna þess að ófaglært starfsfólk er ráðandi í 

starfsumhverfi leikskólakennara þar sem mikill skortur er á leikskólakennurum (Arna H. 

Jónsdóttir, 2012). Þetta getur haft áhrif á hvernig leikskólakennarar upplifa sig sem fagmenn 

og mótað fagvitund þeirra (Arna H. Jónsdóttir, 2012) og getur þetta orðið til þess að kennarar 

missa trú á sjálfum sér og upplifa að þeir valdi ekki starfi sínu (Kelchtermans, 2009).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að stærð barnahópa hefur áhrif á gæði leikskólastarfs (Arna 

H. Jónsdóttir, 2012; Barnett og Frede, 2010; Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Svava Björg Mörk, 

2020; Sheridan o.fl., 2014). Þannig eru tengsl á milli smærri barnahópa og gæða í skólastarfi, 

betri námsaðstæðna og betri námsárangurs.  Of stórir barnahópar draga á hinn bóginn úr 

vellíðan barna, auka líkur á árekstrum og gera kennurum erfiðara fyrir að koma á móts við 

sérþarfir barna. Eins fækkar tækifærum kennara til að sinna ýmsum námsþáttum (Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2016; Barnett og Frede, 2010; Sheridan o.fl., 2014; 

Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Svava Björg Mörk, 2020; Pramling-Samuelson o.fl., 2018). 

Rannsóknir hafa enn fremur sýnt að of stórir barnahópar auka álag á starfsfólk og börn 

(Sheridan o.fl., 2014).  

   Í lögum er hvergi getið um hámark barna á hvern starfsmann í leikskóla né 

lágmarksfermetra fjölda sem hverju barni er ætlað til umráða (Anna Elísa Hreiðarsdóttir og 

Eygló Björnsdóttir, 2016). Leikskólastjórar eiga að taka ákvörðun um fjölda barna á leikskóla í 

samráði við sveitarfélög og eiga þeir að taka mið af aðstæðum hverju sinni (Reglugerð um 

starfsumhverfi leikskóla nr. 665/2009). Því er ljóst er að það er fjárhagslega hagkvæmt fyrir 

sveitarfélög að börnin séu fleiri en færri og því er sú hætta fyrir hendi að innri- og ytri þættir 

skólastarfsins takist þarna á (Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2016). Í lögum 

kemur enn fremur fram að 2/3 hlutar starfsmanna í leikskólum eigi að vera með leyfisbréf 

kennara (Lög nr. 95/2019). Raunveruleikinn er hins vegar sá að leikskólakennarar eru í 

minnihluta og þeim fer fækkandi (Haraldur Freyr Gíslason, 2020, 07. desember). Skortur á 

leikskólakennurum hefur áhrif á gæði menntunar þar sem ófaglært starfsfólk í leikskólum er 

oft með litla reynslu af starfi með börnum, stoppar gjarnan stutt við og starfsmannavelta 

verður því mikil sem getur haft neikvæð áhrif á líðan starfsfólks og stuðlað að óöryggi og 

vanlíðan (Mims o.fl., 2008). 
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Starf leikskólakennara felst í grófum dráttum í stjórnun og skipulagningu, uppeldi og menntun, 

foreldrasamvinnu og fundarsetum. Starf deildarstjóra er þó ívið meira þar sem hann ber 

ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins og annast daglega verkstjórn 

(Kennarasamband Íslands, e.d.-b). Sökum skorts á leikskólakennurum starfa þeir flestir sem 

deildarstjórar í leikskólum. Deildarstjórar flokkast sem millistjórnendur og bera þeir meiri 

ábyrgð en almennir kennarar og er hæfni þeirra lykilatriði þegar kemur að gæðamenntun 

(Shaked og Schechter, 2017). Þannig þurfa þeir að búa bæði yfir leiðtogahæfileikum sem og 

stjórnunarhæfileikum þar sem þeir þurfa að sinna skipulagningu og stjórnun á sama tíma og 

þeir eiga að leiða umbótastarf og starfsþróun (Lillejord og Børte, 2020). Misjafnt er hversu 

mikill hluti starfs þeirra snýr að kennslu nemenda og fer það eftir stærð skóla og skólastigi 

(Shaked og Schechter, 2017; Grootenboer, Edwards-Groves og Rönnerman, 2014). Mikilvægt 

er að millistjórnendur hafi skýra sýn á hvað felist í störfum þeirra og að hve miklu leiti þeir eigi 

að sinna kennslufræðilegri forystu á móti stjórnun (Irvine og Brundrett, 2016; Gurr, 2018). 

Í dag er mikill áhugi á dreifðri forystu innan skólasamfélaga. Í auknu mæli er farið að líta á 

millistjórnendur sem mikilvægan hlekk í árangri skóla og almennt er talið að forysta eigi ekki 

einungis að hvíla á herðum skólastjóra (Steinunn Helga Lárusdóttir og Eileen O´Connor, 2017; 

Rönnerman, Grootenboer og Edwards-Groves, 2017). Millistjórnendur upplifa gjarnan aukið 

vinnuálag meðal annars vegna verkefna sem þeim er ætlað að taka að sér á síðustu stundu 

(Lillejord og Børte, 2020). Það má því velta fyrir sér hvort dreifð forysta sé í raun bara útdeiling 

verkefna í stað virkrar samvinnu (Steinunn Helga Lárusdóttir og Eileen O´Connor, 2017; Börkur 

Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2016)    
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3 Aðferðarfræði 

Í þessum kafla er fyrst fjallað um markmið rannsóknar og rannsóknaraðferð, þar næst verður 

fjallað um gagnaöflun, viðmælendur og  greiningu gagna og að lokum um siðferðileg álitamál. 

3.1 Markmið rannsóknar og rannsóknaraðferð 

Samkvæmt Esterberg (2002) er eigindleg rannsóknaraðferð hugtak sem nær yfir rannsóknir 

sem byggja á upplýsingum frá einstaklingum sem fengnar eru í gegnum viðtöl og/eða 

vettvangsathuganir. Hún segir að eigindlegar aðferðir séu að öllu jöfnu almennt taldar henta 

betur í rannsóknum á reynslu og upplifun einstaklinga heldur en megindlegar (e. quantitative) 

aðferðir, þar sem meiri áhersla er lögð á mælanlegar stærðir, fylgni og áreiðanleika. Lichtman 

(2013) segir að eigindlegar aðferðir geri rannsakanda kleift að skoða reynslu fólks í þeirra 

náttúrulega umhverfi og öðlast þannig dýpri skilning á félagslegum fyrirbærum. 

Þar sem markmið rannsóknarinnar var að svara rannsóknarspurningunum: ,,Hver er 

upplifun leikskólakennara af styttingu vinnuvikunnar?" og ,,Hvaða áhrif hefur stytting 

vinnuvikunnar haft á gæði í faglegu leikskólastarfi?" var ákveðið að nota eigindlega (e. 

qualitative) rannsóknaraðferð til að svara spurningunum og stuðst við sjónarhorn 

fyrirbærafræðinnar (e. epistemological) sem felur í sér að veruleikinn sé félagslega skapaður 

og lögð er áhersla á sjónarmið þátttakenda eða þeirra upplifun og túlkun á veruleikanum 

(Licthman, 2013). Helga Jónsdóttir (2003) segir að þetta feli í sér að þekking sé sameiginlegur 

skilningur sem hefur þróast í samskiptum fólks og að skilningur einstaklings byggi á ákveðnum 

forsendum eins og tungumáli, menningu, reynslu, þekkingu, færni, venjum og siðum. Lichtman 

(2013) bendir einnig á að mikilvægt sé að rannsakandi leggi áherslu á sjónarmið einstakling og 

leggi sig fram við að skilja, túlka og lýsa upplifunum einstaklinga af ákveðnu fyrirbæri sem 

byggir á þeirra reynsluheim.  

3.2 Gagnaöflun 

Samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur (2013) er tilgangsúrtak oft notað í fyrirbærafræðilegum 

rannsóknum en þá eru valdir viðmælendur sem hafa reynslu af viðfangsefninu og geta gefið 

mesta innsýn inn í rannsóknarefnið. Hún segir enn fremur að mikilvægt sé að velja 

viðmælendur sem hafa áhuga á og eru tilbúnir til að lýsa reynslu sinni. Þar sem markmið 

rannsóknarinnar var að skoða upplifun leikskólakennara af styttingu vinnuvikunnar og hvaða 

áhrif hún hafi á gæði í faglegu starfi í leikskólum var ákveðið að nota tilgangsúrtak í þessari 

rannsókn. Nýtti ég mér það tengslanet sem ég hef byggt upp í gegnum árin og hafði ýmist 

samband við leikskólakennara eða leikskólastjóra og bað þá um að kanna hvort 

leikskólakennarar í þeirra skólum hefðu áhuga og vilja til að taka þátt í rannsókninni. 
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Samkvæmt Braun og Clarke (2013) er stærð úrtaks yfirleitt ekki stórt í eigindlegum 

rannsóknum en það fari meðal annars eftir því hvaða vitneskju verið sé að sækjast eftir, 

tilgangi rannsóknarinnar og tímaramma.  Út frá þessum viðmiðum ákvað ég að taka átta 

hálfopin viðtöl við leikskólakennara í jafnmörgum leikskólum.  

Braun og Clarke (2013) segja að algengast sé að styðjast við hálf opin viðtöl í eigindlegum 

rannsóknum. Þær segja að þetta feli í sér að rannsakandi styðjist  við ákveðin viðtalslista með 

öllum viðmælendum en hafi þó rými til að bregða frá honum ef aðstæður kalla eftir því. Þannig 

gefst þátttakendum tækifæri til að koma á framfæri eigin hugmyndum og sannfæringu sem 

rannsakandi hefur kannski ekki gert ráð fyrir. Sigríður Halldórsdóttir (2013) bendir líka á að 

mikilvægt sé að rannsakandi spyrji opinna spurninga, hlusti með athygli á viðmælanda sinn og 

leyfi honum svara ótrufluðum því þannig geti hann öðlast betri skilning á því hvernig 

viðmælandi upplifir og skynjar veruleika sinn.  Í þessari rannsókn studdist ég við hálf opinn 

viðtalsramma þar sem spurt var um reynslu viðmælenda af styttingu vinnuvikunnar og þeim 

gafst tækifæri til að tjá sig frjálslega um málefnið og koma skoðunum sínum á framfæri (sjá 

viðauka A). Viðtölin fóru fram dagana 16. júní til 5. júlí 2021 og voru tekin upp á síma 

rannsakanda. Viðtölin voru mislöng eða frá 40 mínútum upp í klukkutíma. Tvö þeirra fóru fram 

á heimili viðmælenda en sex fóru fram á vinnustað þeirra.  

3.3 Viðmælendur í rannsókninni 

Við val á viðmælendum var einungis leitast eftir því að viðkomandi hefði leyfisbréf til kennslu 

í leikskólum og að þeir ynnu ekki á sama leikskóla. Þeir voru allir með mikla starfsreynslu eða 

allt frá 14 árum upp í 33 ár. Aðstæður réðu því að flestir viðmælendur voru starfandi 

deildarstjóra, en sökum skorts á leikskólakennurum starfa flestir þeirra sem deildarstjórar. Sex 

viðmælendur voru því deildarstjórar en tveir viðmælendur völdu að starfa ekki lengur sem 

deildarstjórar sökum þess álags sem því fylgir.  

 Eftirfarandi eru helstu bakgrunnsupplýsingar um þá:  

• Dóra – Leikskólakennari í 80% starfi. 23 ára starfsreynsla, kýs að vera ekki deildarstjóri. 

Á deildinni eru 20 börn fædd 2015-2017. Á deildinni starfa að auki einn deildarstjóri og 

tveir leiðbeinendur sem sjá líka um stuðning sérkennslubarna.  

• Rúrý – Leikskólakennari í 100% starfi. 14 ára starfsreynsla, þar af 10 ár sem deildarstjóri. 

Á deildinni starfa að auki þrír leiðbeinendur sem sjá líka um stuðning sérkennslubarna.  

• Hödda: Leikskólakennari í 100% starfi. 33 ára starfsreynsla, þar af 15 ár sem 

deildarstjóri. Á deildinni eru 21 barn, fætt 2017. Á deildinni starfa að auki tveir 

leiðbeinendur og einn leiðbeinandi sem sér um stuðning sérkennslubarns. 
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• Hædý: Leikskólakennari í 100% starfi. 18 ára starfsreynsla, kýs að vera ekki deildarstjóri. 

Á deildinni eru 17 börn fædd 2018 - 2019. Á deildinni starfa að auki einn deildarstjóri og 

einn leiðbeinandi.  

• Donna: Leikskólakennari í 90% starfi. 12 ára starfsreynsla, þarf af 8 ár sem deildarstjóri. 

Á deildinni eru 15 börn fædd 2017-2019. Á deildinni starfa að auki einn leikskólakennari, 

einn leiðbeinandi og einn grunnskólakennari með stuðning.  

• Helga: Leikskólakennari í 100% starfi. 20 ára starfsreynsla, þar af 19 ár sem deildarstjóri. 

Á deildinni eru 22 börn fædd 2015-2016. Á deildinni starfa að auki einn starfsmaður 

með uppeldisfræðimenntun, einn leikskólakennaranemi, einn leiðbeinandi og einn 

leiðbeinandi sem sér um stuðning sérkennslubarns. 

• Svana: Leikskólakennari í 100 % starfi. 30 ára starfsreynsla, þar af 18 ár sem deildarstjóri. 

Á deildinni eru 27 börn fædd 2015-2016. Á deildinni starfa að auki tveir kennarar, einn 

kennaranemi og einn leiðbeinandi sem sér um stuðning sérkennslubarns.   

• Dídí: Leikskólakennari í 100% starfi. 20 ára starfsreynsla, þar af 18 ár sem deildarstjóri. 

