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Ég lýsi hér með yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og er það 

ágóði eigin rannsókna. 

 

____________________________________________ 

 

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til 

B.E.d prófs í kennaradeild. 
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Útdráttur 
 

Þetta lokaverkefni til B.E.d. prófs í kennaradeild er um foreldrasamstarf í leikskólum. 

Ég tel að gott samstarf á milli foreldra og leikskóla sé mikilvægt, það er ein 

aðalforsenda þess að barninu líði vel í leikskólanum.  

Markmiðið með verkefninu er að svara þremur rannsóknarspurningum. Tvær 

spurningar verða teknar fyrir í fræðilegum kafla og eru þær, Hvert er hlutverk 

leikskólans í samstarfi við foreldra? Og Hvert er hlutverk foreldra í samstarfi við 

leikskólann? Ég greini frá helstu leiðum sem farnar eru í samstarfi við foreldra, s.s. 

foreldrafélög og foreldrasamtöl. Einnig fjalla ég um uppeldisfræðilega skráningu og 

hvernig hún nýtist við að gera starfið í leikskólanum sýnilegra foreldrum. 

Þriðju spurningunni leitast ég við að svara í rannsókn sem ég vann í tengslum 

við foreldrasamstarf, Hverjar eru áherslur leikskólakennara í foreldrasamstarfi? 

Rannsóknin er eigindleg og gagnaöflun var unnin í formi viðtala. Ég tók viðtöl við 

fjóra leikskólakennara og komu fram mismunandi hugmyndir og vangaveltur.  

Megin niðurstaðan var sú að allir leikskólakennararnir telja foreldrasamstarf 

vera mikilvægt.  
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Abstract 
 

This final essay for a B.E.d degree from the teacher division takes on parent 

collaboration in kindergarten. 

In my opinion a good collaboration with parents is essential in kindergarten and 

one of the fundaments for the children to feel good while in kindergarten. 

The case question has three main parts and the goal of the first part of this essay 

is to find answer to two of them: What is the role of the kindergarten in the 

collaboration? And what is the role of the parents in the collaboration? I also discuss 

common ways to achieve good collaboration e.g. Parent associations and parent 

interviews.  I also discuss pedagogical observation and how it can be useful to make 

the work done in the kindergarten more apparent to parents. 

In the second part of the essay I try to answer the third part of the question, what 

do kindergarten teachers place their emphasis on in the collaboration? The research is 

mostly based on interviews with four kindergarten teachers which all came up with 

different ideas and speculations about the matter. 

My basic conclusion is that all kindergarten teachers believe parent 

collaboration to be vital. 
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Ég þakka leikskólakennurunum sem tóku þátt í rannsókninni minni fyrir 

samstarfið. 

Ég þakka yfirlesurum mínum fyrir aðstoðina og allar góðu 

ábendingarnar 

Ég þakka leiðsögukennara mínum Kristínu Dýrfjörð fyrir aðstoðina. 
 

Ú r Alþýðubókinni 

 

Hvert barn er alfullkomið gagnvart réttlætinu, 

hvort heldur storkurinn kom með það í nefinu 

ellegar læknirinn í tösku; eða það er eingetið 

einsog Jesú Kristur. 

Með því að þjóðfélagið er til vegna mannsins 

liggur það í hlutarins eðli að barnið er undirstöðu- 

atriði félagsmála. Það er á barninu sem þjóðfélagið 

rís, og undir því hver rækt er sýnd barninu er 

komin velmegun hvers þjóðfélags og framtíð 

hvers ríkis. 

 

Halldór Laxness 
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1. Inngangur 
 

Viðfangsefnið í lokaverkefni mínu er foreldrasamstarf í leikskólum. Ástæðan fyrir 

valinu á þessu viðfangsefni er að mér þykir mikilvægt að foreldrar leikskólabarna séu 

í nánum tengslum við leikskólann. Áhugi minn fyrir góðu foreldrasamstarfi kemur 

ekki síður til vegna reynslu minnar sem foreldri barns í leikskóla. Ég hef átt mjög góð 

og traust samskipti við leikskólann sem án efa hafa áhrif á hve barninu mínu líður vel 

og er öruggt í leikskólanum.   

 Algengt er að börn dvelji stóran hluta úr deginum í leikskólanum og má með 

öðrum orðum segja að leikskólinn sé þeirra „annað heimili“. Því tel ég nauðsynlegt að 

foreldrar séu meðvitaðir um það hvað barnið þeirra er að fást við í leikskólanum á 

hverjum degi og það er ekki síður mikilvægt að foreldrar gefi leikskólanum góðar 

upplýsingar um hagi barnsins heima fyrir.  

Í ritgerðinni einblíni ég á hvaða áherslur eru lagðar á foreldrasamstarf hér á 

landi, en ég styðst einnig við erlendar heimildir. Til að svara því er ritgerðin tvískipt, 

annarsvegar skoða ég það sem hefur verið ritað og opinber tilmæli, hinsvegar geri ég 

rannsókn á viðhorfum leikskólakennara til foreldrasamstarfs. Rannsóknarspurningin 

sem ég legg fram er í þremur liðum, markmiðið er að svara tveimur þeirra í fyrri hluta 

ritgerðarinnar þær eru: Hvert er hlutverk leikskólans í samstarfi við foreldra? Og 

Hvert er hlutverk foreldra í samstarfi við leikskólann? Þriðja lið spurningarinnar 

Hverjar eru áherslur og væntingar leikskólakennara í samstarfi við foreldra? leitast 

ég við að svara í seinni hluta ritgerðarinnar í rannsókn minni sem unnin er í tengslum 

við foreldrasamstarf. Rannsóknin er eigindleg og fór gagnaöflun fram með viðtölum. 

Ég tók viðtöl við fjóra leikskólakennara, í viðtölunum komu fram ýmsar fróðlegar 

hugmyndir og vangaveltur. 

Í ritgerðinni fjalla ég fyrst um hlutverk leikskóla og foreldra í samstarfi og ég 

greini einnig frá nokkrum algengum leiðum í samstarfi þeirra. Ég geri grein fyrir 

aðferðafræðinni sem ég hafði að leiðarljósi við gerð rannsóknarinnar. Í lokin koma 

niðurstöður og úrvinnsla rannsóknarinnar og mun ég leitast við að tengja niðurstöður 

viðtalanna við fyrri hluta ritgerðarinnar. 

Mikilvægt er að hafa í huga við lestur ritgerðarinnar að hugtakið foreldrar er 

skilgreint um alla þá sem bera aðalábyrgð á uppeldi barna. Þegar hugtakið 

leikskólakennarar er notað er einnig átt við annað starfsfólk innan leikskólans. Þegar 



Foreldrasamstarf í leikskólum 

3

talað er um foreldrasamtöl er átt við fyrirfram ákveðin samtöl milli leikskólakennara 

og foreldra. Allir fjórir leikskólakennararnir sem tóku þátt í rannsókninni voru konur. 

Til þess að auðvelda lestur úrvinnslu rannsóknarinnar tala ég um leikskólakennara í 

kvenkyni í þeim hluta ritgerðarinnar. 
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2. Foreldrasamstarf 
 

Saga leikskólans hér á landi er ekki löng en fyrsti leikskólinn opnaði 1924 þá sem 

sumarleikskóli.1 Í gegnum árin hafa átt sér stað miklar breytingar í tengslum við 

uppbyggingu og starfsemi leikskóla. Breytingar í þjóðfélaginu hafa verið örar á 

undanförnum áratugum og hefur það meðal annars komið fram í breyttum áherslum 

og viðhorfum á starfsemi leikskóla. En þrátt fyrir ýmsar breytingar hefur þörfin fyrir 

samstarf foreldra og leikskóla alltaf verið fyrir hendi.2 Má því telja óhætt að fullyrða 

að foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í starfi leikskólans, öll börn eiga foreldra sem 

leikskólinn þarf og á að hafa samskipti við.3

Samkvæmt Uppeldisáætlun eiga leikskólar að stuðla að og örva alhliða þroska 

barna. Til þess að leikskólar geti unnið að því þarf að tryggja að starfsemin fullnægi 

þeim kröfum sem gera þarf með velferð barnsins, foreldra og samfélagsins alls að 

leiðarljósi.4

Í erindi Kristínar Dýrfjörð sem hún flutti á ráðstefnu um samstarf heimila og 

skóla í leik- og grunnskólum sagði hún: „Ein aðalforsenda gæða í starfi leikskóla og 

vísbending um að svo sé er talin vera gott samstarf við foreldra, að foreldrasamstarf sé 

vel skipulagt og að leikskólinn hafi virkt samstarf við foreldrana“.5 Þetta er einnig 

sjónarmið hins opinbera en í Lögum um leikskóla segir: „Leikskólastjóra er skylt að 

stuðla að samstarfi milli foreldra barnanna og leikskólakennara með velferð barnanna 

að markmiði“.6

Þegar barn byrjar í leikskóla er mikilvægt að náið samstarf og gagnkvæmt 

traust skapist á milli foreldra og leikskóla vegna þess að foreldrar þekkja barn sitt 

best, þeir hafa fylgst með þroskaferli þess frá fæðingu og þekkja barnið jafnframt sem 

einstakling í fjölskyldu. Í gegnum foreldra kynnist leikskólakennari hvernig 

heimilislíf og lífstíll barnsins er.7 Einnig má benda á að samkvæmt Aðalnámskrá 

leikskóla ber leikskólakennara að kynnast barninu í leikskólastarfi og þekkja þroska 

 
1Valborg Sigurðardóttir, 1998:37 
2 Anna Hermannsdóttir 1995:14 
3 Kristín Dýrfjörð 1994:16 
4 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:25 
5 Kristín Dýrfjörð 1998:13 
6 Lög um leikskóla 1994 
7 Gordon og Williams-Browne 1996:227 
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þess og færni í barnahópi.8 Má því álykta sem svo að ef foreldrar og leikskólinn leggi 

saman krafta sína getur það tryggt að barninu líði vel í leikskólanum. 

