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Ágrip

Verkefni þetta greinir frá rannsókn sem gerð var meðal starfsmanna og foreldra

tveggja leikskóla í Borgarnesi, Klettaborg og Uglukletti. Tilgangur rannsóknarinnar

var að sjá að hve miklu leyti foreldrasamstarf leikskólanna samræmdist þeim sex

flokkum foreldraþátttöku, sem Joyce Epstein hefur sett fram. Notast var við

megindlegar aðferðir, en spurningalisti á rafrænu formi var sendur 124 þátttakendum,

84 foreldrum og 40 starfsmönnum. Alls svöruðu 52 foreldrar og 23 starfsmenn, eða

samtals 75 og var svarhlutfall því 60,5%. Helstu niðurstöður sýndu að

foreldrasamstarf leikskólanna samræmdist að þó nokkru leyti sex flokkum

foreldraþátttöku og að foreldrar og starfsmenn væru almennt mjög ánægðir með

samstarfið. Þó kom fram nokkur áhugi fyrir frekari þátttöku foreldra í leikskólastarfi,

auknu samstarfi leikskólanna við samfélagið og meiri áherslu á tengingu heimilis og

skóla.
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1. Inngangur

Vorið 2009 sótti ég námskeið við menntavísindasvið Háskóla Íslands er nefndist

„Barnið þitt er nemandi minn“ í umsjón Sólveigar Karvelsdóttur. Námskeiðið fjallaði

um foreldrasamstarf en þar kynntist ég í fyrsta sinn hugmyndum Joyce L. Epstein um

foreldraþátttöku og varð ég strax heilluð af þeim sex flokkum sem hún setti fram.

Epstein hefur unnið við rannsóknir á foreldrasamstarfi í Bandaríkjunum um margra

ára skeið, rannsakað það frá öllum hliðum og á flestum stigum bandarískra skóla.

Sem afrakstur þeirrar rannsóknarvinnu setti Epstein upp sex flokka foreldraþátttöku

(e. six types of parent involvement), en þeir lýsa margvíslegum aðferðum og

áherslum í foreldrasamstarfi, samvinnu heimilis og skóla og þátttöku foreldra í

skólastarfi barna sinna (Epstein, 2009).

Fræðimenn eru sammála um að gott og virkt samstarf milli heimilis og skóla

sé grunnurinn að almennri velferð og farsælli skólagöngu barna. Grundvöllur

samstarfsins eru gagnvirk samskipti sem einkennast af gagnkvæmri virðingu og

skilningi á mismunandi hlutverkum og stöðu kennara og foreldra (Andersen og

Rasmussen, 1996). Með því að gera sér grein fyrir að báðir aðilar stefna að sama

markmiði, það er almennri velferð barnsins, er grunnurinn lagður að samstarfi

heimilis og skóla. Námsárangur og námshegðun barna bætist og eflist með aukinni

þátttöku foreldra í leikskólastarfinu, foreldrar hafa betri skilning á leikskólastarfinu

og meiri yfirsýn yfir nám og þroska barnsins og geta því betur stutt við nám þeirra

(Shah, 2001). Með aukinni foreldraþátttöku öðlast nemendur meira sjálfsöryggi, hafa

hærra álit á fjölskyldu sinni, hafa betri yfirsýn yfir stöðu sína í námi og eru betur í

stakk búnir til að takast á við vandamál innan skólans, hvort sem þau eru félagsleg

eða námstengd. Foreldrar verða almennt betur í stakk búnir til að takast á við

uppeldið, meta þroska barna sinna og almenna stöðu og veita þeim stuðning við

skólagönguna. Þá verða kennarar einnig meðvitaðri um fjölbreytileika fjölskyldulífs

og hæfari til að koma til móts við ólíkar aðstæður og þarfir foreldra og barna þeirra

(Epstein, 2009).

Mig langaði að efla foreldrasamstarf í íslenskum leikskólum, en mín upplifun

var að þrátt fyrir gott samstarf væri sú þátttaka foreldra sem tíðkast hér ekki eins

langt komin eins og flokkar Joyce Epstein endurspegla. Þessi rannsókn er því mitt

framlag til þess að meta foreldrasamstarfið út frá hinum sex flokkum foreldraþátttöku
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og vonast ég til að niðurstöður hennar nýtist til að efla enn frekar það góða samstarf

sem hér er unnið.

Tilgangur rannsóknarinnar var að sjá að hve miklu leyti foreldrasamstarf í

íslenskum leikskólum samræmdist hinum sex flokkum foreldraþátttöku Epstein og

hvort að áhugi væri fyrir frekara foreldrasamstarfi í anda Epstein. Ég ákvað að taka

fyrir tvo leikskóla í Borgarnesi, Klettaborg og Ugluklett. Ég setti fram fjórar tilgátur:

1. að foreldrasamstarf leikskólanna samræmdist ekki nema að litlu leyti hinum

sex flokkum foreldraþátttöku og að áhugi væri fyrir frekari þátttöku foreldra í

anda Epstein.