Á deildinni er 21 barn fætt 2016. Á deildinni starfa að auki fjórir leiðbeinendur sem sjá 

líka um stuðning sérkennslubarna.  

3.4 Greining gagna 

Við greiningu gagnanna var stuðst við þemagreiningu Terry o.fl. (2017). Hún felur í sér að 

rannsakandi byrjar á því að lesa gögnin vel yfir og þróar á sama tíma með sér frumhugmyndir 

um greiningu og kóðun. Hann punktar hjá sér hugmyndir og reynir að fjarlægja sjálfan sig frá 

gögnunum. Í næsta skrefi fer rannsakandi kerfisbundið í gegnum gögnin og skrifar hjá sér þá 

kóða sem hann sér. Mikilvægt er að rannsakandi kóði allt gagnasafnið og eftir því sem ferlinu 

vindur fram koma fram fleiri mynstur í gögnunum. Þriðja skrefið felst í því að rannsakandi leitar 

að mynstrum í gögnunum. Hann flokkar saman kóða sem hægt er að þróa í möguleg þemu 

með tilliti til rannsóknarspurningar. Eftir að hafa greint þemun fer rannsakandi yfir gögnin 

aftur og endurskoðar möguleg þemu með tilliti til rannsóknarspurningar og kóðaðra gagna. Að 

lokum skoðar hann hvort þemun endurspegli gögnin, skilgreinir þau og gefur þeim nafn.  

Að viðtölum loknum skrifaði ég hjá mér athugasemdir um fas og látbragð þátttakenda. 

Hvert viðtal var afritað að fullu samdægurs. Þegar öll viðtölin höfðu verið afrituð kóðaði ég 

gögnin með tilliti til rannsóknarspurninganna. Síðan skoðaði ég gögnin ítarlega aftur og 

flokkaði þau til að greina möguleg þemu. Að lokum fór svo að eftirfarandi þemu voru greind:  

• Skipulagning og framkvæmd styttri vinnuviku í leikskólum. 

• Upplifun leikskólakennara af álagi í leikskólum í kjölfar styttri vinnuviku. 

• Viðhorf leikskólakennara til faglegs starfs í leikskólum. 

• Áhrif styttri vinnuviku á faglegt starf. 

• Viðhorf leikskólakennara gagnvart samningsaðilum. 
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3.5 Siðferðileg álitamál 

Lichtman (2013) segir að rannsakandi búi yfir ákveðnu valdi sem stjórnandi rannsóknar og þar 

sem traust á milli rannsakanda og viðmælanda sé grundvallaratriði sé mikilvægt að fylgja 

siðareglum sem gilda um vísindarannsóknir. Samkvæmt Sigurði Kristinssyni (2013) er gott að 

hafa eftirfarandi reglur í huga. Í fyrsta lagi sjálfræðisregluna sem felur í sér að bera virðingu 

fyrir sjálfræði þátttakenda, í öðru lagi skaðleysisregluna sem felur í sér að þátttakendur beri 

ekki skaða af rannsókninni, í þriðja lagi velgjörðarregluna sem felur í sér að markmið 

rannsóknar sé að bæta við þekkingu og í fjórða lagi réttlætisregluna sem felur í sér að viðhafa 

sanngirni í allri hegðun.  Helga Jónsdóttir (2003) bendir enn fremur á að mikilvægt sé að 

rannsakandi láti ekki skoðanir sínar né viðhorf hafa áhrif á rannsóknina. Í allri rannsóknarvinnu 

var leiðarljós mitt að auka þekkingu á viðkomandi málefni og gæta þess að skaða ekki 

þátttakendur. Sem leikskólakennari og varaformaður 1. deildar FL hef ég myndað mér 

ákveðnar skoðanir á rannsóknarefninu og með ofangreint í huga reyndi ég að gæta þess að 

ígrunda vel eigin afstöðu til rannsóknarefnisins og leitast við að láta hana ekki hafa áhrif á 

túlkun gagnanna.  

Rannsóknin var ekki tilkynnt til persónuverndar þar sem engin persónugreinanleg gögn 

komu fram í niðurstöðunum. Allir leikskólastjórar vissu af rannsókninni og um hvað hún snerist 

og sex þeirra veittu munnlegt leyfi fyrir því að viðtölin færu fram í húsnæði leikskólans. 

Viðmælendur lásu og skrifuðu undir upplýst samþykki (sjá viðauka B).  Í því kom fram hvert 

markmið rannsóknar væri og hvað fælist í þátttöku þeirra. Einnig voru þátttakendur fullvissaðir 

um að trúnaðar yrði gætt, að nöfn þeirra yrðu dulkóðuð svo ekki væri hægt að rekja svör eða 

umfjöllun til þeirra og að gögnunum yrði eytt að rannsókn lokinni. Enn fremur var 

þátttakendum gerð grein fyrir því að þeir mættu hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem 

var án skýringa og að þeir þyrftu ekki að svara spurningum frekar en þeir vildu.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að einungis voru tekin viðtöl við átta 

leikskólakennara og því er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Þær veita 

á hinn bóginn innsýn inn í viðhorf og upplifun viðmælenda og geta þannig gefið ákveðnar 

vísbendingar um hver upplifun leikskólakennara af styttingu vinnuvikunnar sé almennt og 

hvort hún hafi áhrif á gæði faglegs starfs í leikskólum. Einnig er vert að geta þess að þegar 

rannsókn fór fram hafði skammur tími liðið frá innleiðingu styttri vinnuviku sem tók gildi 1. 

janúar 2021. Þannig voru aðeins liðnir fimm mánuðir frá innleiðingu styttri vinnuviku þar til 

rannsókn fór fram. Ljóst er að breytingar í starfi geta tekið mjög langan tíma og hafði ég það í 

huga við túlkun gagna.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar í eftirfarandi röð: skipulagning og 

framkvæmd styttri vinnuviku í leikskólum, upplifun leikskólakennara af álagi í leikskólum í 

kjölfar styttri vinnuviku, viðhorf leikskólakennara til faglegs starfs í leikskólum, áhrif styttri 

vinnuviku á faglegt starf í leikskólum og viðhorf leikskólakennara gagnvart samningsaðilum. Í 

lokin er samantekt á ofangreindum þemum.    

4.1 Skipulagning og framkvæmd styttri vinnuviku í leikskólum 

Allir viðmælendur í rannsókninni sögðu að það væri mikilvægt að stytting vinnuvikunnar hefði 

ekki neikvæð áhrif í för með sér og að markmið fagfólks hefði verið að standa vörð um faglegt 

starf og gæta þess að álag á starfsfólk ykist ekki. Misjafnt var hvernig leikskólar útfærðu 

styttingu vinnuvikunnar og fór það eftir viðhorfum starfsfólks og aðstæðum í hverjum skóla. 

Meirihluti starfsmanna í leikskólum Dídí, Svönu, Dóru og Rúrý kusu að fara í fulla styttingu, 

fjóra tíma, þar sem starfsfólk vann styttri vinnudag einu sinni í viku. Ákveðið var að faglegt 

starf færi allt fram á morgnana og kaffitímar starfsfólks voru færðir til hádegis. Svana og Dídí 

voru mjög ánægðar með þessa útfærslu og sögðu að styttingin hefði hvorki áhrif á faglegt starf 

né yki hún álag á starfsfólk þar sem skólarnir væru með yfirflot af starfsfólki. Svana sagði til að 

mynda að þegar þær voru að skipuleggja styttinguna hafi verið lögð áherslu á að hún hefði 

ekki neikvæð áhrif á líðan starfsfólks né barna:  

Við erum náttúruleg heppin að við erum vel mönnuð. Af því við ætlum okkur að 

vera vel mönnuð og ætlum ekki að láta neinn líða fyrir, hvorki starfsfólk né börn, 

þú veist. Við ætlum ekki að vera undirmannaðar og við ætlum að leyfa fólki að 

njóta þess að geta farið bara án þess að vera með samviskubit. Ef svo væri ekki þá 

værum við bara að hlaupa hraðar. Þá væri held ég, eða þú veist, þá væri starfsemin 

ekki svona góð og börnunum liði svona vel.  

Þar sem mönnun í leikskólum Dóru og Rúrý var ekki jafn góð var upplifun þeirra neikvæðari. 

Þeim fannst báðum að stytting vinnuvikunnar hafi haft neikvæð áhrif á faglegt starf auk þess 

sem þær upplifðu mikið álag. Rúrý var ósátt við að fagleg sjónarmið hefðu orðið undir í 

kosningunni og vildi meina að það væri vegna þess að leiðbeinendur, sem eru meirihluti 

starfsmanna, hefðu ekki sömu sýn á leikskólastarf né skilning á þroska barna og fagfólk: 

Það er leiðinlegt að segja það, en ég finn það með ófaglært starfsfólk, að þú veist, 

það er minni ábyrgð, þú veist. Það er bara að fara í frí. Það er ekkert verið að pæla 

í hvað þetta, á hvað þetta hefur áhrif. Þau hafa minni innsýn og þekkingu bara á 
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þroska barna og hversu mikið þessi persónulegu samskipti skipta máli. Þú veist, við 

höfum minni tækifæri til þess að sinna börnunum, þessum persónulegu 

samskiptum mann á mann. 

Dóra var sammála Rúrý en benti þó á að það væri skiljanlegt að starfsfólkið hefði kosið eins 

og það gerði þar sem það hefði ekki reynslu af stjórnun og skipulagningu faglegs starfs: 

Sko, ég held ég myndi segja, þeir sem eru búnir að vera í stjórnunarstöðum, þeir 

myndu skilja þetta öðruvísi. Af því þeir eru búnir að vera í því hlutverki að 

skipuleggja að þá áttar maður sig betur á því hvað felst í því. Að setja upp planið 

og fylgja því eftir. Ég er alveg klár á því. Maður hefur minni innsýn í það, hvað liggur 

á bak við það að láta allt ganga upp.  

Í skólum Helgu og Höddu var líka kosið um að fara í fulla styttingu en útfærslu hennar var 

háttað á annan veg þar sem horft var til þess að kennarar væru með sem mesta viðveru yfir 

vetrartímann þegar starfið væri í fullum gangi. Í Helgu skóla var ákveðið að leiðbeinendur ynnu 

styttri vinnudag einu sinni í viku en starfsfólk í félagi leikskólakennara safnaði sinni styttingu 

og tók hana út um sumar, jól og páska. Þar var ákveðið að faglegt starf færi allt fram fyrir 

hádegi og kaffitímar á morgnana voru felldir niður. Helga var ánægð með þessa útfærslu og 

sagði að þetta hefði gengið mjög vel þar sem þær væru með yfirflot og hún væri með 

reynslumikið fólk með sér:  

Það hefur bara gengið svakalega vel á minni deild. Það eru allir bara gríðarlega 

ánægðir að komast svona fyrr heim. En við höfum líka verið dálítið margar og þegar 

þú ert með fólk sem er vant að vinna, sem að vill láta hlutina ganga þá gengur þetta 

vel.  

Þessu var svipað háttað í Höddu skóla nema hvað ákveðið var að leiðbeinendur fengu tvo 

heila daga í styttingu á mánuði en starfsfólk í Félagi leikskólakennara fékk einn dag og tók svo 

lengra sumarfrí. Engar breytingar voru á leikskólastarfinu þar sem allt faglegt starf fór þegar 

fram á milli klukkan átta og tvö. Líkt og Helga var hún ánægð með þessa útfærslu og sagði að 

styttingin hefði ekki haft í för með sér neikvæð áhrif þar sem deildin hennar væri með yfirflot. 

Hún benti á að vandað hefði verið til verka og að starfsfólki hefði verið gerð grein fyrir 

mögulegum áhrifum styttingar vinnuvikunnar:  

Það var bara það sem væri best fyrir heildina. Kæmi best út fyrir skólann. Það var 

sett upp dæmi, ef það ætti að fara heim fjóra tíma, þú veist á viku, hvað færu 

margir út og hvað væru margir eftir. Þannig að það var reynt að sýna svona svart á 
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hvítu hvað myndi henta fyrir þig þannig að álagið yrði ekki of mikið og svo hvað 

hérna myndi henta skólanum. 

Skólar Hædý og Donnu skáru sig úr því þar hafði starfsfólk unnið styttri vinnudag um árabil. 

Báðar unnu þær í litlum skólum þar sem mikið var af fagfólki en þrátt fyrir líkindin var útfærsla 

á styttingu vinnuvikunnar í þessum tveimur skólum mjög ólík. Í Hædý skóla hafði starfsfólk selt 

kaffitímann sinn á morgnana og vann skemur hvern dag sem því nam. Þegar stytting 

vinnuvikunnar hófst var ákveðið að starfsfólk fengi einn heilan dag á mánuði og ynni sjö og 

hálfan tíma aðra daga mánaðarins. Þó það væri ekki yfirflot á fólki var Hædý mjög sátt og sagði 

það ekki koma að sök þar sem meirihluti starfsmanna væru kennarar með mikla reynslu: ,,Við 

erum alveg kannski átta hérna í húsinu sem eru búnar að vinna 25 ár eða lengur. Og við erum 

vanalega þrjár, starfsmenn á deildinni. Þar af erum við tvær sem erum leikskólakennarar." 

Í Donnu skóla voru starfsfólki boðnir tveir valkostir, annars vegar að halda núverandi 

fyrirkomulagi og hins vegar að bæta við sig einum klukkutíma, en þá héldi starfsfólk sama 

vinnufyrirkomulagi og var en fengi að fara heim einni klukkustund fyrr einn dag í viku, Donna 

sagði að leiðbeinendur hefðu almennt ekki verið sáttir við þessa ákvörðun en benti á að hún 

hafi verið tekin þar sem fagfólk hefði haft áhyggjur af þeim áhrifum sem undirmönnun myndi 

hafa í för með sér:  

Mér finnst, faglærðir eru meira á bremsunni og sérstaklega stjórnendurnir. Þeir 

stukku ekki á þetta. Fagfólkið hugsaði meira um undirmönnunina og hvernig við 

gætum skipulagt starfið á meðan að mér fannst ófaglærða fólkið bara, kýlum á 

þetta, núna, strax. Ef aðrir geta það, þá getum við það. Það var svolítið viðhorfið.  