 

Í Reglugerð um starfsemi leikskóla segir: 

 
Leikskólanefndir skulu veita upplýsingar og fræðslu m.a. um 
réttindi og skyldur foreldra leikskólabarna og móta stefnu um 
samstarf leikskóla og foreldra í sveitarfélaginu, í samráði við 
leikskólastjóra, fulltrúa foreldra og eftir atvikum aðra aðila.9

Af þessu má draga þá ályktun að hið opinbera álítur hlutverk foreldra óumdeilt og 

mikilvægt en jafnframt má telja að foreldrar ættu að gera sér grein fyrir því hvert 

hlutverk leikskólans er í uppeldi barna þeirra. 

Í rannsókn sem Hughes og MacNaughton gerðu á því sem fræðimenn hafa 

skrifað um foreldrasamstarf, komust þau að þeirri niðurstöðu að flestir eru sammála 

um mikilvægi þess að foreldrar séu þátttakendur og eigi í góðu samstarfi við 

leikskólann.10 

Í tengslum við aðra rannsókn sömu aðila komust þau að þeirri niðurstöðu að 

leikskólar og foreldrar þurfa að byggja upp samfélag þar sem báðir aðilar deila með 

sér reynslu og skoðunum sínum. Foreldrar og leikskólakennarar þurfa í sameiningu að 

finna leiðir til að samvinnan gangi vel, til þess þurfa báðir aðilar að gera ráð fyrir tíma 

og daglegum samskiptum. Jafnframt er leikskólakennurum bent á að forðast það sem 

þau nefna valdið til að skilgreininga hvað er rétt og rangt í samtarfi.11 En hvert 

hlutverk leikskólans er í samstarfi við foreldra? 

 

2.1. Hlutverk leikskólans 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla er það hlutverk leikskólastjóra og leikskólakennara 

að kynna leikskólann og starfsemi hans fyrir foreldrum. Þar segir að nauðsynlegt megi 

telja að foreldrar kynnist hefðum og siðum sem gilda í leikskólanum og fá 

upplýsingar um foreldrafélag og starfsemi þess.12 Mikilvægt er talið að foreldrar séu 

 
8 Aðalnámskrá leikskóla 1999:30 
9 Reglugerð um starfsemi leikskóla 1995 
10 Hughes og MacNaughton 2000:256 
11 Hughes og MacNaughton 2001 [án bls. tals] 
12 Aðalnámskrá leikskóla 1999:30-31 
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vel upplýstir um áherslur leikskólakennara í uppeldistarfi, hvernig er tekið á málum 

sem upp koma, hversu oft á ári foreldrafundir og foreldrasamtöl eru.13 

Benda má á að í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að leikskólakennarar eiga að 

veita foreldrum upplýsingar og fræðslu um leikskólastarfið til dæmis með daglegum 

upplýsingum á upplýsingatöflu, í fréttabréfum og á foreldrafundum. Æskilegt er að 

bjóða foreldrum og aðstandendum barna öðru hverju í heimsókn í leikskólann til 

dæmis í foreldrakaffi, á sýningar og leikskólahátíðir.14 

Þessi áhersla á samstarf er ekki ný til komin en í markmiðsgrein Laga um 

leikskóla frá 1991 segir: „Eitt meginmarkmið í uppeldisstarfi leikskóla er að 

kappkosta í samvinnu við foreldra að efla alhliða þroska barna í samræmi við eðli og 

þarfir hvers og eins og leitast við að hlúa að þeim andlega og líkamlega svo að þau fái 

notið bernsku sinnar.“15 

Leikskólakennarar eru sammála þessum áherslum en í leikskólastefnu Félags 

íslenskra leikskólakennara kemur m.a. fram um hlutverk leikskólans að félagið telji 

það vera mannréttindi barna að vera í leikskóla og því mjög brýnt að uppbyggingin 

miðist við að öll börn eigi þess kost. Þar segir ennfremur að leikskólauppeldi byggi á 

sérstökum uppeldisaðferðum og hugmyndafræði og sé annars konar uppeldi en 

foreldrar inna af hendi og mikilvæg viðbót við það. Með tilliti til þess leggur félagið 

áherslu á að skipulag leikskóla taki mið af því að hagsmunir barns eru háðir þörfum 

foreldra og samfélags.16 

Mikilvægt er talið að börn eigi kost á því að ganga í leikskóla og nauðsyn þess 

að samstarf foreldra við leikskólann sé fyrir hendi. Því má spyrja hverjar væntingar 

foreldra um hlutverk leikskólans séu? 

Í rannsókn sem Liu, Young og Farmer gerðu í tengslum við væntingar foreldra 

til leikskólans og hvaða hlutverki hann ætti að gegna í menntun barna þeirra komust 

þau að eftirfarandi niðurstöðu. Foreldrar vilja að leikskólinn sé staður þar sem barnið 

fær menntun, læri að taka til, temja sér góðar matar- hvíldar- og salernisvenjur og viti 

hvenær það á að leika sér. Foreldrar segja það mikilvægt að leikskólakennari þurfi að 

vera hæfur til þess að geta kennt barninu öll ofangreind atriði og jafnframt að 

leikskólakennari sé kona. Foreldrar segja nauðsynlegt að leikskóli sé miðaður út frá 

 
13 Kristín Dýrfjörð 1998:13 
14 Aðalnámskrá leikskóla 1999:32 
15 Lög um leikskóla 1991 
16 Leikskólastefna FÍL 2000:9 



Foreldrasamstarf í leikskólum 

7

barninu og búi það undir áframhaldandi skólagöngu. Foreldrum finnst einnig áríðandi 

að farið sé eftir þeirra þörfum ekki síður en barnsins, jafnframt telja þeir nauðsynlegt 

að stjórnvöld sjái metnað sinn í að auka menntun leikskólakennara.17 

Í rannsókn sem Leslie, Etterson og Cumsille gerðu á vali foreldra á leikskólum 

komust þeir að ástæður foreldra voru mismunandi m.a. eftir kyni. Giftir feður leggja 

meiri áherslu á ytri þætti eins og kostnað og opnunartíma meðan, giftar mæður 

sérstaklega þær sem eru menntaðar, leggja áherslu á innri þætti eins og færni 

leikskólakennara og þætti sem hafa með samskipti við börnin að gera. Jafnframt er 

ljóst að foreldrar taka sameiginlega ákvörðun um leikskóla. 18 

Af þessum niðurstöðum má álykta að foreldrum finnist sem leikskólinn eigi að 

gegna mikilvægu hlutverki í uppeldi og menntun barna þeirra. En hvert er þá hlutverk 

foreldra í samstarfi við leikskólann?  

 

2.2. Hlutverk foreldra 

Fræðimenn hafa haldið því fram að mikilvægt sé að foreldrar gefi starfsfólki 

upplýsingar um hagi barnsins og að þeir fræðist jafnframt um starf deildarinnar sem 

barnið er á eins og m.a. kom fram hjá Hughes og Naughton.19 Í Aðalnámskrá 

leikskóla er tekið fram að nauðsynlegt er fyrir leikskólakennara að fá heildarmynd af 

þroska barns í upphafi leikskólagöngu þess.20 

John Andersen og Kjeld Rasmussen segja að leikskólakennarar vilji gjarnan að 

foreldrar séu hreinskilnir og opnir í samskiptum sínum um barnið. Þar af leiðandi er 

mikilvægt að hafa þá sýn á samvinnu að hún sé persónuleg og opin. En takmörk eru 

fyrir því hversu opin samskiptin geta verið og þurfa allir að vera meðvitaðir um það.21 

Í Aðalnámskrá leikskóla er tekið fram að leikskólakennarinn þurfi að vita um helstu 

atburði í lífi barns utan leikskólans, sem gæti verið gaman fyrir barnið að segja frá. 