2. að starfsmenn sem einnig eru foreldrar hefðu meiri áhuga fyrir þátttöku

foreldra í leikskólastarfinu heldur en starfsmenn sem ekki eru foreldrar.

3. að einstæðir foreldrar hefðu minni áhuga fyrir frekari þátttöku í

leikskólastarfinu heldur en þeir sem eru í sambúð.

4. að faglærðir leikskólakennarar auk starfsmanna með aðra uppeldismenntun

sæju meiri ávinning af foreldrasamstarfi heldur en ófaglærðir starfsmenn.

Fyrsta tilgátan tengist þeirri upplifun minni að þrátt fyrir að samskipti milli

heimila og skóla væru yfir höfuð góð væri bein þátttaka foreldra af skornum skammti

og að starfsmönnum þætti það vera hlutverk foreldrafélagsins (eða sem sagt foreldra)

að sinna þeim þætti og þá utan skólatíma. Þetta samræmist því sem kom fram á

málþingi Menntamálaráðuneytisins í október 1997, það er að kennurum finnist

dagleg samskipti vera meginhluti foreldrasamstarfs og að foreldrafélög sjái um ýmsa

tilbreytingu og viðbót við leikskólastarfið (Menntamálaráðuneytið, 1998).

Önnur tilgátan kom til vegna reynslu minnar af foreldrahlutverkinu, en ég

fann það þegar ég varð sjálf foreldri að áhugi minn fyrir auknu foreldrasamstarfi og

meiri þátttöku foreldra í leikskólastarfinu jókst mikið. Því taldi ég að foreldrar hefðu

áhuga fyrir meiri þátttöku í anda Epstein og að þeir starfsmenn sem einnig eru

foreldrar væru sama sinnis.

Þriðju tilgátuna setti ég fram þar sem almennt er talið að tímaleysi foreldra sé

helsta ástæða þess að ekki er meira um þátttöku foreldra í leikskólastarfinu. Því bjóst

ég við að einstæðir foreldrar, sem væntanlega treysta meira á atvinnuþátttöku sína,

sýndu minni áhuga fyrir þátttöku í leikskólastarfinu heldur en þeir foreldrar sem eru í

sambúð og hafa því fleiri tækifæri til að skiptast á að fara frá vinnu til að sinna

þátttöku í leikskólastarfinu.
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Leikskólakennarar og starfsmenn með uppeldismenntun hafa faglegan grunn

til að meta starf með ungum börnum og þá þætti sem eru mikilvægir fyrir velferð

barna. Því taldi ég að þeir sem eru faglærðir geti betur komið auga á ávinning af

góðu foreldrasamstarfi.

Skýrsla þessi greinir frá skrifum fræðimanna um foreldrasamstarf með

áherslu á hina sex flokka foreldraþátttöku Joyce L. Epstein. Þá er rannsóknaraðferð

lýst og skýrt frá niðurstöðum.
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2. Foreldrasamstarf í fræðilegu ljósi

2.1 Hvað er foreldrasamstarf?

Foreldrasamstarf er af flestum aðilum skólakerfisins talið einn mikilvægasti þáttur

skólastarfsins, en það samanstendur af samvinnu foreldra og leikskólakennara,

áhrifum foreldra á starfið og þátttöku þeirra í leikskólastarfinu. Til að samstarfið

gangi sem best verða báðir aðilar að sammælast um uppeldisfræðileg markmið og

vinna saman að því að gera þau möguleg og sjá þau sem  hluta af lífsgæðum,

einstaklingsþroska og persónumótun barnsins. Þetta krefst þess að foreldrar og

leikskólakennarar hafi sömu væntingar og vonir til barnsins, sérstaklega er varðar

það sem barnið gerir, lærir og þroskar í leikskólanum. Grunnurinn að góðu

foreldrasamstarfi er talinn vera góð, tvívirk samskipti þar sem báðir aðilar deila

upplýsingum með hvorum öðrum (Andersen og Rasmussen, 1996).

Foreldrasamstarf ætti að vera markmið í sjálfu sér, en ekki eingöngu miðill

upplýsinga. Andersen og Rasmussen (1996) halda því fram að ef eini tilgangur

foreldrasamstarfs sé að miðla upplýsingum verði foreldrar ósjálfrátt óvirkir og utan

við starfið sjálft. Þegar foreldrar og leikskólakennarar hins vegar stefni að og eru

sammála um að vinna markvisst saman að ákveðnum markmiðum verði samstarfið

veigamikill þáttur í náms- og þroskaferli barnsins og framlag foreldra og

leikskólakennara jöfn til náms og þroska barnanna. Sem markmið í sjálfu sér ætti

foreldrasamstarfið að vera vandlega útlistað í námskrá skólans og endurmetið

reglulega líkt og aðrir þættir skólastarfsins. Þeir telja einnig að foreldrar ættu að

koma að markmiðasetningu og ákvarðanatöku, sérstaklega er varða

foreldrasamstarfið, og leikskólakennarar að vera opnir fyrir áliti þeirra og skoðunum.