Donna talaði um að þó að lítið hafi breyst í starfinu og allt hafi gengið vel þá hafi þessi 

ákvörðun haft neikvæð áhrif á starfsandann í húsinu og leiðbeinendur hafi verið ósáttir við að 

fá ekki meiri styttingu á vinnuvikunni. Því hafi verið tekin sú ákvörðun að fara í fulla styttingu í 

maí 2021 þegar sumarstarfsfólkið var komið til starfa:  

En síðan ákváðum við í maí að skella okkur bara í fulla styttingu … tókum þessa 

ákvörðun bara út af því sem við heyrðum, svolítið mikið kurr. Fólk var óánægt. Við 

ákváðum … að prófa þessa fulla styttingu í maí, núna bara fram að sumarfríi. En 

við finnum líka að fólk er rosalega ánægt. Þeim finnst þetta æðislegt, að fá að 

komast heim og allt þetta.  
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4.2 Upplifun leikskólakennara af álagi í leikskólum í kjölfar styttri 
vinnuviku 

Allir viðmælendur voru sammála um að stytting vinnuvikunnar í leikskólum væri mjög 

mikilvæg þar sem starfsfólk leikskóla væri oft undir miklu álagi. Dóra sagði til að mynda: 

Mér finnst þetta bara einhvern vegin alveg gríðarlega nauðsynlegt. Að þessar 

umönnunar stéttir, eins og leikskóla og kennarastarfið, þetta er fólkið sem þarf 

einhvern veginn mest á þessu að halda. Að losna undan álagi. Eða sem sagt að 

minnka álag.  

Dídí sagði að stytting vinnuvikunnar væri mikilvæg þar sem hennar upplifun væri sú að 

álag í leikskólum hefði aukist síðustu ár þar sem börnum hefði fjölgað á leikskólum auk þess 

sem börnum með hegðunarerfiðleika og greiningar hefði einnig fjölgað. Hún talaði um að 

hún hefði ekki lengur orku til að vinna fullt starf og fagnaði því styttri vinnuviku:  

Mér finnst mjög næs að fá einn styttri vinnudag í viku … að það sé svona ljós í enda 

ganganna í hverri einustu viku … einn dag get ég farið og slakað á. Af því að … þetta 

er drullu erfitt starf. Núna er ég orðin, … rúmlega fimmtug og hérna, það reynir á 

að vera inn á deild átta tíma á dag. Það verður bara að segjast eins og er. … mér 

finnst það allt annað í dag heldur en það var bara fyrir tíu árum eða sjö árum. 

Hödda talaði á svipuðum nótum um starfsfólk almennt og sagði: 

Mér finnst fólk, hérna inn á deild hjá mér, mér finnst þær svona, mér finnst þær 

léttari. Og mér finnst þær finnast … þeim finnst starfið auðveldara, vitandi það 

bara, ég á heilan dag eftir viku. Þú veist, að þannig, já ég finn svona léttari anda. 

Þó að öllum viðmælendum hafi fundist stytting vinnuvikunnar vera mjög mikilvæga til að 

létta álag á starfsfólki og markmiðið hafi verið að skipuleggja starfið þannig að svo yrði ekki þá 

var misjafnt hvernig til tókst. Til að mynda sögðu bæði Dóra og Rúrý að þær finndu fyrir meira 

álagi í kjölfar styttri vinnuviku þar sem sú staða kæmi oft upp að deildir þeirra væru 

undirmannaðar. Dóra talaði um að hún upplifði oft álag þar sem fjöldi barna á hvern 

starfsmann ykist þegar starfsfólk ynni styttri vinnudag og engin afleysing var til staðar: 

Það er svolítið erfitt að vera þrjár eftir hádegi. Það var oft töff, með svona stóran 

hóp. Og svo kom þarna tímabil, af því sú sem að leysti deildarstjórann af kom ekki 

fyrr en klukkan tvö, þá var sem sagt hálftími sem við vorum bara tvær. Og það 

náttúrulega gekk ekki. Það gekk engan veginn. Og það var bara algjörlega 

óásættanlegt. En það gerðist.  



 

32 

Hún sagði líka að hún fyndi fyrir meira álagi þegar starfsfólk væri veikt og að hennar 

upplifun væri að álag á deildarstjóra hefði aukist þar sem þeir þurfa gjarnan að skipuleggja 

daginn upp á nýtt þegar starfsfólk þurfti að skreppa á öðrum tímum en þegar þeir áttu 

styttingu:  

Þú veist, það er þessi, það er kannski þetta stress svolítið. Náum við að vera vel 

mannaðar, náum við deginum eins og hann er settur upp. Það má einhvern vegin 

ekkert út af bregða. Þú veist, það er alger dauði ef einhver fer heim veikur. Það er 

bara, þá kemur upp pínu kaos ástand. Og unga fólkið, það er ekki að átta sig á því 

að ef þú átt tíma hjá lækni þá er hugsunin sú að maður nýti tímann sem maður er 

í styttingu fyrir öll svona skrepp. Og þá … var farið einhvern vegin að færa styttingu 

viðkomandi, … í kringum skreppið og láta það ganga upp innan húss og senda fólk 

á milli. Mér finnst deildarstjórar ekki öfundsverðir af því að vera í þessu. 

Rúrý upplifði líka álag af völdum undirmönnunar og sagði að auki að sjálf upplifði hún ekki 

meiri starfsánægju í kjölfar styttri vinnuviku:  

Ég eins og öllum öðrum finnst bara fínt að fá fjóra tíma í frí einu sinni í viku, eða þú 

veist, hálfan dag. En ég myndi allan daginn, ef ég mætti breyta, þá myndi ég breyta 

í tvo. Af því þetta er álag, þú veist. Ég persónulega er stundum bara léttari af því 

að maður hefur tíma til þess að kannski sinna … klára það sem maður þarf að gera. 

Bara eins og að fara í búð áður en ösin byrjar eða gera eitthvað með börnunum 

mínum. Ég finn það alveg að ég, það er jákvætt þannig. En mér finnst það ekki 

jákvætt á starfið sko. Þú veist, ég er ekkert virkari með börnunum eða glaðari með 

þeim. 

Donna sagðist ekki finna fyrir auknu álagi þar sem ákveðið var að fara mjög hægt af stað í 

styttingu og mikið er af fagfólki á deildinni. Hún nefndi þó að þegar deildin þyrfti að skila úti til 

að hjálpa öðrum deildum þá fyndi hún fyrir smá álagi þar sem hún væri undirmönnuð eftir 

klukkan þrjú: 

Við náðum að manna þetta ágætlega og höfum ekki verið í mikilli undirmönnun. 

Það eina sem ég hef fundið fyrir er svolítill asi við að koma öllum út þegar við 

þurfum að skila úti. Og það er svona helsta pressan sem ég hef fundið fyrir. Það 

eru of fáir í húsi. Við verðum að skila úti.  

 Einnig talaði hún um að reynslan af fullri styttingu í maí væri ekki raunsæ og hafði hún 

áhyggjur af því að álag myndi aukast næsta vetur: 
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En þetta er svolítið skökk mynd, því að við erum yfir í starfsmannahaldi eins og 

staðan er núna. Það er fullt af skólafólki búið að koma inn og fullt af afleysingu. 

Þannig að við erum ekki að fá jafna mynd og ég spái því að skellurinn komi virkilega 

í haust þegar að allt auka starfsfólkið er farið.  

Hædý sagði að á sinni deild færi einn starfsmaður í styttingu á hverjum föstudegi og að þá 

væru þær undirmannaðar. Hún sagði að þó svo færi fyndi hún ekki fyrir auknu álagi og taldi 

það vera vegna þess að starfsfólkið væri fagmenntað og reynslumikið: 

Á föstudögum erum við með flæði og ef við erum með ómannaðar stöðvar, þá er 

ég með einhverja stöð en ég er líka að súpervísa eitthvað sem er að gerast inn í 

þessu herbergi þarna eða eitthvað. Þetta hefur gengið ótrúlega vel því við erum 

orðnar svo sjóaðar. Maður var hræddur um að það myndi vera eitthvað svona,  

maður myndi þurfa að hlaupa svolítið hraðar. En ég alla vega hef ekki upplifað það. 

Líkt og Donna benti hún hins vegar á að þetta gæti breyst því starfsmannahald og fjöldi 

barna í leikskólum væri síbreytilegur. Þannig væri óvíst hvernig þetta yrði næsta vetur og 

mögulega myndi álag aukast þá:  

En svo hefur alveg verið svona umræða um að við þurfum að endurskoða þetta í 

haust og sjá hvort við verðum með sama fyrirkomulag á þessu eða ekki. Ég hugsa 

að það sé bara út af starfsmannafjöldanum sko. Það má náttúrulega ekkert út af 

bera. Þú sérð, ef við erum tíu starfsmenn inn á deild, ef að eru tveir í burtu, þá 

erum við átta eftir.  

Svana, Dídí, Hödda og Helga voru allar mjög sáttar við styttingu vinnuvikunnar og engin 

þeirra sagðist finna fyrir auknu álagi í kjölfar hennar. Þær tóku þó allar fram að helst ástæðan 

fyrir því væri sú að þær væru yfirmannaðar og því væru ekki fleiri börn á hvern starfsmann.  

Linda benti líka á að raunin væru sú að í öðrum leikskólum, þar sem ekki væri jafnvel mannað, 

væri staðan önnur og álag á starfsfólk mikið. Og líkt og Hædý, sagði hún að óvíst væri hvernig 

staðan yrði næsta vetur: ,,Ég veit alveg um leikskóla … þar sem að er ekki yfirflot. Og þar er 

þetta mjög erfitt. Við erum blessunarlega betur stödd þetta árið. En svo veit maður ekkert 

hvernig þetta verður á næsta ári." 

Hödda sagðist ekki heldur finna fyrir auknu álagi þar sem deildin væri yfirmönnuð. Hún 

fann samt fyrir togstreitu vegna fjarveru sinnar frá deildinni og kveið því að næsta vetur væri 

til skoðunar að leikskólakennarar færu í styttingu tvo daga í viku. Benti hún meðal annars á að 

hún væri þegar frá deildinni í 10 tíma á viku vegna aukins undirbúnings og sagði að hún hefði 
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kosið að safna allri sinni styttingu og fara í lengra sumarfrí og vera frekar í vinnu yfir 

vetrartímann:  

Mér finnst þetta ekki vera einhver, mér finnst þetta meiri kvöð að fara í þessa 

styttingu heldur en ánægja. Ég lít á það þannig að mér finnst ég vera að missa af 

tækifæri í kennslu. Mér finnst til dæmis, ef ég ætti að fara í styttingu, ef ég ætti að 

fara að taka tvo daga á mánuði, út af deildinni, þá finnst mér, af því við eigum svo 

10 tíma í undirbúning, þá finnst mér sko sem sagt staða mín inn á deild minnka. Og 

mér finnst það neikvætt. Þú veist, ég væri frekar til í að safna þessu og eiga þetta 

bara allt yfir sumartímann þegar fólk fer að fara í sumarfrí og eiginlega fer að 

myndast meiri gæsla. … þannig ég myndi frekar vilja geta sinnt starfinu yfir 

vetrartímann og verið með aukna viðveru inn á deild.  

Helga var sama sinnis. Henni hugnaðist ekki að vera meira fjarverandi yfir vetrartímann og 

sagðist sátt við að taka sína styttingu út í fríi:  

Ég er mjög sátt með þetta núna. Sko á sumrin verður starfið öðruvísi, það verður 

svona lausara. Auðvitað vill maður samt vera, það er ekki það. En ef ég myndi taka 

styttingu í miðri viku, þá væri ég í burtu í tíu tíma í undirbúning og fjóra út af 

deildinni þegar fullt starf er í gangi. Ég þarf að vera að fylgjast með og undirbúa 

þetta og ég geri það ekki ef ég er ekki inn á deild að fylgjast með hvað er í gangi.  

4.3 Viðhorf leikskólakennara til faglegs starfs í leikskólum 

Allir viðmælendur fyrir utan Rúrý, Donnu og Hædý sögðu að faglegt starf færi fram fyrir hádegi, 

undir stjórn og leiðsögn leikskólakennara, en eftir hádegi væri starfið frjálslegra. Þær töluðu 

allar um að faglegt starf fæli í sér skipulagt starf eins og hópavinnu og vettvangsferðir en líka 

frjálsan leik. Starfið eftir hádegi sögðu þær að einkenndist meira af umönnun þar sem börnin 

væru til dæmis í frjálsum leik og vali. Einnig töluðu þær um að útivera hefði aukist því stundum 

þyrfti að skila börnunum úti þar sem allt starfsfólkið hjálpaðist að. Svana sagði til að mynda: 

Stytting fer fram eftir hádegi og allt svona faglegt starf fer fram fyrir hádegi. Þannig 

að við vinnum allt fyrir hádegi þú veist. Þá erum við með hópavinnu og raun og 

veru ferðir og allt þetta sem við erum að gera. En eftir hádegi þá höfum við verið 

með þetta svokallaða flæði. Þá flæða börnin um húsið. Þá í raun og veru nýtum við 

allt starfsfólkið í þágu barnanna sem eru á staðnum. Og við förum yfirleitt út yfir 

vetrartímann eftir hádegi.  
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Anna benti enn fremur á að í sínum skóla væri aukin útivera eftir hádegi í samræmi við 

óskir barnanna:  

En við hérna, alla vega á eldri deildunum, við bara skilum bara alltaf úti. Það líka 

svo sem hentaði vel því það var ósk barnanna. Því þegar við vorum að endurmeta 

með þeim þá var það útiveran sem þau vilja. Og þau eru alsæl með það börnin, 

bara að fá að fara út og vera frjáls og leika sér.  