Þar segir ennfremur að nauðsynlegt sé að foreldrar láti starfsfólk leikskólans vita ef 

það verða breytingar á högum barnsins og fjölskyldulífi. Börn eru næm á allar 

breytingar og þær geta haft áhrif á líðan þeirra og hegðun.22 

17Liu, Alexander og Farmer 2000:385 
18 Leslie, Etterson og Cumsille 2000:316-318 
19 Hughes og Naughton 2001 
20 Aðalnámskrá leikskóla 1999:31 
21Andersen og Rasmussen 1996:85 
22 Aðalnámskrá leikskóla 1999:31 
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Andersen og Rasmussen segja að leikskólakennarar vilji að foreldrar sýni því 

starfi áhuga sem unnið er með barninu í leikskólanum, spyrji spurninga, rökræði og 

hrósi.23 Er það í samræmi við vilja hins opinbera en í Aðalnámskrá leikskóla kemur 

fram mikilvægi þess að foreldrar fylgist með því hvað hefur drifið á daga barnsins í 

leikskólanum.24 

Hjá Jean Konzal kemur fram að börn þeirra foreldra sem eru virkir 

þátttakendur í leikskólastarfinu gangi betur í leikskólanum. Börn sem eru í leikskóla 

þar sem foreldrar deila sameiginlegum gildum og skoðunum með leikskólakennurum 

og foreldrum annarra barna í leikskólanum eru einnig talin líklegri til að fagna 

velgengni. Í rannsókn sem Konzal gerði á leiðum til að skapa samfélag náms komst 

hún að þeirri niðurstöðu að þeir foreldrar sem eru í góðum tengslum við leikskólann 

eru líklegri til þess að skilja og styðja það sem fram fer í leikskólanum. En til þess 

verður bæði tími og áhugi að vera til staðar.25 

Ábyrgð foreldra er óumdeild, um hana segir í leikskólastefnu Félags íslenskra 

leikskólakennara, mikilvægt er að leggja áherslu á hlutverk foreldra sem bandamanna 

og hvetja leikskólakennara til að nýta sér þekkingu foreldra, börnum og leikskólanum 

í hag. Félagið telur jafnframt að foreldrar séu þeir aðilar sem best geta haft eftirlit með 

starfsemi leikskólans og eigi að virka bæði sem stuðningur og aðhald fyrir 

leikskólastarfið. 26 

Af fyrrgreindum atriðum er óhætt að draga þá ályktun að mikilvægt er fyrir 

leikskólann að hlusta á og virða skoðanir foreldra. Foreldrar geta komið með 

hugmyndir sem gera starfið í leikskólanum betra og þeir geta einnig átt þátt í því að 

móta markmið og leiðir að góðu foreldrasamstarfi. 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um leiðir til samstarfs og hvernig hægt er að 

tryggja áhrif og samvinnu foreldra. 

 
23Andersen og Rasmussen 1996:86 
24 Aðalnámskrá leikskóla 1999:31 
25 Konzal 2000:96- 113 
26Leikskólastefna FÍL 2000:13 
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3. Leiðir að foreldrasamstarfi 
 

Hverjum leikskóla er ætlað að móta eigin hugmyndir að samvinnu milli foreldra og 

leikskóla. Er það í samræmi við stefnu Félags leikskólakennara að formi samvinnu 

foreldra og leikskóla séu gerð skil í skólanámskrá. Samstarfið hlýtur alltaf að taka mið 

af aðstæðum á hverjum stað en verður jafnframt að vera um þætti og málefni sem 

skipta foreldra, börn og leikskólann raunverulegu máli.27 En hvað eru algengar leiðir í 

samstarfi foreldra og leikskóla? 

 

3.1. Foreldrafélög 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla á við hvern leikskóla að starfa foreldrafélag og 

eiga foreldrafundir að vera haldnir reglulega og hafa foreldrarnir rétt á því að taka þátt 

í undirbúningi þeirra. Foreldrar geta tekið þátt í starfi leikskólans á ýmsan hátt. Þeir 

geta fylgst með og verið þátttakendur í starfinu daglangt eða hluta úr degi. Foreldrar 

geta verið með í ferðum á vegum leikskólans og tekið þátt í skipulagningu þeirra.28 

Í leikskólastefnu Félags íslenskra leikskólakennara segir meðal annars um 

form foreldrasamvinnu: við hvern leikskóla er æskilegt að starfi foreldrafélag og er 

það hlutverk leikskólastjóra að veita aðstoð í þeim tilgangi. Einnig er tekið fram að 

nauðsynlegt sé að leikskólinn eigi áheyrnarfulltrúa í stjórn foreldrafélagsins og að 

meginhlutverk foreldrafélaga sé að vinna að tengslum milli heimilis og leikskóla. 

Jafnframt er brýnt að leggja áherslu á að eiga gott samstarf við Landsamtök 

foreldrafélaga barna í leikskólum og er talið að báðir aðilar séu ábyrgir að frumkvæði 

af því. Félagið telur einnig nauðsynlegt að gert sé ráð fyrir kostnaði vegna 

foreldrasamstarfs í fjárhagsáætlun hvers leikskóla. 29 

Algengt er að foreldrafélögin standi fyrir ýmsum uppákomum eins og 

grillveislum á vorin og þau skipuleggja stundum ferðir eins og sund- og skautaferðir. 

Í foreldrakönnun sem unnin var af Dagvist barna í Reykjavík árið 1998 voru 

foreldrar spurðir að því hvort þeir tækju virkan þátt í starfi foreldrafélags leikskólans, 

tæplega helmingur foreldra sögðu að þeir tækju ekki virkan þátt í starfinu. Um 20% 

 
27 Leikskólastefna FÍL 2000:13 
28 Aðalnámskrá leikskóla 1999:32 
29 Leikskólastefna FÍL 2000:13-14 
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foreldra sögðust engan þátt taka í starfi foreldrafélagsins, rúm 20% foreldra sögðust 

aftur á móti að þeir tækju þátt í starfi foreldrafélagsins.30 Það er umhugsunarvert 

samkvæmt þessari könnun hversu margir tóku ekki þátt í starfi foreldrafélagsins. En 

þrátt fyrir þessar niðurstöður eru foreldrafélög samt sem áður mikilvægur þáttur í 

samstarfinu á milli foreldra og leikskólans. En það sem skiptir mestu máli er að 

foreldrar hafi daglega samskipti við leikskólakennara og að formleg samtöl séu 

reglulega á milli þeirra.  

 

3.2. Dagleg samskipti og foreldrasamtöl 

Teresa Hutchins og Margaret Sims segja að leikskólakennarar þurfi að skipuleggja 

tíma til þess að ræða við foreldra við upphaf og lok leikskóladags.Þegar foreldrar og 

leikskólakennarar skiptast á upplýsingum um barnið, ræða mismunandi skoðanir og 

læra af hverjum öðrum myndast gagnkvæmt traust. Það veitir börnum öryggi þegar 

það sér að tengslin eru góð á milli leikskólakennara og foreldra þeirra.31 

Andersen og Rasmussen segja að foreldrar vilji yfirleitt fá að vita hvernig 

dagurinn hefur gengið fyrir sig hjá barninu og hvort að því hefur liðið vel. Foreldrar 

meta það einnig mikils að fá að heyra eitthvað jákvætt um barnið sitt þegar þeir sækja 

það í leikskólann. Margir leikskólar hafa staðið sig vel í að skrifa dagbók sem 

foreldrar geta skoðað, í hana eru oft skrifuð „gullkorn“ sem börnin hafa sagt og 

jafnvel hvað gert var yfir daginn. En foreldrar vilja einnig heyra um það sem neikvætt 

er og að leikskólakennarinn segi þeim allt sem mikilvægt er.32 Leikskólakennurum og 

foreldrum gefst ekki alltaf kostur á því að tala saman eftir hvern dag. Orsökin er 

yfirleitt tímaleysi beggja aðila og jafnvel truflun frá öðrum foreldrum og börnum þess 

vegna eru formleg samtöl milli foreldra og leikskólakennara nauðsynleg.33 Þau eru 

réttur og skylda foreldra og leikskólakennara, réttur foreldra til að fá upplýsingar og 

að veita upplýsingar um barn sitt, skylda foreldra til að hitta og ræða við það fólk sem 

vinnur við það að hugsa um og mennta börnin þeirra. Á sama hátt er það réttur 

leikskólakennara að fá upplýsingar frá foreldrum, það auðveldar barninu 

leikskóladvölina og hefur áhrif á daglega líðan þess. Það er ennfremur skylda 

 
30 Dagvist barna 1998:8 
31 Hutchins og Sims 1999:41;51 
32Andersen og Rasmussen 1996:78-83 
33 Hutchins og Sims 1999:42 
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leikskólakennara að veita foreldrum samtöl til að miðla upplýsingum til þeirra sem 

bera frumábyrgð á uppeldi barnanna.34 

Í Aðalnámskrá leikskóla er tekið fram að samtöl foreldra og leikskólakennara 

þurfa að vera vel undirbúin af beggja hálfu. Leikskólakennari ber ábyrgð á að 

reglulega sé rætt við foreldra og skal fara með allar upplýsingar um barnið sem 

trúnaðarmál.35 Í Siðareglum leikskólakennara er tekið fram að: 

Leikskólakennarar skulu sjá til þess að allar upplýsingar um 
barnið sem þeir veita forráðamönnum barna séu áreiðanlegar og í 
samræmi við faglegar kröfur. 

 

Leikskólakennarar skulu virða ákvörðunarrétt 
foreldra/forráðamanna og hafa ekki samband við aðra um málefni 
barns án vitneskju forráðamanns, nema slíkt sé óhjákvæmilegt til 
að tryggja velferð barnsins.36 

Í foreldrakönnunni sem Dagvist barna vann voru foreldrar einnig spurðir að því 

hversu mörg formleg foreldrasamtöl þeir vildu hafa á ári. Í ljós kom að 60% foreldra 

sem svöruðu könnun. vill að haldin séu tvö formleg samtöl. 

Ef skoðuð eru viðhorf foreldra til leikskólans í tengslum við sömu spurningu 

kom í ljós að þeir foreldrar sem eru ánægðari með samskiptin við leikskólann vilja 

einungis eitt eða tvö formleg samtöl. Foreldrar sem aftur á móti eru ekki eins ánægðir 

með samskiptin vilja fjögur samtöl á ári. Niðurstöður sýna að því færri formleg samtöl 

sem foreldrar vilja, þeim mun ánægðari eru þeir með samskipti við leikskólann. 

Jafnframt er talið mögulegt að börn þeirra foreldra sem vilja fleiri en eitt eða tvö 

formleg foreldrasamtöl eigi við einhvers konar vandamál að stríða. Könnunin sýnir 

fram á hversu áríðandi foreldrar telja að formleg samtöl við leikskólann séu 

reglulega.37 

Að leikskólakennari heimsæki börn og foreldra getur jafnvel verið áhrifarík 

leið til þess að byggja upp samstarfið. Sumir foreldrar eru oft afslappaðri heima fyrir 

og gefst þeim jafnframt tækifæri á því að stjórna umræðunni þar sem þeir eru 

gestgjafar.38 Hér að framan hefur verið bent á ýmsar leiðir til samstarfs, upplýsingar 

 
34 Kristín Dýrfjörð 1998:13 
35 Aðalnámskrá leikskóla 1999:32 
36 Siðareglur FÍL 2001 
37 Dagvist barna 1998:8 
38 Hutchins og Sims 1999:43 
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eru kjörorð þeirra flestra. Uppeldisfræðileg skráning er ein leið til að miðla 

upplýsingum og stuðla að foreldrasamstarfi. 

 

3.3. Uppeldisfræðileg skráning 

Uppeldisfræðileg skráning fjallar um það að gera verklegan þátt leikskólastarfsins 

sýnilegan, hvað börnin hugsa og segja og hvað leikskólakennarinn gerir og segir með 

þeim. Hægt er að gera skráningar með því að taka ljósmyndir, nota 

myndbandsupptökuvél, taka upp á segulbandstæki og skrifa niður hvað börnin segja 

og gera.39 

Með endurtekinni skráningu gefst leikskólakennaranum kostur á að fylgjast 

betur með barninu, taka eftir breytingum, bæði hvað varðar færni og hegðun eða 

yfirbragð sem gæti til dæmis beint til tilfinningalegrar röskunar í lífi þess. Einnig 

hjálpar skráning leikskólakennurum að forðast ómeðvitaða hlutdrægni og skilja á milli 

staðreynda og ályktana.40 Þannig er leikskólakennarinn betur í stakk búinn að mæta 

barninu á forsendum þess sjálfs, með hjálp fræðilegrar þekkingar og reynslu.  

Uppeldisfræðileg skráning tekur vissulega tíma en með æfingu getur hún 

stundum fléttast inn í önnur störf í nálægðinni við börnin og verður þá ekki eins 

tímafrek. Þessum tíma er vel varið og fellur um leið undir skyldur sem fram koma í 

Aðalnámskrá leikskóla þar sem segir að leikskólakennari þurfi að taka tíma til 

skráningar barns og barnahópsins í heild.41 

Barnið sjálft getur nýtt skráninguna með hvatningu því þegar við á getur 

kennarinn skoðað skráninguna með barninu og barnið séð getu sína og möguleika í 

nýju ljósi.42 Með því til dæmis að hengja upp verk eftir börnin sjá þau að vinna þeirra 

er tekin alvarlega.  

Með skráningum er starfið gert foreldrum sýnilegt til dæmis er algengt að 

skráningarnar séu hengdar upp í fataherbergjum leikskólans þar sem þær sjást vel. 

Skráning getur verið ein leið til þess að auðvelda foreldrum þátttöku í starfi 

leikskólans og getur einnig ýtt undir þróun foreldrasamstarfs.43 Skráningin er gluggi 

sem gerir leikskólakennurum og foreldrum kleift að sjá barnið og gjörðir þess frá öðru 

 
39 Guðrún Alda Harðardóttir 31.10.2000 
40 Gordon og Williams-Browne 1996:173 
41 Aðalnámskrá leikskóla 1999:14 
42 Taguchi 1997:34 
43 Guðrún Alda Harðardóttir 31.10.2000 
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sjónarhorni, því er hún mikilvæg í starfi leikskólans. Í eftirfarandi kafla verður greint 

frá markmiði rannsóknarinnar sem ég vann í tengslum við foreldrasamstarf og þeirri 

aðferðafræði sem ég hafði að leiðarljósi við framkvæmd hennar. 
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4. Rannsókn 
 

4.1. Markmið  

Markmiðið með rannsókn minni er að leitast við svara þriðja lið 

rannsóknarspurningarinnar sem ég lagði fram, Hverjar eru áherslur og væntingar 

leikskólakennara í samstarfi við foreldra?. 

 

4.2. Eigindleg rannsókn 

Aðferðin sem ég notast við í minni rannsókn hefur á íslensku verið kölluð eigindleg 

rannsóknaraðferð. Eigindlegar rannsóknaraðferðir nýtast vel í rannsóknum sem 

beinast að því að sjá heildstæða mynd af aðstæðum og lífi fólks og afla þekkingar á 

því hvaða merkingu og skilning fólk leggur í athafnir og líf sitt. Í eigindlegum 

rannsóknum er mögulegt að afla dýpri skilnings á aðstæðum og beina ljósi á 

persónulega reynslu manna.44 Við eigindlegar rannsóknir reynir rannsakandinn að 

kynnast og skilja huglæg sjónarmið geranda við tilteknar skilgreindar aðstæður. Gildi 

þessara rannsókna felast í viðleitni rannsakandans til að lýsa heiminum eins og þeir 

skynja hann sem rannsakaðir eru.45 Viðtöl eru oft notuð við gagnaöflun eigindlegra 

rannsókna.  

 

4.3. Um viðtöl 

Viðtal er ákveðin tegund af samræðu sem yfirleitt fer fram á milli tveggja 

einstaklinga46 Í viðtali reynir fyrst og fremst á yrt tjáskipti þar sem tungumálið er 

aðallega notað, en óyrt boðskipti gegna einnig ákveðnu hlutverki. Tungumálið er eins 

konar milliliður sem gefur orðunum merkingu.47 Ýmislegt er talið gott að hafa í huga 

þegar viðtöl eru undirbúin. Æskilegt er að upplýsa þátttakanda viðtalsins fyrirfram svo 

 
44 Rannveig Traustadóttir 1995:99 
45 Hermann Óskarsson 2000:46 
46Bogdan og Biklen 1992:96 
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hann geti undirbúið sig sem best.48 Einnig er mikilvægt að upplýsa þátttakanda hver 

tilgangur viðtalsins er og segja honum að farið verði með öll gögn sem trúnaðarmál.49 

Áríðandi er að hafa spurningar sem krefjast opinna svara. Í viðtölum sem eru lítið 

skipulögð veit spyrjandi hvað hann ætlar að forvitnast um, en hann getur hagrætt 

spurningunum eftir því sem aðstæður leyfa. Einnig getur spyrjandi orðað 

spurningarnar á þann hátt sem hann telur auðveldast fyrir þátttakanda viðtalsins að 

skilja. Góð viðtöl krefjast þolinmæði, ef hún er til staðar er líklegast að viðtölin skili 

sem bestum árangri.50 

4.4. Undirbúningur  

Ég byrjaði fyrst á því að semja spurningalista til að hafa meðferðis í viðtölin mér til 

stuðnings. Því næst setti ég mig í samband við fjóra leikskólakennara og bað þá um að 

taka þátt í rannsókn sem ég væri að vinna fyrir lokaritgerð í leikskólakennaranámi. Ég 

tjáði þeim að rannsóknin tengdist foreldrasamstarfi. Einnig sagði ég þeim að 

nafnleyndar yrði gætt. 

 

4.5. Val á þátttakendum 

Þátttakendurnir í rannsókninni eru allir starfandi leikskólakennarar en engin þeirra 

starfar á sama stað. Þær hafa allar mislanga reynslu af starfi í leikskóla. Einnig er 

misjafnt hvar þær útskrifuðust úr námi sínu sem leikskólakennarar. Ég ítreka að ég 

tala um leikskólakennara í kvenkyni, þar sem allir þátttakendurnir eru konur, ég tel 

það auðvelda lesningu á úrvinnslu rannsóknarinnar. Á eftir ég segi örlítið frá 

þátttakendunum og gaf ég þeim jafnframt önnur nöfn.  

 
47Hermann Óskarsson 2000:82-83 
48Bogdan og Biklen 1992:96 
49Bogdan og Biklen 1992:97-98 
50 Bogdan og Biklen 1992:101 
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Nína Jónsdóttir er um þrítugt, hún útskrifaðist nýlega sem leikskólakennari frá 

Háskólanum á Akureyri og hefur starfað síðan sem deildarstjóri á deild með yngstu 

börnum leikskólans. Áður en Nína hóf leikskólakennaranám hafði hún enga reynslu af 

því að starfa í leikskóla. 