Hödda sagði að þetta fyrirkomulag hafi verið til staðar á sínum leikskóla fyrir styttingu þar 

sem deildarstjórar fara í undirbúning frá klukkan tvö til fjögur þannig að styttingin hafi í raun 

og veru ekki haft áhrif þar á: ,,Við höfum ekkert breytt skipulagi, þú veist, í starfinu. Þannig 

að hérna faglegt starf er alveg það sama. Það er aðallega frá átta til tvö á meðan kennarinn 

er inn á deild. Og svo er góð útivera." 

Dídí, Helga og Svana sögðu hins vegar að við skipulagningu á styttingu vinnuvikunnar hefði 

verið horft til þess að eftir hádegi væri alltaf hætta á að deildirnar væru undirmannaðar í 

kjölfar styttingar og þá væri erfiðara að halda úti skipulögðu starfi. Dídí benti einnig á að auk 

styttri vinnuviku þá væru margir deildarstjórar farnir að taka undirbúninginn sinn eftir hádegi 

til að geta verið inn á deild alla daga. Því væri óhjákvæmilegt að á mörgum leikskólum væri 

ekkert fagfólk eftir hádegi og leikskólar yrðu einfaldlega að sníða sér stakk eftir vexti:  

Við verðum að horfast í augu við það að við erum, þú veist, við erum með 

mismunandi hópa. Flestir þeir sem koma í leikskóla að starfa, eina reynsla þeirra 

af börnum í leikskólastarfi er að hafa kannski verið í leikskóla fyrir tuttugu eða 

fimmtán árum síðan og þeir hafa allir sínar hugmyndir um hvernig á að, hvernig 

leikskóli eigi að vera. En þeir hafa kannski ekki hugmynd um hvað skiptir máli og 

hvað liggur að baki ákveðnum vinnubrögðum eða ákveðnum hugmyndum sem við 

störfum eftir. 

Rúrý, Donna og Hædý horfðu öðruvísi á þetta og fannst þeim rangt að tala um að faglegt 

starf færi einungis fram fyrir hádegi. Þeirra viðhorf voru að faglegt starf í leikskólum fæli líka í 

sér samskipti og umönnun við börnin sem ætti sér stað allan daginn í leikskólum. Hædý sagði 

til að mynda: 

Tækifærin eru endalaus allan daginn. Málörvun í fataklefanum, félagsfærni í 

útiveru. Stutt við hreyfiþroska í útiveru. Uppáhaldið mitt er síðan spjallið í 

kaffitímanum klukkan þrjú. Börnin eru úthvíld og svo gaman að læra með þeim um 

allt milli himins og jarðar. Ég er jafn mikill leikskólakennari klukkan korter í fjögur 

og ég er klukkan tíu í hópastarfi. 
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Rúrý var á sama máli og sagði einnig að henni fyndist að það hefði átt að huga meira að 

þörfum barnanna heldur starfsmanna við skipulagningu styttri vinnuviku:  

Það er alltaf talað um að það sé meira starf í leikskólum fyrir hádegi en það er samt 

starf líka eftir hádegi. Það er, þó þú sért í hópastarfi fyrir hádegi, … er sum staðar 

eftir hádegi. Þú veist, maður er að gera helling allan daginn. Fyrst og fremst erum 

við hérna fyrir börnin. Starfsánægja skiptir máli, en það þarf að hugsa þetta út frá 

þörfum barnanna. Og … þau eru ekkert minna krefjandi eftir hádegi.  

Donna talaði á svipaðan hátt og benti á að nám leikskólabarna, sérstaklega þeirra yngstu, 

ætti sér fyrst og fremst stað í nánum samskiptum, til dæmis á milli kennara og barns, en síður 

í hópastarfi og samverustundum:  

Þar sem ég er þar fer fram fagstarf. Þú veist, af því ég er að vanda mig í samskiptum 

við börnin. Allt sem ég geri í hópastarfi eða samverustund það síast inn hjá örfáum 

börnum … Og síðan hvernig leikskólabörn læra og sérstaklega þau yngstu. Það er 

bara maður á mann samskipti. Af því það eru bara einstaka börn sem meðtaka 

þetta í samverustund. Þú veist, það er alltaf maður á mann, annars síast þetta ekki 

inn. Og mér finnst ofboðslega sárt að vera að missa það.  

Hún var líka mjög ósátt við þá orðræðu sem hefði skapast í kringum faglegt starf í 

leikskólum í kjölfar styttingar vinnuvikunnar og hafði áhyggjur af þeirri þróun: 

Og að sama skapi, að við ætlum að skapa einhverja gæslu stemmingu eftir hádegi, 

leikskólinn er búin að segja það í 20, 30 ár, það fer fram nám allan daginn og við 

erum ekki með einhverjar kennslustundir. Við erum að kenna allan daginn. En 

núna ætla ég bar að kenna frá níu til tvö og svo er ég farin. Ég veit að fólk er ekki 

að meina það þannig, en það er bæði verið að setja það þannig upp að ekkert 

fagstarf eigi sér stað eftir hádegi og líka út af styttingunni. 

4.4 Áhrif styttri vinnuviku á faglegt starf 

Dídí, Helga og Svana töluðu allar um að styttri vinnuvika hefði haft jákvæð áhrif á faglegt starf 

í leikskólunum þeirra og sögðu að helsta ástæðan væri sú að starfsfólkið hefði gefið eftir 

kaffitíma sína á morgnana. Þær töluðu allar um að þessi breyting hefði haft í för með sér meiri 

samfellu í starfi og rýmri tíma á morgnana sem hefði góð áhrif, bæði á skipulagt starf og frjálsan 

leik barnanna. Svana sagði til að mynda:  

Það er hægt að fara að gera eitthvað. Það er hægt að fara í gönguferð. Það þarf 

ekki að bíða eftir því að allir séu búnir í kaffi. Það er hægt að fara upp á bókasafn 
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og byrja í listasmiðju. Fara í salinn. Byrja á öllu. Þannig að mér finnst þetta ganga 

betur. 

Anna sagði það sama og benti á að með þessu hefði til að mynda færst meiri ró yfir 

starfið:  

Með styttingunni þá datt út kaffitími á morgnana. Það breytir alveg svakalega 

miklu í sambandi við bara faglegt starf. Mér finnst það. Þá er ekki þetta rót, allir að 

hlaupa út af deildinni. Maður nær miklu betra starfi á morgnana, meiri ró, ekki 

þessi tætingur, alltaf að skipta þeim, breyta einhverju.  

Dídí var sömu skoðunar og Svana og Hödda. Hún sagði að þar sem allt starfsfólk væri til 

staðar á morgnana gengi hópastarf og samverustundir mikið betur og eins væri auðveldara 

að nýta allt inni- og útirými fyrir leik barnanna. Hún sagði enn fremur að þetta hafi haft mjög 

jákvæð áhrif á frjálsan leik barnanna:  

Þau fá miklu lengri tíma í raun og veru til dæmis í frjálsa leiknum til að leika sér. 

Mér finnst það skipta rosalega miklu máli. Mér finnst mjög alvarlegt þegar við 

erum alltaf að reyna að klippa niður stundir barnanna. Því þau eru kannski alveg í 

tuttugu mínútur að bara undirbúa leikinn. Þú veist, rífast og skammast og allt það. 

Hædý, Donna og Hödda sögðu að stytting vinnuvikunnar hefði haft lítil sem engin áhrif á 

faglegt starf. Þær sögðu að engu hefði verið breytt í dagskipulaginu en nefndu mismunandi 

ástæður fyrir því að styttri vinnutími starfsmanna hefði ekki áhrif á faglegt starf í skólunum. 

Hödda taldi að ástæðan fyrir því að styttingin hefði ekki áhrif á faglegt starf væri sú að þær 

væru yfirmannaðar: 

Sko, við höfum bara verið tiltölulega heppin að vera yfirmönnuð. En ef það væri 

ekki yfirmannað. Ef það væri ekki nóg af fólki, þá, já þá held ég að styttingin myndi 

verða meira þannig að það væri meiri gæsla. Það væri minna um kennslu, af því að 

það væri bara svona lágmarks starfsfólk, jafnvel undirmönnun. Af því það er fullt 

af börnum sem eru krefjandi og þurfa alveg sitt sko.  

Hædý sagði ástæðuna vera þá að í hennar skóla væri mikið af fagfólki og það væri til dæmis 

alltaf kennari til staðar á deildinni hennar:  

Það er alltaf, ég meina, þú sérð eins og á eldri deildunum, þar eru alltaf tveir 

leikskólakennarar. Það er náttúrulega bara önnur í styttingu þennan föstudag, hin 

er síðan næsta föstudag. Þannig að það eru alltaf fagmenn á deildinni sko.  
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Donna vildi meina að ástæða þess að styttri vinnuvika hefði ekki áhrif á faglegt starf í 

hennar skóla væri einfaldlega sú að þau hafi kosið að fara mjög rólega af stað. Í skólanum 

hennar var ákveðið að fara einungis í tveggja tíma styttingu sem var útfært á þann hátt að 

starfsfólk fékk klukkutíma styttingu einn dag í viku og svo korter hina dagana:  

Við ákváðum, við vorum þá í 39 tímum, og við ákváðum að stytta um einn 

klukkutíma. Við gáfum starfsfólkinu okkar ekki kost á því að velja fjóra tíma þegar 

við kusum. Það var bara viltu hafa þetta 39 tíma eða 38 tíma? Viltu hafa þetta eins 

og það er núna eða viltu fá einn auka klukkutíma? Og það kusu náttúrulega allir 

auka klukkutíma.  

Dóra og Rúrý voru þær einu sem upplifðu að stytting vinnuvikunnar hefði haft neikvæð 

áhrif á faglegt starf í skólunum. Dóra sagði til dæmis á að breytingar á skipulagi faglegs starfs 

hefði haft áhrif á verkefni sem krefjast meiri dýptar og einstaklings nálgunar þar sem ekki sé 

lengur hægt að vinna að þeim út daginn sökum undirmönnunar:  

Við nýttum oft hérna tíma eftir hádegi og það hefur dottið svolítið út. Til dæmis í 

vetur, eins og á Öskudeginum, þá höfðu þau búið til sína búninga sjálf. Og það 

hefur verið svona ákveðið ferli þar sem þau vinna sig frá hugmynd. Þau byrja á því 

að ákveða hvað þau vilja gera, hvað þau vilja vera, teikna það upp og síðan hafa 

þau farið niður í smiðju þar sem þau áttu að útfæra búninginn sinn. Og þetta er 

náttúrulega mikil vinna. Og þau þurfa, svona hvað á maður að segja, leiðbeinandi 

hönd til að hjálpa sér í gegnum ferlið. Og við gugnuðum á þessu í vetur. Það er bara 

einhvern vegin orðið þannig að við náum ekki að fara svona í dýpri ferli, eða sem 

sagt ferli sem að tekur lengri tíma. Og meiri, já þarf svona athygli. 

Hún benti líka á að stytting vinnuvikunnar hefði áhrif á samskipti við foreldra:  

Ég meina, auðvitað hefur þetta áhrif og bara, samskipti við foreldra síðdegis. Ég 

meina, ég hef alltaf litið á það sem svolítið dýrmætan tíma. Þú veist, fólk er 

afslappaðra þegar það kemur að sækja. Þá skapast oft einmitt svona aðstæður sem 

maður getur átt gott spjall. Nú er, ég held að þessi ,,moment" eru svolítið horfin. 

Ég, ég bara held að það sé svolítið þannig.  

Rúrý talaði um að stytting vinnuvikunnar hefði mjög slæm áhrif á faglegt starf eftir hádegi. 

Hún sagði að tíminn eftir hádegi færi að mestu í gæslu og að yfirsýn starfsfólk væri minni. Fleiri 

börn á kennara hafi haft þau áhrif að starfsfólk næði ekki að leiðbeina börnunum í leik og 

mestur tími þess fari í að koma í veg fyrir árekstra og óhöpp: 
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Við vorum náttúrulega með útiveru og leik og þú veist val. Það er enn þá. En … 

maður hafði kannski meiri yfirsýn og gat verið með þeim í leik og leitt þau áfram 

og svona. Þú veist hjálpað þeim að leiða leikinn áfram og svoleiðis. Maður reynir 

náttúrulega, en maður hefur bara ekki haft tíma því maður þarf að vera með 

einhvern vegin svona, dekka svo mikið svæði. Því miður þá er það bara svolítið 

mikið þannig að maður er bara í rauninni að passa að það komi engar uppákomur 

eða einhver óhöpp eða eitthvað þannig.  

Hún var líka þeirrar skoðunar að tilfærsla kaffitíma hafa haft neikvæð áhrif og benti á að 

samverustundir fyrir hádegismat hefðu fallið niður vegna þess:  

Við erum ekki með sem sagt föstu söngstundir, samverustundir, sem voru fyrir 

hádegismat. Bæði af því við höfum ekki mannskap í það stundum og svo var bara 

erfitt af því að starfsfólkið hafi ekki stjórnina. Við vorum náttúrulega, við værum 

fleiri á þeim tíma þar sem þá vorum við fjórar inni í staðinn fyrir tvær. Af því það 

þarf að skipta svo allir komist í kaffi.  

Dídí, Hödda og Helga bentu allar á að viðhorf ófaglærðra hefðu að mörgu leiti orðið 

jákvæðari í kjölfar styttingar og þannig haft áhrif á faglegt starf. Hödda sagði til að mynda að 

eftir að styttri vinnuvika var innleidd í leikskólanum væri starfsfólk ánægðara en áður sem aftur 

hefði jákvæð áhrif á faglegt starf og samskipti við börnin: 

Sko, mér finnst starfsfólkið, ef ég tala bara út frá minni deild, ánægðara, 

jákvæðara. Mér finnst það, hérna, duglegra bara í vinnu, ekki vera eins þreytt. 