 

Anna Kristjánsdóttir er um fimmtugt hún útskrifaðist ekki alls fyrir löngu frá 

Háskólanum á Akureyri og hefur unnið í leikskóla frá árinu 1990. Anna er 

deildarstjóri á deild með yngstu börnum leikskólans og fulltrúi fyrir hönd leikskólans í 

foreldrafélagi. 

 

Jóna Gunnarsdóttir er rúmlega þrítug, hún lauk fjarnámi frá Fósturskóla Íslands 

fyrir nokkrum árum. Jóna byrjaði að vinna í leikskóla eftir námið og er nú fulltrúi 

foreldrafélags fyrir hönd leikskólans. 

Dóra Jóhannsdóttir er um fimmtugt, hún útskrifaðist frá Fósturskóla Íslands fyrir 

u.þ.b. þremur áratugum og hefur starfað frá þeim tíma í leikskóla. 

 

4.6. Framkvæmd 

Ég byrjaði á því að senda þátttakendum spurningalistann til þess að þær gætu skoðað 

hann og undirbúið sig fyrir viðtölin. Þátttakendurnir gáfu mér upp stað og stund sem 

hentaði þeim best. Eitt viðtalið tók ég í heimahúsi en hin þrjú tók ég á vinnustað 

þátttakenda. Ég notaðist bæði við „diktafón“ og segulbandstæki og nýttist hvort 

tveggja vel. Viðtölin tóku mislangan tíma eins og gengur og gerist, sumar svöruðu 

stutt og hnitmiðað en aðrar notuðu lengri svör til að útskýra hlutina nánar, viðtölin 

tóku allt frá 25 mínútum og upp í klukkutíma. 

Í lok viðtalanna þakkaði ég fyrir þátttökuna. Þegar gagnöflun var lokið afritaði 

ég öll viðtölin nákvæmlega í tölvu. Úr viðtölunum dró ég fram nokkur þemu sem 

tengjast spurningunum. Viðtölin greindi ég síðan nánar út frá þemunum og verður 

sagt frá greiningunni hér á eftir. 
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5. Niðurstöður 

Ég valdi að draga nokkur þemu sérstaklega út. Ég skoðaði svör leikskólakennaranna í 

tengslum við þau. Þemun eru eftirfarandi: 

 

* Dagleg og góð samskipti við foreldra 

* Líðan barnanna og samstarf við foreldra 

* Starfið í leikskólanum og samskipti við foreldra 

* Foreldrasamtöl 

* Væntingar leikskólakennara til foreldrasamstarfs 

* Uppeldisfræðileg skráning 

* Upplýsingaflæði á milli leikskólans og foreldra 

* Breytingar á samstarfi við foreldra 

 

Dagleg og góð samskipti við foreldra  

Leikskólakennararnir segja allar dagleg samskipti við foreldra vera mikilvæg. Dóra 

talar um að það sé áríðandi að einn og sami leikskólakennarinn taki alltaf á móti 

börnum og foreldrum á morgnanna hún segir: 

Ég legg áherslu á að móttakan á morgnana sé góð. Þá komast 
upplýsingar frá foreldrum strax til sömu manneskjunnar sem 
færir þær inn í dagbókina fyrir þá sem eiga eftir að koma til vinnu 
yfir daginn. Ég tel mikilvægt að leikskólakennarinn gefi sér tíma 
til þess að taka á móti börnunum og noti tímann til þess að ræða 
við foreldra. Það skiptir meginmáli hvernig allur dagurinn gengur 
fyrir sig að móttakan á morgnana sé góð. 

 

Anna bendir á að henni finnist það skipta öllu máli fyrir líðan barnsins að vera í 

góðum daglegum samskiptum við foreldra. Hún álítur að leikskólakennarar þurfi að 

vera opnir og óþvingaðir í fataherbergi þegar foreldrar og börn eru að koma og fara. 

Anna segir það jafnframt vera mikilvægt að leikskólakennararnir „brjóti ísinn því 

foreldrar eru svo mismunandi“. 

Nína ræðir um að hún leggi mikla áherslu á dagleg samskipti sérstaklega, 

vegna þess hve börnin eru ung hjá henni og mörg þeirra ótalandi, en hún bendir 



Foreldrasamstarf í leikskólum 

18

jafnframt á að dagleg samskipti séu alltaf mikilvæg og nauðsynlegt sé að gefa sér tíma 

á hverjum degi til þess að spjalla. 

Öllum leikskólakennurunum finnst undirstaða góðra samskipta fólgin í 

mikilvægi þess að upplýsingar um barnið komist til skila, bæði frá foreldrum og 

leikskólanum.  

Önnu finnst einnig eitt aðalatriðið í góðum samskiptum felast í því að báðir 

aðilar séu hreinskilnir og þori að segja einnig það neikvæða ekki eingöngu það 

jákvæða. Nína telur vera mikilvægt: 

 
Að bæði foreldrar og leikskólakennarar gefi sér tíma til þess að 
ræða málin, að samskiptin séu ekki formleg heldur persónuleg og 
að leikskólinn í heild sinni sé persónulegur þar sem allir aðilar 
eru á jafnréttisgrundvelli. 

 

Dóra segir að samskiptin við foreldra þurfi að vera markviss og hnitmiðuð, því samskiptin 

snúist jú, um barnið. Með því á hún við að það sé fyrst og fremst rætt um barnið, ekki sé 

verið að ræða til dæmis um hvernig dagurinn var hjá foreldrum. 

Jónu finnst aftur á móti mikilvægt atriði að sýna foreldrum einnig áhuga og gefa 

sér tíma til þess að spjalla um daginn og veginn ekki eingöngu um barnið. 

 

Líðan barnanna og samskipti við foreldra  

Leikskólakennararnir segja að það veiti barninu aukið öryggi og að því líði betur í 

leikskólanum ef þau sjá og upplifa það að samskipti foreldra þeirra við leikskólann séu 

góð. Dóra bendir á að sé einn af mikilvægustu þáttunum til að barninu líði vel í 

leikskólanum þurfi samskipti foreldra við leikskólann að vera góð. Jóna talar um að ef 

foreldrarnir séu öryggir og treysti leikskólanum þá verði börnin einnig örugg. 

 

Starfið í leikskólanum og samskipti við foreldra 

Leikskólakennararnir segja það vera eitt af undirstöðuatriðum til þess að starfið í 

leikskólanum gangi vel að vera í góðu og nánu samstarfi við foreldra. Dóra heldur því 

fram að það þurfi að ríkja gagnkvæmt traust á milli foreldra og leikskólans. Hún bendir 

einnig á að leikskólakennarar þurfi að vera vandaðir í framkomu og sýna að þeir séu 

traustsins verðir.   
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Nína telur að ef samskiptin við foreldra eru góð þá viti leikskólakennarar frekar hverjar 

væntingar foreldra eru til starfsins í leikskólanum og það auðveldi leikskólanum að 

uppfylla þær væntingar.  

Foreldrasamtöl 

Í leikskólunum þar sem þær starfa er alltaf byrjað á því að eiga samtal við foreldra þegar 

barn er að byrja í leikskólanum. Leikskólastjóri byrjar á því að kynna leikskólann og hann 

fer jafnframt yfir dvalarsamninginn með foreldrum. Deildarstjórar þeirrar deildar sem 

barnið fer á sjá um að kynna deildina og starfsemi hennar. Í þessu fyrsta samtali fær 

leikskólinn jafnframt helstu upplýsingar um hagi barnsins. Dóra bendir á að oftast sé það 

þannig að þegar barnið hefur verið þrjá mánuði í leikskólanum, á leikskólakennarinn aftur 

samtal við foreldra, í því samtali eru foreldrum veittar upplýsingar um það hvernig barninu 

hefur gengið að aðlagast í leikskólanum. 

Þar sem Nína, Jóna og Dóra starfa eru skipulögð foreldrasamtöl einu sinni á ári 

og eru þau alltaf í kringum afmæli barnsins. Í leikskólanum sem Anna starfar eru skipulögð 

foreldrasamtöl tvisvar á ári á sex mánaða fresti og er annað viðtalið tengt afmælismánuði 

barnsins. Fyrir samtölin sem fara fram í kringum afmælismánuð barnsins er í öllum 

leikskólunum fjórum fylltur út atferlislisti, hann sýnir ákveðna þroskaþætti sem barnið á að 

vera búið að ná við tilgreindan aldur, þennan lista er síðan farið yfir með foreldrum. 

Nína talar um að foreldrar vilji fá að vita hvernig barninu líður í leikskólanum og hvernig 

barnið er í samskiptum við önnur börn og leikskólakennara. En Anna bendir á:  

 
Fyrir afmælissamtalið eins og við köllum það, fá foreldrar 
með sér spurningar heim sem þeir geta velt fyrir sér, eins og 
til dæmis: Hvernig viltu að tekið sé á móti barninu þínu? 
Hefur eitthvað breyst í aðstæðum barnsins síðan það hóf 
leikskólagöngu? Er eitthvað sem foreldrar hafa áhyggjur af 
varðandi þroska barnsins?  