Þannig mér finnst, já, ánægðara starfsfólk og ánægðari börn. Við finnum mun á 

því. Þannig að faglega starfið hefur batnað.  

Í Helgu skóla var tekin sú ákvörðun að deildirnar hjálpuðust að við að skila börnunum úti 

til að gera styttinguna mögulega. Hún talaði um að henni fyndust viðhorf ófaglærðra gagnvart 

útiveru vera orðin jákvæðari en áður vegna þessa: ,,Mér hefur alltaf fundist erfitt að koma 

starfsfólki út en núna gengur þetta vel. Það eru allir bara svo gríðarlega ánægðir að komast 

fyrr heim." 

Dídí upplifði líka að viðhorf leiðbeinenda hefðu breyst og þá sérstaklega gagnvart tilhögun 

kaffitíma. Hún sagði að í langan tíma hafi hún reynt að fá starfsmenn deildarinnar til að færa 

til kaffitímann sinn þar sem hún taldi að það myndi bæta starfið. Starfsmenn tóku ekki í mál 

að gera það og sögðu að það væri þeirra réttur að fá kaffitíma á morgnana. Eftir innleiðingu 

styttri vinnuviku finnst þeim ný tilhögun kaffitímanna mikið betri, fyrir sig og fyrir starfið:  
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Ég hef reynt í mörg ár að fá þetta inn. Að vera ekki með kaffitíma á morgnana því 

mér hefur alltaf fundist þetta vera að slíta rosalega mikið í sundur daginn. Fólk, þú 

veist, það var einhvern vegin þannig, alla vega á minni deild, að kaffitíminn, hann 

var aðalatriðið í starfi deildarinnar. Og oft var ég búin að ræða þetta við þær og 

það var alveg, það var ekki að ræða það, að það mætti hnika til kaffitímanum 

þeirra. Og það voru ótrúlegustu ástæður, en allar ástæðurnar snerust að þeim. 

Núna þú veist, það er ekkert vandamál. Og þær eru allar sammála um að þetta 

væri miklu betra. Það eru allir mjög sáttir við það.  

4.4.1 Sérkennslubörn 

Allir viðmælendur fyrir utan Hædý sögðu að á deildinni væri barn, eða börn með úthlutaða 

stuðningstíma. Dóra, Svana, Helga og Dídí töluðu um að börnin væru með stuðning hluta úr 

degi og að stytting vinnuvikunnar hefði engin áhrif á líðan eða þjónustu við þessi börn. Ýmist 

vegna þess að börnin eru bara með stuðning hluta úr degi og þá er unnið með þeim á 

morgnana eða tveir stuðnings aðilar vinna með barnið, þannig að annar er alltaf til staðar. Dídí 

benti á að ef eitthvað væri þá hefði þetta jákvæð áhrif þar sem starfsfólk fer ekki í kaffi á 

morgnana og þau fá því samfelldan stuðning á morgnana.  

Sko, við erum náttúrulega bara með tvo tíma fyrir hvort þeirra. Ég held að það hafi 

haft þau áhrif að til dæmis stúlkan fékk lengri tíma en hún hefði annars haft af því 

það voru engir kaffitímar. Og það var, þú veist, við vorum náttúrulega að vinna 

með hana inn á deild, og aftur, allir starfsmenn á sama stað á sama tíma. Og sama 

með drenginn.  

Á deildum Höddu, Rúrý og Donnu hefur stytting vinnuvikunnar orðið til þess að skerða 

þjónustu við börn sem hafa fengið úthlutaðan stuðning. Gulla sagði að stuðningur við börn 

með sérþarfir félli niður þegar stuðningsaðili þeirra væri í styttingu. Hún taldi að almennt 

bitnaði það ekki á líðan þeirra þar sem einungis er um að ræða tvo daga í mánuði. En á hinn 

bóginn féllu allar vinnustundir niður þessa daga þar sem unnið er sérstaklega með 

einstaklingsþarfir barnsins.  

Þau hafa sko ekki, sem sagt börn sem eru með stuðnings tíma hjá mér, þau hafa 

ekki fengið stuðning þegar stuðnings aðilinn þeirra er í, er í styttingu. En mér finnst 

það ekki beint hafa bitnað á þeim. Mér finnst svona, þú veist, svona maður kannski 

þá fer í kannski eitthvað annað hlutverk. Þannig að maður reynir að sinna því frekar 

sjálfur. En vinnustundir falla niður þegar stuðningur er í styttingu.  
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Skerðing á þjónustu við stuðningsbörn virtust valda Rúrý og Donnu meiri togstreitu. Rúrý 

sagði að þau hefðu ekki getað sinnt börnum með stuðning nægilega vel. Allir starfsmenn 

deildarinnar sinna börnum með úthlutaðan stuðning þar sem stuðnings aðilarnir fóru í 

veikindaleyfi. Þannig að ljóst er að ekki er hægt að koma á móts við einstaklings þarfir 

barnanna þegar deildin er einum starfsmanni færri eftir hádegi fjóra daga vikunnar.  

Við erum náttúrulega ekki búin að geta sinnt þeim alveg eins og við viljum. Svo er 

það líka, það voru akkúrat stuðnings aðilarnir sem að duttu út. Og við settum það 

bara á deildina. Þannig að við skiptum þessu á milli okkar. Eða þú veist, bara jöfn 

ábyrgð á alla.  

Donna talaði á svipaðan hátt. Á hennar deild er barn sem þarf á stuðning að halda allan 

daginn. Barnið er almennt sett í forgang en ef á þarf að halda hjálpar stuðnings aðili til á 

deildinni þegar starfsmenn eru í styttingu.  

En mjög oft erum við þrjár, með stuðningnum, og það er það sem ég er búin að 

þurfa að gera í styttingunni, að hérna, níðast svolítið á stuðningnum til þess að 

þetta gangi upp. Oft meira en góðu hófi gegnir. En þetta er barn sem er með 

hundrað prósent stuðning og þetta er barn sem krefst hundrað prósent stuðnings 

… Ég þarf oft að vera viðbúin því að manneskjan þurfi að fara út af deildinni með 

hann eða sé algerlega föst á honum og þá erum við náttlega bara tvær eftir með 

deildina.  

4.5 Viðhorf leikskólakennara gagnvart samningsaðilum 

Þrátt fyrir að allir viðmælendur væru almennt mjög ánægðir með að samið hafi verið um 

styttingu vinnuvikunnar þá voru sex viðmælendur, Svana, Dídí, Dóra, Rúrý, Donna og Hædý, 

mjög ósáttar við að sveitarfélagið hefði ekki verið tilbúin til að kosta styttingu vinnuvikunnar 

og koma í veg fyrir undirmönnun á deildum. Sérstaklega í ljósi þess að hún hefði 

óhjákvæmilega í för með sér aukið álag á starfsfólk og börn. Svana sagði sem dæmi: ,,Mér 

finnst náttúrulega fáránlegt að tala um að þetta kosti ekki. Því þetta kostar alltaf og þú veist 

það. Þetta er frábært, en auðvitað kostar þetta peninga." Rúrý hafði það sama að segja og 

minnti á að vinna í leikskólum sé ekki eins og að vinna á skrifstofu, heldur sé verið að vinna 

með börn: 

Já, mér finnst náttúrulega bara fáránlegt, skilur þú, þegar á bara að hafa einhverja 

styttingu og það er ekkert hugsað út í að það vantar peninga til að fá fólk á móti. 

Þú veist, það gleymist að pæla í því að, þú veist, þegar við förum þá slökkvum við 
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ekki bara á tölvunni ... Við erum með börn hérna eftir, sem ... þarfnast okkar jafn 

mikið …  þessa fjóra klukkutíma.  

Hædý benti enn fremur á að undirmönnun hefði óhjákvæmilega í för með sér skerðingu á 

þjónustu og þó að stytting vinnuvikunnar hafi gengið vel í hennar skóla hingað til þá hafði hún 

áhyggjur af næsta skólaári.  

Allir voru brjálæðislega jákvæðir að koma þessu á. Svo kom náttúrulega strax þessi 

lína, þetta má ekki kosta neitt og þið verðið bara að finna út úr þessu. Þegar það 

kemur ekki neitt á móti, þá náttúrulega skerðist þjónustan. Mér finnst það 

eiginlega það versta. Af því ég veit ekki hvernig næsti vetur verður hjá okkur. Ég 

veit ekki hvað við verðum hérna, mörg í húsi. Og, og, já að geta ekki fengið sko, eitt 

stöðugildi eða eitthvað.  

Dóra og Donna voru líka mjög ósáttar við að sveitarfélagið skyldi ekki koma meira að 

útfærslu og innleiðingu styttingar vinnuvikunnar þar sem þeim fannst skorta samræmi og 

stuðning skólayfirvalda. Dóra sagði meðal annars: 

Og ég er mjög ósátt líka við það að leikskólum var einhvern veginn gert að útfæra 

þetta og vinna þetta og bara gera þetta án þess í rauninni að hafa einhvern sem 

að, hvað á maður að segja, héldi í höndina á okkur á meðan við vorum að finna út 

úr þessu. Þetta er svolítið, einhvern veginn, eins og þessu var bara dömpað á okkur. 

Bara, gerið þetta og finnið út úr þessu. Þú veist, bara learning by doing, Dewey 

bara mættur.  

Donna talaði á svipaðan hátt og sagði: 

Mér finnst þetta illa, illa útfært og illa skipulagt. Það eru engar reglur til. Það er 

bara svona búð´ þú til reglurnar. Það eru allir í sitthvoru horninu að gera sitt hvorn 

hlutinn. Ekkert endilega verið að deila því. Allir að reyna að finna upp hjólið og 

þetta er bara alls konar.  

Hún benti enn fremur á að þó að leikskólum væri frjálst að ákveða sjálfir hversu mikla 

styttingu þeir færu í og hvernig hún væri útfærð þá væri raunin sú að skólum, sem ekki hugnast 

að fara í fulla styttingu, sé í raun gert ókleift að fara þá leið þar sem þeir standi þá halloka í 

samkeppni um starfsfólk.  

Auðvitað er alltaf samkeppni á milli leikskóla, um til dæmis starfsfólk. Og það er 

margt sem spilar þar inn í. Það er aðbúnaður, starfsfólk og stjórnendur og allt þetta 
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og hlutfall fagfólks og svona. En að það sé þetta líka. Við erum að vinna á sömu 

launum en af því ég vinn fimm hundruð metra í burtu þá vinn ég bara 36 tíma, en 

ef ég ætla að vinna í Donnu skóla þá vinn ég 38 tíma. Og ég sagði líka að við verðum 

að passa upp á að við séum samkeppnishæf.  

Dídí og Donna töluðu enn fremur um að það væri mjög óeðlilegt að sveitarfélagið fríaði 

sig allri ábyrgð á innleiðingu styttri vinnuviku og mögulegum afleiðingum þess. Donna líkti 

þessu meðal annars við samskipti á milli unglings og foreldris og sagði: 

Sko, ég upplifi svolítið að stjórnendur okkar hjá sveitarfélaginu vera svolítið eins og 

foreldrar unglings sem segja við hann; þú mátt kaupa þér iPhone ef þú getur fundið 

peninginn sjálfur. Og foreldrunum er einhvern vegin alveg sama hvaða aðferðir 

barnið notar til þess að skaffa þennan pening. Og mér fannst þetta vera svolítið 

svona, þið vilduð þetta, ef að þið getið fundið út úr því hvernig þið getið sent 

manneskju heim klukkan eitt alla daga, þá allt í lagi. Ég ætla ekki að koma nálægt 

því. Þannig að svo getur hann alveg stært sig af því að barnið sitt eigi rosa flottan 

iPhone.  

Dídí minnti líka á að í leikskólum sé verið að vinna erfitt en mikilvægt starf í þágu 

þjóðfélagsins: 

Sko, það er ekki bara krúttlegt að vera í leikskóla, þú veist. Að vinna í leikskóla það 

er bara drullu erfitt. Í sveitarfélaginu hafa þeir, þau fría sig svolítið ábyrgð sem að 

er ekki eðlilegt. Auðvitað verða þau að sjá það að við erum að vinna með 

manneskjur. Við erum að vinna með framtíð barna, framtíð þjóðfélagsins. Og þú 

veist, það er náttúrulega óeðlilegt að það eigi ekki að kosta neitt. Að við … eigum 

hérna, bara geta verið, hlaupið hraðar og verið færri og færri og færri, af því að 

það kemur líka niður á börnunum.  

Allir viðmælendur voru sammála um að Félag leikskólakennara hefði staðið sig vel í síðustu 

kjarasamningum og að þeim hefði ekki verið kleift annað en að semja um styttingu 

vinnuvikunnar þó svo ekkert fjármagn fylgdi. Einungis tveir viðmælendur, Donna og Hödda, 

tjáðu óánægju sína gagnvart Félagi leikskólakennara. Donna var óánægð með að félagið hafi 

samþykkt styttingu vinnuvikunnar án þess að henni fylgdi fjármagn þó að hún skildi rökin þar 

á bak við.  

Mér finnst félagið líka, þú veist, ég skil alveg að við skrifuðum undir þennan 

kjarasamning, en ég er samt líka ósátt við það að félagið skuli hafa sagt já við því 
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að það kæmi ekki inn auka kostnaður. Ég skil rökin á bak við það, en mér finnst það 

samt ótrúlega veikt.  

Hödda var á hinn bóginn ósátt þar sem henni fannst stéttarfélagið hafa selt 

leikskólakennurum styttingu vinnuvikunnar á röngum forsendum:  

Sko … mér finnst stéttarfélagið púkalegt. Mér fannst þeir selja okkur þetta á 

röngum forsendum. Mér fannst þeir hérna vera að selja okkur eitthvað að við 

gætum farið að vera meira eins og grunnskólarnir og gætum tekið langa 

dymbilviku … og lengt jólafrí og lengt sumarfrí og eitthvað svona. Og svo er það 

bara alls ekki staðreynd. Því það er bara hver vinnuveitandi fyrir sig, sem sagt gerir 

það, hvernig útfærir styttinguna. Þannig mér fannst stéttarfélagið ekki standa sig 

vel gagnvart kynningu á styttingunni. 