 

Dóra segir að það þurfi að undirbúa samtölin vel áður en foreldrar koma, ef það eru til 

dæmis einhver þroskafrávik sem leikskólakennarinn hefur tekið eftir hjá barninu, þarf 

hún að vera búin að undirbúa hvernig á að ræða það við foreldrana. Og ef hún er búin að 

ákveða hvernig hægt er að vinna úr málunum, þá leggur hún það fyrir foreldra og athugar 

hvort að þeir séu sammála fyrirætlunum hennar. Dóra segir jafnframt: 
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Mikilvægt er að passa sig á því að opna alltaf foreldrasamtal á 
jákvæðu nótunum. Mjög gott er að leikskólakennari sé búinn að 
segja foreldrunum hver tekur á móti þeim. Það er gott að hafa 
svona persónuleg tengsl strax í upphafi, að taka vel á móti 
foreldrunum, taka í höndina á því og koma nálægt því.  
Mér finnst skipta miklu máli að hafa allt tilbúið og segja 
foreldrunum hversu langur tími er gefinn fyrir samtalið. 
Leikskólakennarinn á að stýra samtalinu og þá meina ég einna 
helst ef um erfið samtöl er að ræða, til þess að maður leiðist ekki 
út í það að fjarlægjast vandamálið og fara að tala um eitthvað allt 
annað. Leikskólakennarar fá mest út úr slíku samtali, því þá halda 
þeir alltaf utan um það sem þarf að ræða um barnið. 

 

Ég tók fram hér að ofan að í leikskólanum hjá Önnu eru tvö skipulögð foreldrasamtöl 

á ári og er miðað við að þau séu á hálfs árs fresti. Anna kallar seinna samtalið „stutt 

samtal“. Hún segir að í því samtali sé tekið saman hvernig barninu gengur í 

samverustund, í úti- og inniveru einnig hvernig hreinlætis- og matarvenjur ganga hjá 

barninu. 

Þær taka allar skýrt fram að foreldrum er velkomið að biðja um samtal við 

leikskólakennara hvenær sem er ef það er eitthvað sem þeim liggur á hjarta. Einnig 

geta leikskólakennarar einnig óskað eftir samtali við foreldrana ef það er eitthvað sem 

þeir vilja koma á framfæri. 

 

Uppeldisfræðileg skráning 

Leikskólakennararnir segja mikilvægt að gera uppeldisfræðilega skráningar í 

leikskólastarfinu til þess að gera starfið sýnilegra foreldrum. Þær eru allar duglegar 

við að gera ljósmyndaskráningar, sem þær hengja í fataherbergið. Þær gera skráningar 

um það sem fram fer í hópastarfstímunum og eru þær jafnframt hengdar upp í 

fataberbergið. Þær skrá alltaf niður hvernig börnunum gengur að borða, bleiuskipti 

þar sem við á og hversu lengi barnið sefur, ef það sefur eftir hádegismat. Nína segir: 

 
Það er mjög góð og einföld lausn að hafa skráningar þar sem 
foreldrar geti séð hvað barnið þeirra hefur gert yfir daginn. Við 
erum mjög duglegar að gera ljósmyndaskráningar. 

 

Jóna ræðir um hvað það er mikilvægt fyrir foreldra að leikskólakennarar séu duglegir 

að gera skráningar úr starfinu. Hún segir: 
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Persónulegu skráningarnar sýnum við foreldrum þegar þeir koma 
í foreldrasamtöl, eða tölum við foreldri þegar það sækir barnið. 
Við skrifum líka alltaf niður „gullkorn“ sem börnin segja og 
látum foreldra alltaf vita ef barnið þeirra hefur sagt eitthvað 
skemmtilegt „gullkorn.“ 
 

Anna gerir mikið af skráningum úr starfinu með börnunum. Hún greinir frá einni 

nýrri skráningu sem hún kallar speglaskráningu, með þessari skráningu er verið að 

kanna hvernig barnið lítur á sig sjálft og með skráningunni er lögð áhersla á að byggja 

sjálfstraust og sjálfsvirðingu barnanna. Anna greinir frá því hvernig skráningin fer fram: 

 
Við höfum spegil og teppi yfir honum svo segi ég til dæmis: Nú 
ætla ég að sýna þér litla stelpu sem ég þekki. Ég geng svo með 
henni að teppinu og segi, veistu að ég þekki þessa stelpu hún er 
ofsalega dugleg og hún er líka svo góð, (ég tel alltaf upp 
eiginleika sem barnið á) í lokin segi ég, langar þig að sjá litlu 
stelpuna og tek teppið frá. Þá horfir hún á sig og þá er spurningin 
hvernig hún bregst við. Sum börnin segja þetta er ég og eru 
æðislega ánægð með sig, önnur bakka og segja þetta er hann eða 
hún. 

 

Um samskiptaskráningu segir Anna, að hún fylgist til dæmis með kubbaleik og meti 

það hvernig börnunum komi saman í leiknum. Hún segir að þegar hún hefur skrifað 

niður skráningu eða tekið upp á „diktafón“ og skoði hana síðan, þá sjái hún hlutina frá 

allt öðru sjónarhorni. Þessum skráningum er alltaf miðlað til foreldra og að í rauninni 

eru allar skráningar mikilvægar upplýsingar til foreldra. Til þess að foreldrar geti 

fylgst með daglegu starfi í leikskólanum hengir Anna skráningar í fataherbergið eftir 

hvern dag, um það hvernig dagurinn gekk fyrir sig, allt frá því hvaða bók var lesin og 

hvaða lög voru sungin,  

 

Upplýsingaflæði á milli leikskólans og foreldra 

Hjá leikskólakennurunum eru sömu venjur um miðlun upplýsinga til foreldra. 

Upplýsingum er auðvitað að miklu leyti miðlað með daglegum samskiptum. Jafnframt 

eru dagatöl sem foreldrar fá í hverjum mánuði og á þeim er tekið fram það sem er 

ætlunin að gera þann mánuðinn og hvaða börn eiga afmæli. Á bakhlið dagatalsins er 

fréttabréf til foreldra. Í fataherbergjunum eru töflur þar sem skrifaðar upplýsingar eru 
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og stundum eru settir miðar í hólf barnanna sem geyma skilaboð til foreldra. Einnig 

eru skráningarnar notaðar til sem miðla upplýsingum til foreldra. 

Þær segja að mjög misjafnt sé hversu duglegir foreldrar séu við að miðla 

upplýsingum um hagi barnsins heima fyrir, Jóna talar um að sumir foreldrar gefi 

aldrei færi á sér en aðrir séu stundum að gefa aðeins of mikið af upplýsingum um 

mjög persónulega hagi. Nína talar um að yfirleitt séu foreldrar duglegir að miðla 

upplýsingum til leikskólans um barnið, hún tekur fram að: 

 
Það virðist kannski haldast í hendur að foreldrar vilja fá og gefa 
góðar upplýsingar vegna þess hve börnin eru ung. Það er þó ekki 
síður mikilvægt að hafa gott upplýsingaflæði hjá eldri börnum. 
Ég tel að áherslur foreldra séu orðnar aðrar, þeir eru farnir að 
þora að tjá sig meira , það kemur kannski til með auknu 
upplýsingaflæði til þeirra, þá verða kröfurnar meiri hjá þeim að fá 
að vita meira. 
 

Anna bætir við í sambandi við samskipti barnanna að henni finnist foreldrar eiga rétt á 

því að heyra að dagurinn gekk kannski ekki vel fyrir sig og því skrifar hún það einnig 

með ef eitthvað gekk illa til dæmis í hópatíma. En hún nafngreinir aldrei neinn og 

foreldrar geta þá komið og spurt hvort það hafi verið þeirra barn, þá getur Anna 

svarað þeim persónulega. Anna greinir foreldrum einnig oft frá því til dæmis: „hann 

var ekki nógu vel upplagður í dag“ eða eitthvað þess háttar. 

Anna segir um fréttabréfin sem fylgja aftan á dagatölunum að þar sem hún er í 

stjórn foreldrafélagsins fyrir hönd leikskólans þá setji hún alltaf fréttir frá 

foreldrafélaginu, hvað gerist á fundum og hvað foreldrafélagið hefur ákveðið að gera 

á næstunni. Henni finnst mjög mikilvægt að koma upplýsingum um foreldrafélagið til 

allra foreldra og að þeir fái að vita með góðum fyrirvara ef til dæmis um er að ræða 

einhverja dagsferð. Anna greinir jafnframt frá aðalfréttabréfi sem gefið er út á haustin 

í því er áætlun um vetrarstarf leikskólans. 

Varðandi upplýsingaflæði foreldra til leikskólans segir Anna það misjafnt eins 

og ég hef áður tekið fram. En hún talar um að sumir séu mjög duglegir dag frá degi og 

segja til dæmis frá því hvernig barnið svaf. Hún tekur fram að stundum sé erfitt að 

meta það því foreldrar eru svo mismunandi opnir. En ef eitthvað stórfenglegt hefur 

komið fyrir hjá barninu þá fái leikskólinn yfirleitt alltaf að vita það. 