4.6 Samantekt niðurstaðna 

Allir viðmælendur í rannsókninni voru sammála um að stytting vinnuvikunnar mætti ekki hafa 

neikvæð áhrif í för með sér. Við skipulagningu styttingar var því reynt að hafa í huga að skerða 

ekki faglegt starf og gæta þess að álag á starfsfólk ykist ekki. Ákvörðun um fyrirkomulag 

styttingar fór svo eftir viðhorfum og aðstæðum í hverjum skóla. Sjö skólar kusu um að fara í 

fulla styttingu eða fjóra tíma á viku en einn skóli kaus að stytta vinnutímann um tvo tíma á 

viku. Í fimm skólum hætti starfsfólk á hádegi einu sinni í viku en í einum þeirra söfnuðu 

leikskólakennarar sinni styttingu. Í einum skóla var ákveðið að starfsfólk í félagi 

leikskólakennara fengi frí einn dag í mánuði og færi svo í lengra sumarfrí, en annað starfsfólk 

fékk frí tvo daga í mánuði. Í báðum skólunum var verið að hugsa til þess að fagfólk væri með 

meiri viðveru þegar skólastarf væri í fullum gangi en færi í frí þegar starfið væri frjálsara.  

Í öllum þessum skólum var lögð áhersla á að faglegt starf færi fram á morgnana. Tveir skólar 

voru þegar með skertan vinnudag þar sem þeir höfðu fyrir löngu selt kaffitíma sína, ýmist alveg 

eða að hluta til. Annar skólinn ákvað að fara í fulla styttingu þar sem starfsfólk hélt fyrri 

vinnutíma en fékk að auki einn frídag í mánuði. Hinn skólinn ákvað að fara í helmings styttingu, 

tvo tíma, þar sem starfsfólk hélt fyrri vinnutíma en fékk að einn klukkutíma í styttingu á viku. Í 

þessum skólum var dagskipulagi ekkert breytt.  

Í fimm skólum var mikil ánægja með styttingu vinnuvikunnar. Fjórir þeirra áttu það 

sameiginlegt að þar var ekki undirmannað þegar starfsfólk vann styttri vinnudag og þar af 

leiðandi jókst álag á starfsfólk ekki. Í þessum skólum fer faglegt starf fram á morgnana og 

töluðu viðmælendur um að faglegt starf hefði batnað þar sem kaffitímar á morgnana voru 

felldir niður og því væri meiri tími og samfella fyrir faglegt starf. Einn viðmælandi sagði að engu 

hefði verið breytt í dagskipulaginu og faglegt starf ætti sér stað allan daginn. Þrátt fyrir að vera 
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undirmönnuð einn dag í viku þá hefði það hvorki áhrif á faglegt starf né hafi álag aukist þar 

sem meirihluti starfsmanna væru reyndir kennarar. Allir þessir viðmælendur töluðu um að 

starfsánægja hefði aukist sem hefði jákvæð áhrif á samskipti starfsfólks og barna og að viðhorf 

leiðbeinenda væru að ýmsu leiti orðin jákvæðari en áður sem hefði góð áhrif á faglegt starf.  

Þrír viðmælendur upplifðu styttingu vinnuvikunnar á neikvæðari hátt. Tveir þeirra áttu það 

sameiginlegt að þar var oft undirmönnun þegar starfsfólk vann styttri vinnuviku. Þeir töldu að 

álag á starfsfólk hefði aukist þar sem starfsmenn væru þá með fleiri börn í sinni umsjá og að 

styttingin hefði haft neikvæð áhrif á faglegt starf. Nefndu þeir til dæmis að ekki væri lengur 

hægt að sinna tímafrekum verkefnum sem krefjast meiri einstaklings nálgunar, samskipti við 

foreldra í lok dags væru ekki lengur jafn góð og að erfitt væri að koma á móts við 

einstaklingsþarfir barna og stjórna samverustundum. Þriðji viðmælandinn taldi að styttingin 

hefði haft lítil sem engin áhrif á faglegt starf og að álag á starfsfólk hefði ekki aukist mikið þar 

sem skólinn hafi farið mjög hægt af stað í styttingu vinnuvikunnar. Á hinn bóginn hafi sú 

ákvörðun haft slæm áhrif á starfsandann í skólanum og því hafi verið ákveðið að fara í fulla 

styttingu yfir sumartímann. Tveir viðmælendur nefndu að undirmönnun hafi haft áhrif á 

þjónustu við börn sem þurfa stuðning allan daginn.  

Þrír viðmælendur áttu það sameiginlegt að þeir voru ekki sáttir við að stytting 

vinnuvikunnar hefði haft þau áhrif að nú væri í auknu mæli farið að tala um að faglegt starf 

eigi sér stað fyrir hádegi í leikskólum. Þeirra sýn er sú að faglegt starf eigi sér stað allan daginn 

í skólanum og feli meðal annars í sér umönnun barna og samskipti en ekki bara skipulagt starf. 

Þeir viðmælendur sem almennt voru sáttari við styttingu vinnuvikunnar sögðu hins vegar um 

að faglegt starf ætti sér stað á morgnana þegar leikskólakennari væri viðstaddur og töluðu 

meðal annars um hópastarf, frjálsan leik og vettvangsferðir. Benti einn viðmælandi á að 

staðreyndin væri sú að á mörgum skólum væri deildarstjórinn eini fagmaðurinn á deildinni og 

því væri oft ekkert fagfólk á deildum eftir hádegi vegna undirbúnings eða styttri vinnuviku. Því 

væri eðlilegt að starfið eftir hádegi einkenndist meira af frjálsum leik og aukinni útiveru.  

Sex viðmælendur af átta voru mjög ósáttir við að sveitarfélagið hafi ekki látið fjármagn 

fylgja með styttingu vinnuvikunnar til að stoppa upp í það mönnunargat sem myndaðist þegar 

starfsmaður vinnur styttri vinnudag. Þeim fannst þessi ákvörðun bera vott um skilningsleysi á 

leikskólastarfi því það væri ljóst að undirmönnun hafi í för með sér aukið álag á starfsfólk og 

skerði þjónustu og faglegt starf. Tveir viðmælendur töluðu um að það væri ábyrgðarlaust af 

skólayfirvöldum að huga ekki að þeim afleiðingum sem þetta gæti haft á nám og líðan barna. 

Öðrum tveim fannst skorta reglur og stuðning frá skólayfirvöldum og einn talaði um að skólar 

neyddust til að fara í fulla styttingu til að vera samkeppnishæfir við aðra skóla um starfsfólk, 

jafnvel þó þeir teldu að sú ákvörðun myndi hafa neikvæðar afleiðingar í för með sér vegna 

undirmönnunar.  
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5 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að leita svara við því hver upplifun leikskólakennara væri af 

styttingu vinnuvikunnar og hvort hún hafi haft áhrif á gæði faglegs starfs í leikskólum. Þó ekki 

sé hægt að alhæfa út frá svona litlu úrtaki þá gefa niðurstöður rannsóknarinnar vísbendingar  

sem geta svarað þessum spurningum. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að stytting 

vinnuvikunnar geti haft áhrif á gæði faglegs starfs, hvort heldur jákvæð eða neikvæð. Þar 

virðist hlutfall barna á hvern starfsmann hafa mest um þetta að segja. Hér á eftir ræði ég frekar 

niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst fjalla ég um hvaða faglegu viðmið voru höfð að leiðarljósi 

við skipulagningu styttri vinnuviku, þar á eftir fjalla ég um ,,kaffitímaáhrifin", því næst 

undirmönnun á deildum, mismunandi sýn leikskólakennara á faglegt starf og að lokum viðhorf 

leikskólakennara gagnvart leiðbeinendum og Reykjavíkurborg.  

5.1  Fagleg viðmið við skipulagningu styttri vinnuviku 

 Allir viðmælendur töluðu um að stytting vinnuvikunnar hafi verið mjög nauðsynleg þar sem 

álag á starfsfólk leikskóla væri mikið og hefði aukist síðustu ár. Eins voru þeir sammála um að 

stytting vinnuvikunnar mætti ekki hafa neikvæð áhrif í för með sér og standa þyrfti vörð um 

faglegt starf sem er í takt við það sem Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Svava Björg Mörk (2020) 

segja. Þær tala um að starf kennara eigi fyrst og fremst að snúast um nemendur, menntun 

þeirra og velferð. Í ljósi þessa er umhugsunarvert hvers vegna nær allir leikskólarnir ákváðu að 

fara strax í fulla styttingu vinnuvikunnar þar sem ljóst var að hún yrði ekki fjármögnuð af 

sveitarfélögunum og augljós hætta væri á að deildir yrðu undirmannaðar hluta úr degi og/eða 

viku. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja við þá ályktun þar sem viðmælendur í þremur 

skólum upplifðu aukið álag í kjölfar styttri vinnuviku og töldu að hún hafi haft neikvæð áhrif á 

gæði faglegs starfs.  

Það má því velta fyrir sér hvort sjónarmið leikskólakennara séu meira í orði en borði og af 

hverju svo sé. Mögulegt er að þreyta og langvarandi álag hafi orðið til þess að 

leikskólakennarar hafi kosið að fara í fulla styttingu þrátt fyrir að ljóst væri að gæði faglegs 

starfs myndu versna. Einnig er mögulegt að þar sem meirihluti starfsmanna í leikskólum eru 

leiðbeinendur þá hafi persónuleg sjónarmið þeirra verið veigameiri en fagleg sjónarmið 

leikskólakennara. Ekki er þó hægt að draga ályktanir um þetta þar sem niðurstöður kosninga 

um styttingu vinnuvikunnar voru almennt ekki aðgengilegar.  

Útfærsla styttri vinnuviku og skipulagning leikskólastarfs í hverjum skóla fór eftir 

aðstæðum á hverjum stað og viðhorfum starfsmanna og stjórnenda. Sex skólar ákváðu að 

faglegt starf skyldi fara fram fyrir hádegi þegar allt starfsfólk væri í vinnu. Hægt er að álykta út 

frá því að þannig hafi stjórnendur talið að þeir væru að stand vörð um faglegt starf og 
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mögulega gera það betra. Það má þó velta fyrir sér hversu áhrifaríkt það er til lengri tíma ef 

deildir eru undirmannaðar eftir hádegi þar sem ljóst er að langvarandi álag á starfsfólk mun 

koma til með að hafa áhrif á líðan þess og samskipti þeirra á milli og við börnin sem aftur 

smitast út í allt starf leikskólans.  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að kennarar séu lykilstarfsmenn í skólum og 

ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að það sem hefur helst áhrif á gæði faglegs leikskólastarfs 

eru kennarar (Barnett og Frede, 2010; Brodin o.fl., 2015; Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Svava 

Björg Mörk, 2020). Í ljósi þessa má velta því fyrir sér hvort það sé betra að fara þá leið að leyfa 

leikskólakennurum safna sinni styttingu og taka hana út þegar leikskólastarf er frjálslegra svo 

sem á sumrin og um jól og páska líkt og tíðkast í grunnskólum. Tveir skólar ákváðu að fara 

þessa leið þar sem kennarar söfnuðu sinni styttingu, allri eða að hluta til. Þetta var meðal 

annars ákveðið vegna þess að kennarar voru þegar frá deildum í allt að tíu tíma á viku vegna 

aukins undirbúnings og þótti mikilvægt að viðvera þeirra væri sem mest á deildum þegar 

skólastarf væri í fullum gangi. Að auki var þetta skref í átt að því að samræma starfsaðstæður 

leikskólakennara því sem tíðkast í grunnskólum.  

Allir viðmælendur töluðu um að undirmönnun á deildum myndi hafa í för með sér að hver 

starfsmaður þyrfti að hafa fleiri börn í sinni umsjá en alla jafna og höfðu þeir áhyggjur af því 

að þeir þyrftu að hlaupa hraðar með tilheyrandi álagi sem aftur hefði áhrif á gæði faglegs 

starfs. Þessi sjónarmið eru í samræmi við niðurstöður ýmissa rannsókna sem hafa sýnt fram á 

að ef hlutfall barna á hvern starfsmann er of hátt þá getur það haft neikvæð áhrif á gæði 

faglegs starfs og aukið álag á starfsfólk og börn (Arna, 2012; Barnett og Frede, 2010; Ingibjörg 

Ósk Sigurðardóttir og Svava Björg Mörk, 2020; Sheridan o.fl., 2014). Í þremur skólum var þetta 

raunin og í þeim var ákveðið að starfsfólk myndi hjálpast að við að skila börnunum úti í lok 

dags. Hætta er á að sú ákvörðun geti mögulega haft í för með sér að starfið í lok dags einkennist 

meira af gæslu heldur en kennslu og umönnun.  

Tveir skólar það sameiginlegt að í báðum þeirra var meirihluti starfsmanna menntaðir 

leikskólakennarar og starfsfólk hafði unnið skertan vinnudag um langa hríð. Í öðrum þeirra 

skiptist starfsfólk á að fara í styttingu á föstudögum. Sú ákvörðun var tekin þar sem kennarar 

höfðu trú á eigin hæfni og getu og töldu að miðað við þær aðstæður sem voru ríkjandi í 

skólanum þennan vetur gætu þær framkvæmt þetta án þess að styttingin hefði áhrif á gæði 

faglegs starfs né að hún yki álag á starfsfólk. Er þetta í samræmi við það sem Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir og Hjördís Sigursteinsdóttir (2019) tala um en þær benda á að vel menntaðir og 

reyndir kennarar séu hæfari til að takast á við krefjandi hegðun leikskólabarna. 

 Í hinum skólanum var ákveðið að fara mjög hægt af stað í styttingu, því líkt og Barnett og 

Frede (2010) tala um, þá var talið að undirmönnun á deildum myndi hafa í för með sér að 

starfsfólk þyrfti að hafa fleiri börn í sinni umsjá sem myndi draga úr gæðum faglegs starfs og 
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auka álag á kennara.  Þar sem þessi ákvörðun olli mikilli óánægju í starfsmannahópnum var 

ákveðið að fara í fulla styttingu sumarið 2021. Skólinn taldi sér ekki annað fært því annars væri 

hann ekki samkeppnisfær um starfsfólk og er umhugsunarvert að hann hafi ekki getað staðið 

við þá faglegu ákvörðun sem upphaflega var tekin.  

5.2 Niðurfelling kaffitíma getur haft jákvæð áhrif á faglegt starf í 
leikskólum 

 Líklegt er að flestir leikskólakennarar hafi þegar verið þeirrar skoðunar að kaffitímar 

starfsmanna á morgnana hefðu neikvæð áhrif á gæði leikskólastarf þar sem þeir slitu í sundur 

daginn. Má til dæmis benda á að búið var að fella niður kaffitíma starfsmanna í skólum Hædý, 

Donnu og Höddu áður en stytting vinnuvikunnar kom til. Því miður hefur mörgum leikskólum 

hins vegar reynst erfitt að breyta þessu þar sem réttur starfsmanna til kaffitíma á morgnana 

er kjarasamningsbundinn og mjög sterkur. Til að mynda kom fram í rannsókninni að Dídí hafði 

um langt skeið reynt að fá starfsmenn til að samþykkja breytingar á tilhögun kaffitíma án 

árangurs. Það kom því ekki á óvart að þrír viðmælendur upplifðu að stytting vinnuvikunnar 

hefði haft mjög jákvæð áhrif á gæði faglegs starfs.  

Þessir viðmælendur töluðu um ,,kaffitímaáhrifin" og áttu þá við að til að fá að fara í fulla 

styttingu, fjóra tíma, þurftu starfsmenn að gefa eftir forræði yfir kaffitímum sínum á 

morgnana. Þeir fengu þó eftir sem áður kaffitíma í hádeginu. Þessi breyting varð til þess að 

starfið varð afslappaðra og meiri tími og rými gafst fyrir faglegt starf á morgnana. Þarna gafst 

kennurum tækifæri til að skipuleggja leik- og námsumhverfi út frá þörfum barnanna líkt og 

Wood (2013). Börnin fengu meiri tíma til að skipuleggja og þróa frjálsa leikinn sem er ein helsta 

námsleið leikskólabarna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Þar sem starfsfólk fór ekki í kaffi var það allt til staðar um morguninn sem hafði þau áhrif 

að öll samskipti gengu mikið betur. Starfsfólkið átti auðveldara með að koma á móts við 

einstaklingsþarfir barnanna sem og að sinna þeim börnum sem þurftu á stuðningi að halda. 

Kennarar gátu betur nýtt inni- og útirými og skipt börnunum upp í minni hópa. Þannig gafst 

þeim tækifæri til að vinna meira með einstaklinga og minni hópa. Allir þessir þættir stuðla að 

meiri gæðum í faglegu starfi eins og kemur fram í rannsóknum Barnett og Frede (2010)s, 

Pramling-Samuelson o.fl. (2018) og Sheridan o.fl. (2012, 2014).  

Það má hins vegar velta því fyrir sér hvort upplifun leikskólakennara eigi eftir að verða 

önnur ef ekki kemur til afleysing næsta skólavetur. Líkur eru á að það muni engu máli skipta 

hvort lögð sé áhersla á að faglegt starf fari fram allan daginn eða á morgnana ef skólar verða 

undirmannaðir þegar starfsfólk fer í styttingu. Til dæmis er líklegt að langvarandi álag sökum 

undirmönnunar eftir hádegi muni á endanum hafa áhrif á líðan starfsmanna sem aftur getur 

haft áhrif á starfshætti þeirra og samskipti við börnin og skiptir þá engu máli á hvaða tíma dags 



 

49 

það er. Til að mynda kom fram í rannsókninni að Rúrý upplifði mikið álag vegna 

undirmönnunar og talaði hún um hún væri ekki ánægðari í starfi en áður. Enn fremur er ljóst 

að deildarstjórar bera ábyrgð á starfi deildarinnar allan daginn, hvort sem þeir eru við störf á 

deildum, í undirbúningi eða í styttingu. Ljóst er að ef sveitarfélög haldi sig við þá ákvörðun að 

fjármagna ekki styttingu vinnuvikunnar þá mun það hafa neikvæð áhrif á fagvitund kennara 

og mögulega leiða til kulnunar í starfi en hvoru tveggja dregur úr gæðum leikskólastarfs.  

Í ljósi ofangreinds tel ég óhætt að álykta sem svo að stytting vinnuvikunnar geti haft jákvæð 

áhrif á gæði faglegs starfs og starfsaðstæður leikskólakennara. Það er þó ljóst að til þess að 

svo geti orðið verður að koma til aukið fjármagn frá sveitarfélögunum því undirmönnun á 

deildum mun alltaf hafa neikvæð áhrif í för með sér á endanum, bæði á gæði faglegs starfs 

sem og á líðan starfsmanna.  

5.3 Undirmönnun á deildum hefur neikvæð áhrif á gæði faglegs starfs 

Þrír viðmælendur upplifðu að stytting vinnuvikunnar hefði neikvæð áhrif á gæði faglegs starfs 

og að henni fylgdi aukið álag bæði á starfsfólk og börn. Þessir viðmælendur áttu það 

sameiginlegt að deildir þeirra voru undirmannaðar þegar starfsfólk vann styttri vinnudag. Einn 

af þessum viðmælendum vann í skóla sem kaus að fara ekki í fulla styttingu strax en hann benti 

á að sú ákvörðun hefði haft þau áhrif að skólinn hafi ekki getað staðið við þá faglegu ákvörðun 

þar sem hann var ekki samkeppnisfær við aðra skóla sem flestir kusu að fara í fulla styttingu.  

Viðmælendurnir töluðu um að stytting vinnuvikunnar hefði í för með sér að starfsfólk þyrfti 

að sjá um fleiri börn en ella hluta úr degi og það hefði þær afleiðingar að ekki væri hægt að 

koma á móts við einstaklingsþarfir barna og að starfsfólk hefði minni yfirsýn í starfi. Þannig 

færi allur tími þess í að fylgjast með börnunum og koma í veg fyrir árekstra og óhöpp í stað 

þess að sinna faglegu starfi, svo sem uppbyggilegum samskiptum og leiðsögn í leik. Enn fremur 

töluðu þeir um að þetta hefði áhrif á börn sem þurftu á stuðningi að halda. Til að mynda féllu 

vinnustundir niður, þegar stuðningaðili væri í styttingu, þar sem unnið er sérstaklega með þá 

námsþætti sem barnið þarf að styrkjast í.  

Upplifun viðmælenda er í samræmi við niðurstöður ýmissa rannsókna þar sem fram kemur 

að hlutfall barna á hvern fullorðinn geta haft mikil áhrif á gæði faglegs starfs. Til að mynda þá 

líði börnum gjarnan verr í stærri hópum og líkur á árekstrum þeirra á milli aukast. Einnig er 

erfiðara fyrir starfsfólk að koma til móts við einstaklingsþarfir barnanna og tækifærum kennara 

til að sinna menntun þeirra fækkar eftir því sem börnin eru fleiri (Anna Elísa Hreiðarsdóttir og 

Eygló Björnsdóttir, 2016; Barnett og Frede, 2010; Sheridan o.fl., 2014; Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir og Svava Björg Mörk, 2020; Pramling-Samuelson o.fl., 2018). Tveir viðmælendur 

töluðu sérstaklega um að þar sem deildir þeirra væru oft undirmannaðar hefði álag á starfsfólk 

aukist til muna. Einnig töluðu þeir um að álag á deildarstjóra hefði aukist einn meira þar sem 
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þeir þurftu iðulega að endurskipuleggja daginn vegna skrepps og veikinda starfsfólks. Þetta er 

í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna (Sheridan o.fl., 2014; Ásdís Olga Sigurðardóttir, 

2013; Kristín Dýrfjörð, 2017). 

Fleiri börn á hvern starfsmann dregur úr gæðum faglegs starfs og eykur álag á starfsfólk 

sem getur haft neikvæð áhrif á fagvitund og fagmennsku leikskólakennara og jafnvel orðið til 

þess að þeir kjósa að starfa á öðrum vettvangi. Í ljósi þessa er umhugsunarvert af hverju 

sveitarfélögin tóku þá ákvörðun að semja um styttri vinnuviku á þess að láta fjármagn fylgja.  

Þó að starfsfólk leikskóla beri mikla ábyrgð á gæðum faglegs starfs í leikskólum þá er ábyrgð 

sveitarfélaganna síst minni og meiri ef einhver er. Það eru þau sem reka leikskólana og stýra 

fjárúthlutunum til þeirra. Það færi betur á að sveitarfélög gerðu leikskólum kleift að halda uppi 

gæðastarfi og eins að sjá til þess að björgum sé úthlutað á réttlátan hátt þannig að leikskólar 

séu samkeppnishæfir, meðal annars um starfsfólk. Því það hlýtur að vera vilji allra að í 

leikskólunum stafi vel menntaðir og hæfir kennarar.  

5.4 Mismunandi sýn leikskólakennara á faglegt starf 

 Arna H. Jónsdóttir og Coleman (2014) tala um að leikskólakennarar hafi mismunandi sýn á 

menntunarhlutverk leikskóla og séu óöruggir með það hvort þeir eigi að leggja áherslu á 

umönnunar- eða kennsluþáttinn í starfi sínu. Þær segja að einn hópur telji að hlutverk 

leikskólakennara sé að annast börnin og veita þeim tilfinningalegan og félagslegan stuðning, 

annar hópur leggi áherslu á að leikskólinn sé fyrsta skólastigið og að þriðji hópurinn telji að 

menntun og umhyggja sé jafn mikilvæg. Erfitt er að álykta út frá niðurstöðum rannsóknarinnar 

hvort viðmælendur falli í einhvern þessara hópa en hins vegar eru vísbendingar um að þeir 

hafi mismunandi sýn á hvað telst vera faglegt starf í leikskólum. Þrír viðmælendur voru til að 

mynda mjög ósáttir við þá orðræðu sem hefur skapast í kjölfar styttri vinnuviku og felur í sér 

að faglegt starf í leikskólum eigi sér bara stað fyrir hádegi. Þeirra sýn er að faglegt starf eigi sér 

stað allan daginn og felist meðal annars í umönnun og samskiptum við börnin. Þeirra upplifun 

er að með þessu sé verið að skapa þá ímynd að eftir hádegi sé einungis gæsla í leikskólum og 

finnst þeim það mjög neikvætt.  

Fjórum viðmælendum var hins vegar mjög tamt um að tala um að faglegt starf færi fram á 

morgnana og nefndu þá bæði skipulagt starf sem og frjálsan leik barnanna í því samhengi. Það 

má velta því fyrir sér hvort þeir séu með þessu að aðgreina eigin störf frá störfum leiðbeinenda 

og um leið leggja áherslu á eigin fagmennsku og sérfræðiþekkingu. Einn viðmælandi benti 

meðal annars á að leikskólar þyrftu að hafa í huga að flest starfsfólk leikskóla sé ekki 

uppeldismenntað og því væri varla hægt að tala um að faglegt starf ætti sér stað þegar kennari 

væri ekki viðstaddur. Þetta virðist vera í mótsögn við niðurstöður Nørregård-Nielsen (2006) en 
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í þeim kom fram að þó að leikskólakennarar vildu leggja áherslu á eigin fagmennsku þá fyndist 

þeim það erfitt vegna þess að þeir vildu ekki valda ósamstöðu í starfsmannahópnum.  

Aukinn undirbúningur leikskólakennara og deildarstjóra í leikskólum samfara styttri 

vinnuviku virðist hafa í för með sér að þróun leikskólamála stefni í þá átt að áhersla verði lögð 

á að faglegt starf fari fram fyrri hluta dags þegar kennarar eru til staðar á deildum. Það má 

velta því fyrir sér hvaða áhrifa það eigi eftir að hafa á fagvitund og fagmennsku þeirra 

leikskólakennara sem hafa þá sýn að faglegt starf eigi sér stað allan daginn í leikskólunum. Að 

sama skapi er vert að hafa i huga það sem Arna H. Jónsdóttir og Coleman (2014) benda á að 

sú sýn kennara, það er að menntun og umönnun barna séu jafn mikilvæg, geti verið til þess 

fallin að staðfesta fremur en að draga út tengslum við hefðbundna ímynd um kvennastörf. Í 

ljósi þess að rannsóknir hafa sýnt fram á að almennt skorti samfélagið virðingu fyrir 

fagmennsku leikskólakennara (Arna H. Jónsdóttir og Coleman, 2014) má spyrja sig hvort þessi 

þróun veiti leikskólakennurum ekki frekar tækifæri á að leggja áherslu á sérfræðiþekkingu sína 

og fagmennsku og auka um leið virðingu þeirra í samfélaginu.   

5.5 Viðhorf leikskólakennara gagnvart leiðbeinendum 

 Tveir viðmælendur sem upplifðu aukið álag í kjölfar styttri vinnuviku töluðu um að fagleg 

sjónarmið hefðu orðið undir við skipulagningu styttri vinnuviku og að þarfir starfsmanna hefðu 

verið teknar fram fyrir þarfir barnanna. Þeir töluðu um að leiðbeinendur hefðu ekki sömu sýn 

og þekkingu á nám og þroska barna og leikskólakennarar og að þeir hafi bara viljað fara í fulla 

styttingu án þess að hugsa um hvaða afleiðingar það gæti haft í för með sér. Mögulega er hægt 

að álykta sem svo að upplifun þessara viðmælenda hafi verið sú að sökum þessa hafi þeir átt 

erfitt með að sinna hlutverki sínu sem fagmenn líkt og Karila (2012) og Steinnes (2014) tala 

um. En þeir hafa bent á að leikskólakennarar eigi erfitt með að vinna faglegt starf á grundvelli 

eigin menntunar og þekkingar þar sem meirihluti starfsfólks er ófaglært.  