 



Foreldrasamstarf í leikskólum 

23

Breytingar á samstarfi við foreldra  

Nína hefur mjög stutta reynslu af því að vinna í leikskóla svo að ég spurði hinar þrjár 

að því hvort að þeim finnist áherslur í foreldrasamstarfi hafa breyst mikið frá því að 

þær byrjuðu fyrst að vinna í leikskóla.  

Jóna svarar því að henni finnist samstarfið ekki hafa breyst mikið síðan að hún 

byrjaði að vinna í leikskóla en hún segir reyndar að henni finnist skemmtilegt hvað 

foreldrarnir eru orðnir virkir að taka þátt, eins og skemmtunum og ferðum sem 

foreldrafélagið stendur fyrir. 

Dóra er ekki eins ánægð hvernig foreldrasamstarfið er í dag. Hún talar um að 

það sé búið að fara í „hring“. Hún var ein af þeim fyrstu sem byrjaði að setja af stað 

foreldrafélag og henni finnst eins og það sé einhver stöðnun núna. Dóra talar um að 

þegar foreldrafélögin eða leikskólinn eru að bjóða upp á til dæmis fræðslufundi, þá 

séu foreldrar farnir að sýna frekar mikla höfnun. Hún segir að foreldrar eigi orðið 

erfitt með að velja. Hún segir ennfremur: 

 
Foreldrar hafa í forgang að fara í tungumálanámið eða leikfimina 
eða þetta og hitt. Þetta er ekki lengur eins og skyldutilfinning hjá 
þeim eða „ég verð að standa mig í foreldrasamstarfinu í 
leikskólanum. Það er ekki þessi skyldutilfinning að þeim finnist 
sjálfsagt að fræðast og verða betri foreldrar. 

 

Önnu finnst foreldrasamstarf hafa breyst töluvert, hún talar um að þegar hún hóf starf 

í leikskóla þá litu foreldrar meira á leikskólann sem gæslu þar sem barnið væri öruggt. 

En núna finnst Önnu að kröfurnar séu meiri frá foreldrum, hún segir það kannski vera 

vegna þess að í dag eiga foreldrar kannski færri börn. Anna segir jafnframt: 

 
Öll þessi umhyggja sem var kannski á sex börnum færist á 
tvö….þannig að mér finnst svona vera meiri kröfur sérstaklega 
unga fólkið, ég meina þá að foreldrarnir vilja fylgjast með því að 
það fari fram nám í leikskólanum….mér finnst það vera svo mikil 
breyting. Yfirleitt finn ég fyrir jákvæðni frá foreldrum, 
sérstaklega þeim sem hafa átt börn áður í leikskóla fyrir 
einhverjum árum. ….Mér finnst hugsunin í dag vera meiri svona 
„barnið mitt er í leikskóla og það er að læra, það lærir litina, lærir 
að umgangast aðra….og barnið lærir svo margt“. Já mér finnst 
foreldrar tala meira um það núna að barnið þeirra er að læra.  
Mér finnst það ekki vera sú hugsun lengur „æi barnið mitt er 
öruggt meðan ég er í vinnunni, heldur er barnið mitt að gera 
eitthvað“. Mér finnst foreldrar duglegir að láta í ljós að þeir eru 
ánægðir með það sem er verið að gera og vinna með börnunum. 
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Væntingar leikskólakennara til foreldrasamstarfs 

Viðmælendur hafa allar ákveðnar væntingar til foreldrasamstarfs og tala um að helstu 

væntingar þeirra séu að trúnaður og traust ríki á milli foreldra og leikskólans. Að 

lokum gef ég tveimur þeirra, þeim Nínu og Önnu orðið, fyrst Nínu: 

Mínar helstu væntingar eru þær að maður geti haft dagleg 
samskipti við foreldra, að samskiptin geti verið „frjálsleg“ hjá 
báðum aðilum og að báðir aðilar séu óhræddir við að tjá sig, það 
auðveldar allt upplýsingastreymi. 

 

Anna segir væntingar sínar til foreldrasamstarfs vera: 
 

Ég hef þær væntingar að við getum unnið og verið hreinskilin 
hvert við annað, það sé sem sagt virtur trúnaður. Við segjum 
foreldrum til dæmis í byrjunarviðtalinu að við erum bundin 
þagnarskyldu, líka um það sem við heyrum þegar við erum í 
heimsókn.....Að það sé hægt að virða það sem snýr að 
leikskólanum alveg eins og ég virði það sem snýr að 
foreldrunum, að ég sé ekki að segja eitthvað um þau út í bæ. Ég 
held að ef foreldrarnir finni það að við byggjum svolítið á þessu 
og tökum það fram að þeir virði það frekar. Þetta eru mínar 
væntingar að það ríki gagnkvæmt traust. 
 

Í eftirfarandi kafla dreg ég saman það helsta sem fram kom í viðtölunum og tengi við 

kaflana í fyrri hluta ritgerðarinnar. 
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6. Umræður 
 

Mikilvæg atriði komu fram í viðtölum mínum við leikskólakennarana. Nú leitast ég 

við að draga saman áherslur þeirra og viðhorf og tengja við efni sem fram kom í fyrri 

hluta ritgerðarinnar. 

Viðmælendur töldu dagleg samskipti milli foreldra og leikskóla vera 

nauðsynleg og sögðu jafnframt að samskiptin þyrftu að vera góð til þess að 

upplýsingar um barnið kæmust til skila bæði frá foreldrum og leikskólanum. Það kom 

fram hjá Hutchens og Sims að leikskólakennarar þurfi að skipuleggja tíma til þess að 

ræða við foreldra bæði í upphafi og lok hvers dags.51 Anna og Nína töluðu um 

mikilvægi þess að samskiptin væru opin og að allir væru hreinskilnir og jafnframt 

óhræddir við að segja það neikvæða. Er það í samræmi við Andersen og Rasmussen 

sem segja að foreldrar vilji fá að vita um barnið bæði það sem jákvætt er og neikvætt. 

Jafnframt vilja leikskólakennarar að foreldrar séu opnir í samskiptum og telja 

mikilvægt að allir hafi þá sýn að samvinnan sé persónuleg og opin.52 Dóra greindi frá 

því að samskiptin við foreldra þyrftu að vera hnitmiðuð og markviss, hún telur 

takmörk vera fyrir því hversu samskiptin geti verið persónuleg og „opin“ og verða 

allir að finna sinn meðalveg varðandi það. Andersen og Rasmussen taka undir þetta 

sjónarmið og telja að allir þurfi að vera upplýstir um það hve opin samskiptin eiga að 

vera.53 

Viðmælendur álíta góð samskipti leikskóla og foreldra vera forsendu þess að 

barninu líði vel í leikskólanum. Þær eru jafnframt sammála um að undirstaða þess að 

starfið í leikskólanum gangi vel séu góð samskipti við foreldra. Í leikskólastefnu FÍL 

segir að foreldrar séu þeir aðilar sem geta haft best eftirlit með starfsemi leikskólans 

og að þeir eigi að virka sem bæði stuðningur og aðhald fyrir leikskólastarfið.54 

Leikskólakennararnir sögðu frá því að þegar barn byrjar í leikskólanum er 

venjan að eiga samtal við foreldra og er það kallað aðlögunarsamtal. 

 
51 Hutchins og Sims 1999:41;51 
52 Andersen og Rasmusseen 1996:85 
53 Andersen og Rasmusseen 1996:85 
54 Leikskólastefna FÍL 2000:19 
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Á leikskólagöngu barnsins eru svo að öllu jöfnu reglulega samtöl við foreldrana, þeim 

er jafnframt gefinn kostur á að ræða málin hvenær sem er ef þeim liggur eitthvað á 

hjarta. Í Aðalnámskrá leikskóla er kveðið á um að leikskólakennarar beri ábyrgð á því 

að reglulega sé rætt við foreldra og að allar upplýsingar um barnið séu trúnaðarmál. 

Einnig er tekið fram að samtölin þurfi að vera vel undirbúin að beggja hálfu.55 

Uppeldisfræðileg skráning er góð leið til þess að miðla upplýsingum til 

foreldra og til þess að gera þeim og öðrum utanaðkomandi aðilum starfið í 

leikskólanum sýnilegra. Leikskólakennararnir sögðu að lögð væri áhersla á skráningar 

í starfinu með börnunum. Gordon og Williams-Browne segja eftirfarandi um 

skráningar: Með endurtekinni skráningu gefst leikskólakennaranum kostur á að 

fylgjast betur með barninu bæði hvað varðar hegðun og færni eða yfirbragð sem gæti 

til dæmis beint til tilfinningalegrar röskunar.56 Guðrún Alda segir jafnframt að með 

skráningum sé starfið gert foreldrum sýnilegt og algengt er að þær séu hengdar upp í 

fataherbergjum leikskólanna.57 Tóku viðmælendur undir þetta, Anna ræddi mikið um 

áherslur sínar á skráningar og hún sagði jafnframt að hún gerði skráningar á hverjum 

degi sem væru hengdar upp í fataherbergi þar sem foreldrar gætu skoðað. 