Það má vera að persónuleg viðmót og sú stofnanamenning sem viðmælendur starfa í hafi 

áhrif á upplifun viðmælenda af styttingu vinnuvikunnar líkt og Day og Kington (2008) tala um. 

Þannig má bera saman upplifun tveggja viðmælenda af styttingu vinnuvikunnar. Báðir starfa 

þeir í litlum skólum þar sem meirihluti starfsmanna eru kennarar og báðir voru þeir 

undirmannaðir þegar starfsfólk vann styttri vinnudag. Í skóla annars viðmælandans var 

ákveðið að fara í fulla styttingu. Hann upplifði ekki aukið álag og voru viðhorf hans gagnvart 

leiðbeinendum jákvæð. Í skóla hins viðmælandans var farið varlega af stað í styttingu 

vinnuvikunnar. Hann upplifði aukið álag þegar hann var undirmannaður og viðhorf hans 

gagnvart leiðbeinendum voru frekar neikvæð.  

Það er þó umhugsunarvert að viðhorf viðmælenda gagnvart leiðbeinendum voru mjög 

mismunandi  og má velta því fyrir sér hvort ekki sé líklegra að aukið álag sökum undirmönnunar 
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hafi áhrif á upplifun viðkomandi þar sem starfsmannahald í flestum leikskólunum var svipað 

með tilliti til hlutfalls fagfólks. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu til að mynda í ljós að viðhorf 

þeirra viðmælenda sem ekki upplifðu aukið álag í kjölfar styttri vinnuviku gagnvart 

leiðbeinendum voru mun jákvæðari. Þó að þeir töluðu líka um að það væri munur á viðhorfum 

leiðbeinenda og leikskólakennara þá var upplifun þeirra sú að starfsfólk væri mikið léttara í 

vinnu og jákvæðara gagnvart starfinu. 

Ef raunin er sú að aukið álag sökum undirmönnunar hafi neikvæð áhrif á viðhorf 

leikskólakennara gagnvart leiðbeinendum eru allar líkur á því að það geti haft neikvæð áhrif á 

gæði faglegs starfs þar sem samskipti þeirra á milli gætu versnað. Það myndi þá enn of aftur 

ítreka mikilvægi þess að styttri vinnuvika sé fjármögnuð af sveitarfélögunum.  

5.6 Viðhorf leikskólakennara gagnvart sveitarfélögum 

 Allir viðmælendur í rannsókninni lýstu yfir mikilli óánægju með þá ákvörðun sveitarfélaganna 

að láta ekkert fjármagn fylgja með styttingu vinnuvikunna til að stoppa í það umönnunargat 

sem óhjákvæmilega myndast þegar starfsfólk vinnur styttri vinnudag. Þeir bentu á að ólíkt 

skrifstofuvinnu þá væri vinna á leikskólum erfið og krefjandi þar sem verið væri að vinna með 

lítil börn sem ekki væri hægt að hengja upp á snaga þegar út væri gengið. Þeim fannst mjög 

ábyrgðarlaust af skólayfirvöldum að hafa ekki hugað að þeim afleiðingum sem stytting 

vinnuvikunnar gæti haft á nám og líðan barna sem og starfsaðstæður leikskólakennara. 

 Líklega er óhætt að segja að þessi gagnrýni sé réttmæt en á sama tíma er umhugsunarvert 

hversu margir leikskólar kusu að fara í fulla styttingu þegar ljóst var að henni myndi ekki fylgja 

neitt fjármagn. Það má velta því fyrir sér hvort leikskólakennarar séu einfaldlega orðnir svo 

þreyttir eftir langvarandi álag að þeir hafi látið persónuleg sjónarmið ráða fremur en fagleg 

sjónarmið. Það sem styrkir þessa ályktun er sú staðreynd að allir viðmælendur gerðu sér grein 

fyrir því hvaða afleiðingar styttri vinnuvika gæti haft þar sem þeir töluðu um að þeir hefðu 

miklar áhyggjur af næsta skólavetri þar sem óljóst væri hvernig mönnun væri háttað. Mikil 

starfsmannavelta væri í leikskólum og ekki víst að leikskólinn hefði ráð á að ráða jafn mikið 

afleysingarfólk og síðast liðið vor.  

Það má líka velta því fyrir sér hvort að sú ákvörðun að láta ekkert fjármagn fylgja styttingu 

vinnuvikunnar geti mögulega haft neikvæð áhrif á fagvitund leikskólakennara og skapað þeim 

óöryggi í starfi. Ballet og Kelchtermans (2009) benda til að mynda á að pólitískar ákvarðanir og 

álag geti haft neikvæða áhrif á fagvitund kennara og jafnvel haft þau áhrif að þeir upplifi að 

þeir valdi ekki starfi sínu. Þetta er ekki gott í ljósi þess hve starfandi leikskólakennarar eru fáir 

og eins vegna þess að töluverður fjöldi leikskólakennara hefur þegar kosið að hverfa af sínum 

starfsvettvangi vegna óboðlegra starfsaðstæðna.  

  



 

53 

6 Lokaorð 

Nú hafa leikskólakennarar staðið í baráttu gegn undirmönnun á deildum um árabil og í ljósi 

þess hef ég óhjákvæmilega velt því fyrir mér af hverju meirihluti leikskólakennara hafi 

samþykkt síðustu kjarasamninga þegar ljóst var að forsendur fyrir styttri vinnuviku væru þær 

að starfsfólk tæki á sig aukið álag þar sem viðbótarfjármagn átti ekki að fylgja með. Mögulega 

er skýringin sú að leikskólakennarar hafa um langt skeið verið undir miklu álagi og því ákveðið 

að samþykkja samninginni í þeirri von að sveitarfélögin myndu átta sig á að stytting 

vinnuvikunnar gengi ekki upp án viðbótarfjármagns. Fyrir mitt leiti tel ég styttingu 

vinnuvikunnar sé mjög mikilvæg og skref í átt að bættum starfsaðstæðum leikskólakennara. 

Eins tel ég að hún geti haft góð áhrif á gæði leikskólastarfs sem og líðan leikskólakennara og 

leiðbeinenda sé hún fjármögnuð og rétt að henni staðið.  

Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar en þær virðast þó styðja við 

þessa ályktun. Þannig benda niðurstöður ótvírætt til þess að fjöldi barna á hvern starfsmann 

hafi áhrif á gæði faglegs starfs í leikskólum. Í þeim leikskólum sem voru ekki undirmannaðir 

upplifðu viðmælendur að gæði faglegs starfs hafi batnað sem og líðan starfsmanna. Hins vegar 

upplifðu þrír viðmælendur að gæði faglegs starfs hefðu versnað þar sem ekki hafi verið 

afleysing til staðar fyrir þá sem unnu styttri vinnudag. Í ljósi þessa er vert að geta þess að 

slæmar starfsaðstæður geta og hafa leitt til brotthvarfs leikskólakennara sem eru einn 

mikilvægasti þátturinn í gæðum leikskólastarfs auk þess sem aukið álag getur leitt til kulnunar 

og haft neikvæð áhrif á samskipti starfsmanna sem og samskipti þeirra við börnin.  

Það sem kom á óvart í rannsókninni var að helmingur leikskólastjóra virtist taka þá 

ákvörðun að verja starfsfólk sitt gagnvart auknu álagi með því að hafa afleysingu til staðar. Þar 

sem þessi rannsókn beindist ekki að leikskólastjórum gáfu niðurstöður ekki til kynna hvernig 

viðkomandi leikskólastjórar stóðu að þessu. Til að mynda hvort fjárhagsrammi leikskóla hafi 

gefið rými til að greiða aukinn launakostnað eða hvort leikskólastjórar hafi einfaldlega kosið 

að fara fram úr fjárhagsáætlunum.  Það kæmi mér ekki á óvart að hið síðara reyndist rétt. Ég 

tel því að það væri verðugt rannsóknarefni að skoða hver upplifun leikskólastjóra sé af 

styttingu vinnuvikunnar og hvort að þeir hafi upplifað aukið álag og/eða togstreitu í kjölfar 

hennar. Sérstaklega í ljósi þess að ekki höfðu allir leikskólastjórar tök á því að fara þessa leið 

eða kusu að gera það ekki. Hvort heldur er þá er ljóst að ekki gengur til lengdar að reiða sig á 

það að leikskólastjórar þori eða geti tekið ákvörðun um að fjármagna styttingu vinnuvikunnar 

og víst er að leikskólakennarar hafa áhyggjur af þessu líkt og kom fram í niðurstöðum 

rannsóknarinnar.   

Ég tel óhætt að álykta út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að ef ekki kemur aukið fjármagn 

til að ráða inn afleysingarfólk í stað þess starfsfólks sem vinnur styttri vinnudag þá muni draga 
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úr gæðum faglegs starfs og álag á starfsfólk aukast. Því tel ég mjög mikilvægt að sveitarfélögin 

axli ábyrgðina og fjármagni styttingu vinnuvikunnar. Það er þjóðhagslega hagkvæmt að 

börnum sem útskrifast úr leikskóla líði vel og séu tilbúin til að takast á við frekara nám í 

framtíðinni. 

   Einnig tel ég mjög mikilvægt að haldið verði áfram að rannsaka hvaða áhrif styttri 

vinnuvika hefur á gæði leikskólastarfs og á líðan leikskólakennara, leiðbeinenda og ekki síst 

stjórnenda í leikskólum. Það er von mín að þessi rannsókn geti nýst öðrum við svipaðar 

aðstæður og einnig að hún geti verið innlegg í umræðuna um styrkingu leikskólastigsins og 

bættar starfsaðstæður kennara.  
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

1.  Segðu mér frá sjálfri þér 

2. Segðu mér frá deildinni þinni  

3. Hvernig var stytting vinnuvikunnar skipulögð?  

4. Hvaða þátta var litið til við skipulagningu styttingar?  

5. Hvernig gengur skipulag styttingar og hver sér um útfærsluna dags daglega?  

6. Hvað finnst þér persónulega um styttingu vinnuvikunnar og hvaða áhrif hefur hún 

haft á þitt líf? 

7. Hvernig hefðir þú viljað sjá styttinguna útfærða og af hverju? 

8. Finnur þú fyrir togstreitu gagnvart styttingu vinnuvikunnar sem einstaklingur eða 

fagmaður? Hvernig þá?  

9. Hefur styttingin haft áhrif á undirbúning starfsmanna? Hvernig þá? 

10. Hvernig upplifir þú áhrif styttingar á starfsanda á deildinni?  

11. Finnur þú mun á viðhorfum faglærðra og ófaglærðra gagnvart styttingu 

vinnuvikunnar? 

12. Telur þú að styttingin hafi haft áhrif á nám eða líðan barnanna á deildinni? Hvernig 

þá?  

13. Telur þú að stytting hafi haft áhrif á nám og líðan barna með sérþarfir á deildinni? 

Hvernig þá? 

14. Hvernig er starfið skipulagt þegar starfsfólk fer í styttingu?  

15. Ef þú berð saman fyrir og eftir styttingu, hefur styttingin þá haft áhrif á faglegt starf? 

16. Hvaða þættir eru hafði til grundvallar við skipulagningu starfs þegar starfsfólk fer í 

styttingu?  

17. Var útfærsla á styttingu vinnuvikunnar kynnt fyrir foreldrum og hafa þeir tjáð sig um 

hana? Hvernig þá? 

18. Hver finnst þér viðhorf skólasamfélagsins vera gagnvart styttingu vinnuvikunnar?  

19. Hafið þið metið áhrif styttingar vinnuvikunnar og þá út frá hvaða viðmiðum? 

20.  Ef þú berð saman starfið fyrir og eftir styttingu, hver er helsti munurinn? 

21. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 
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Viðauki B: Samþykkisyfirlýsing 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur í rannsókn á upplifun leikskólakennara af styttingu 

vinnuvikunnar.  

Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast þekkingu og skilning á því hver upplifun 

leikskólakennara er af styttingu vinnuvikunnar og hvort og þá með hvaða hætti stytting 

vinnuvikunnar hefur áhrif á gæði faglegs starfs í leikskólum. Rannsóknarspurningarnar eru 

eftirfarandi: ,,Hver er upplifun leikskólakennara af styttingu vinnuvikunnar?" og ,,Hvaða áhrif 

hefur stytting vinnuvikunnar á gæði í faglegu leikskólastarfi?" Þátttaka í rannsókninni felur í 

sér að rannsakandi taki upp viðtal við mig. Upplýsingar úr viðtalinu verða notaðar í rannsókn 

undirritaðs rannsakanda og fræðilegu efni sem tengist því. Allar persónurekjanlegar 

upplýsingar eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og rannsakandi tryggir nafnleynd. 

• Ég get hætt þátttöku hvenær sem er án þess að gefa upp ástæðu. Ég get neitað að 

svara tilteknum spurningum ef mér hugnast svo. 

• Ég hef lesið upplýsingarnar sem ég fékk sendar frá rannsakanda og gat spurt um það 

sem ég skildi ekki og fengið útskýringar. 

• Ég hef sjálf/ur/t ákveðið að taka þátt í rannsókninni. 

• Ég er samþykk/ur/t því að viðtalið sé hljóðritað. 
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Dagsetning og undirskrift þátttakanda  

 

Rannsakandi staðfestir hér með að hafa veitt þátttakanda upplýsingar um eðli og tilgang 

rannsóknarinnar. 
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Dagsetning og undirskrift rannsakanda 

 

Bréf þetta er í tvíriti, eitt fyrir þátttakanda og eitt fyrir rannsakanda 