Í Aðalnámskrá leikskóla er tekið fram að leikskólakennarar eigi að veita 

foreldrum upplýsingar og fræðslu um leikskólastarfið til dæmis með daglegum 

upplýsingum á upplýsingatöflu, í fréttabréfum og á foreldrafundum. Þar kemur einnig 

fram að æskilegt sé að leikskólinn bjóði foreldrum í heimsókn öðru hverju.58 

Viðmælendur segja að mikið sé lagt upp úr því að halda upplýsingaflæði til foreldra 

góðu. Algengustu leiðirnar til þess eru dagleg samskipti, foreldrasamtöl, dagatöl, 

fréttabréf, upplýsingar á upplýsingatöflu í fataherbergi svo og með 

uppeldisfræðilegum skráningum.  

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikskólakennarinn þurfi að vita helstu 

atburði í lífi barnsins utan leikskólans og að nauðsynlegt sé að foreldrar láti vita ef 

breytingar verða á högum barnsins vegna þess að börn eru næm á allar breytingar og 

þær geta haft áhrif á líðan þeirra og hegðun.59 Leikskólakennararnir nefndu það að 

foreldrar væru misjafnlega duglegir að miðla upplýsingum um hagi barnsins heima 

fyrir en yfirleitt gangi það vel.  

 
55 Aðalnámskrá leikskóla 1999:32 
56 Gordon og Williams-Browne 1996:173 
57 Guðrún Alda Harðardóttir 31.10.2000 
58 Aðalnámskrá leikskóla 1999:32 
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Anna og Jóna voru á sama máli um að foreldrar væru duglegir í samstarfi við 

leikskólann og sýndu því áhuga sem barnið aðhefðist og lærði í leikskólanum. Nína 

nefndi það einnig að hún væri mjög ánægð með hvernig staðið væri að 

foreldrasamstarfi í leikskólanum hjá henni. Dóra var reyndar á öðru máli, henni finnst 

að samstarf við foreldra hafi farið niður á við og segir að foreldrar sýni því sem er að 

gerst í uppeldisstarfi leikskólans ekki nægan áhuga.  

Niðurstöður foreldrakönnunar Dagvistar barna um virka þátttöku foreldra í 

starfi foreldrafélaga voru þær að um helmingur foreldra tóku ekki virkan þátt í 

starfinu og 20% tóku engan þátt. En niðurstöður könnunarinnar leiddu jafnframt í ljós 

að viðhorf foreldra eru jákvæð í garð samskipta við leikskólakennara og aðbúnaðar í 

leikskólum.60 Sem leiðir líkum að því að dagleg samskipti séu það sem foreldrar 

sækjast eftir. 

Eins og fram hefur komið eru mismunandi leiðir að samstarfi og má vera að 

foreldrar sem ekki eru duglegir að taka þátt í starfi foreldrafélaga leggi meiri áherslu á 

dagleg samskipti og gott upplýsingaflæði.  

Því er ekki að neita að örar breytingar hafa verið í þjóðfélaginu, 

atvinnuþátttaka kvenna var minni hér áður fyrr, en á síðustu árum hefur það breyst. 

Spurning er hvort foreldrar séu ekki oft þreyttir eftir erfiði dagsins og mæti því ekki á 

fyrirlestra eða annað sem fram fer á kvöldin? Ég skal ekki alhæfa en þetta gæti verið 

ein ástæðan. Ekki má gleyma því að í dag eru foreldrar almennt menntaðri en áður og 

telja sig kannski ekki þurfa að mæta á fyrirlestra um uppeldismál. Þrátt fyrir það tel ég 

að foreldrar ættu að leggja sig fram við að fylgjast með því sem er að gerast í 

uppeldismálum. Þeirri spurningu má varpa fram hvort að ekki sé hægt að fara fleiri 

leiðir en nú er gert.  

Leikskólakennararnir segjast allar hafa þær væntingar til foreldrasamstarfs að 

það byggist á gagnkvæmu trausti og góðu upplýsingaflæði, því að það sé aðalforsenda 

þess að barninu líði vel í leikskólanum. Er það í samræmi við Hutchins og Sims þær 

segja að þegar foreldrar og leikskólakennarar skiptast á upplýsingum um barnið, ræða 

mismunandi skoðanir og læra af hverjum öðrum myndist gagnkvæmt traust. Það veitir 

 
59 Aðalnámskrá leikskóla 1999:31 
60 Dagvist barna 1998:5;8 
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börnum jafnframt öryggi þegar þau sjá að tengslin eru góð á milli leikskólakennara og 

foreldra þeirra.61 

Auðvitað er misjafnt hvernig foreldrasamstarfi er háttað í leikskólum en í 

Lögum um leikskóla segir: „Leikskólastjóra er skylt að stuðla að samstarfi milli 

foreldra barnanna og leikskólakennara með velferð barnanna að markmiði“.62 Það er í 

höndum leikskólastjóra og leikskólakennara að móta leiðir sem stuðla að góðu 

samstarfi við foreldra, þeir þurfa jafnframt að gera foreldrum grein fyrir því hversu 

mikilvægt það er að vera í góðum tengslum við leikskólann. 

Niðurstöður rannsóknar minnar leiða í ljós að tilmælum hins opinbera um að 

leikskólinn stuðli að samstarfi við foreldra er fylgt vel eftir. 

 
61 Hutchins og Sims 1999:41;51 
62 Lög um leikskóla 1994 
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7. Lokaorð 
 

Ég hef greint frá hlutverki foreldra og leikskóla í samstarfi og sagt frá leiðum sem eru 

algengar til þess að stuðla að góðu foreldrasamstarfi.  

Ég hef komist að þeirri niðurstöðu að hér á landi leggur hið opinbera áherslu á 

að leikskólinn vinni í nánu samstarfi við foreldra. Það er sannfæring mín að með 

daglegum samskiptum og góðu upplýsingaflæði er grunnurinn lagður að góðu 

samstarfi. Ég hef jafnframt þá skoðun að góð samskipti foreldra við leikskólann, leiði 

til þess að barninu líði vel í leikskólanum. 

Hafa ber í huga að rannsóknin sem ég vann er ekki víðtæk en ég tel að hún 

sýni ágætlega hvaða áherslur og væntingar leikskólakennarar hafa um 

foreldrasamstarf. Það er trú mín að almennt sé stuðlað að góðu foreldrasamstarfi í 

leikskólum hér á landi.  

Foreldrar bera aðalábyrgð á börnum sínum og gegna því mikilvægu hlutverki 

innan leikskólans. Þeir verða að vera meðvitaðir um það hvað barnið þeirra er að fást 

við og hvernig barninu líður í leikskólanum, þeim ber jafnframt skylda til að upplýsa 

leikskólann um hagi barnsins. Má vera að foreldrar sem ekki eru duglegir að miðla 

upplýsingum um barnið, séu ekki nægilega meðvitaðir um hvað það skiptir verulegu 

máli fyrir barnið og leikskólann. Ef til vill þarf að gera þeim foreldrum það betur ljóst. 

Ég hef trú á að flestir foreldrar leitast við að gera það sem er barninu fyrir bestu. 

Að lokum vil ég segja að sú vitneskja sem ég hef aflað mér við vinnu 

lokaverkefnisins kemur mér án efa að góðu gagni í starfi mínu sem leikskólakennari 

og ekki síður sem foreldri. 

 

Þegar horft er til framtíðar skiptir ekki einvörðungu máli hvað felst í hæfni 

leikskólakennarans, heldur hvers konar hæfni krefst til að koma til móts við þarfir 

barna og foreldra í samfélagi morgundagsins 

Marit Granholt 1997 
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Fylgiskjal



Spurningalisti  

til stuðnings í viðtölunum 

 

Leggur þú mikla áherslu á dagleg samskipti við foreldra?(lýsa) 

Hvað finnst þér felast í góðum samskiptum við foreldra? 

Telur þú að samstarfið við foreldra skipti máli  fyrir líðan barnanna í leikskólanum? 

(Ef já, hvernig)??? Telur þú það skipta máli fyrir starfið í leikskólanum að vera í 

góðum tengslum við foreldra?Hvernig 

Foreldrasamtöl: eru mikilvægur þáttur í samstarfi við foreldra  

Hve oft á ári  telur þú vera þörf fyrir skipulögð foreldrasamtöl? 

Hverju kemur leikskólinn á framfæri í foreldrasamtölum? Hvaða upplýsingar um 

barnið gefur hann foreldrum? 

 (Hefur þú ákveðnar væntingar til foreldrasamstarfs?Hverjar 

Hefur leikskólinn ákveðnar væntingar til foreldrasamstarfs?Hverjar) 

Hefur samstarf við foreldra breyst mikið frá því að þú byrjaðir fyrst að vinna í 

leikskóla, eru aðrar áherslur? Hverjar 

Finnst þér foreldrar sýna því meiri áhuga nú en áður að vita hvað er að gerast í 

leikskólanum ?  

Hvernig er upplýsingum miðlað til foreldra um það sem er að gerast í leikskólanum? 

Eru foreldrar duglegir að miðla upplýsingum um hagi barnsins heima fyrir? 

 

Uppeldisfræðileg skráning:  

Leggur þú mikla áherslu á að gera skráningar í daglegu starfi með börnunum? Hvers 

vegna? 

Er markvisst unnið með skráningar í leikskólanum?Með hvaða hætti? 
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