Hin hefðbundnu tengsl skóla og heimilis eru að skólinn sér um formlega

menntun barna og heimilið sér um uppeldi þeirra. Þannig setja foreldrar og kennarar

sér skýr mörk og fara ekki of langt inn á yfirráðasvæði hvorra annarra (Shah, 2001).

Andersen og Rasmussen (1996) skýra frá því að kennarar og foreldrar hafi auk þess

mismunandi forsendur fyrir umönnun barna og beri mismunandi umhyggju fyrir

barninu. Foreldrar séu bundnir nánum tilfinningatengslum við barnið og beri

skilyrðislausa umhyggju fyrir því, umhyggju sem sprottin er af innri tilfinningalegri

þörf fyrir velferð barnsins síns. Kennarar hafi ákveðnum skyldum að gegna og

tengist börnum aðeins tímabundið, eða aðeins á meðan á skólagöngu þeirra stendur.
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Umönnun kennarans er bundin ákveðnum skilyrðum, en sem fagmanni finnst

kennaranum sér skylt að annast barnið og barnahópinn í heild sinni.

Shah (2001) telur algengt að foreldrar séu viðkvæmir fyrir afskiptum

kennarans af þeim málum sem þeir telja sig bera ábyrgð á og kennarar vilja ekki að

foreldrar skipti sér of mikið af vinnu þeirra. Hún bendir á að slík verkaskipting geti

myndað djúpa samskiptagjá á milli foreldra og kennara þar sem vöntun er á trausti

þeirra á milli og báðir aðilar keppist um að varðveita hagsmuni sína og stöðu. Þegar

þannig er komið verða árekstrar milli heimilis og skóla tíðir sökum þess að kennarinn

sinnir ekki aðeins formlegri kennslu á skólatíma heldur hefur einnig uppeldislega

stöðu gagnvart barninu og foreldrar sinna ekki einungis uppeldi barnsins heldur

einnig ýmis konar menntun utan skólatíma. Það er ekki fyrr en kennarar og foreldrar

gera sér grein fyrir að báðir eru að vinna að sama markmiði, það er alhliða námi,

þroska og velferð barnsins, að grunnur er lagður að samstarfi þeirra á milli.

Sá grundvallarmunur sem er á hlutverkum kennara og foreldra setur

foreldrasamstarfinu ákveðin mörk. Foreldrar bera ábyrgð á barninu sínu allan daginn,

alla daga. Kennarar fá í raun leyfi frá foreldrum til að standa að menntun barna þeirra

og þrátt fyrir að þeir beri ábyrgð á kennslunni og því sem fram fer í skólanum bera

þeir aðeins takmarkaða ábyrgð á barninu. Staða kennara og foreldra í

foreldrasamstarfi er líka mjög ólík, kennarar eru að sinna vinnu sinni og er þeirra

þáttur í samstarfinu aðeins hluti af faglegu framalífi þeirra, en foreldrar koma sem

fulltrúar heimilisins og þeirra þáttur er hluti af persónulegu einkalífi þeirra. Komið

hefur í ljós að vegna þessarar ólíku stöðu verða foreldrar oft á tíðum óöruggir og

finnst þeir berskjaldaðir gagnvart kennurum sem vita allt um þeirra einkalíf, meðan

foreldrarnir vita ekkert um einkalíf kennaranna (Andersen og Rasmussen, 1996).

Bandarísk rannsókn á foreldrasamstarfi sýndi að kennarar sem einnig eru

foreldrar hafa meiri samkennd með foreldrum og skilja betur hið flókna hlutverk sem

foreldrahlutverkið er. Þeir kennarar sem höfðu hafið kennslustörf áður en þeir urðu

foreldrar tóku sérstaklega eftir auknum skilningi gagnvart foreldrum, þeirri djúpu

tengingu sem er á milli þeirra og barnsins, takmarkanir sem foreldrahlutverkið setur

og stöðu foreldra innan skólans. Þessi aukni skilningur á foreldrahlutverkinu

auðveldaði kennurum samskipti við foreldra og fannst auðveldara að setja sig í spor

foreldranna. Það að skilja eðli og takmarkanir foreldrahlutverksins auðveldaði þeim

einnig alla skipulagningu á foreldrasamstarfi og að skilja hvers vegna foreldrar hafi
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oft á tíðum ekki tíma til að sinna öllu sem skólinn krefur þá um (Olsen og Fuller,

2008).

Þátttaka foreldra í skólastarfinu hefur góð áhrif á námshegðun og árangur

nemenda. Góð, tvívirk samskipti milli foreldra og kennara bætir skilning kennarans á

þeim einstaklingum sem hann kennir og gerir kennsluna skilvirkari og áhrifaríkari,

auk þess sem traust foreldra til skólans og skilningur á skólastarfinu eykst (Shah,

2001).

2.2 Joyce Epstein: Sex flokkar foreldraþátttöku

Foreldrasamstarf hefur margar víddir og tekur á mörgum þáttum skólastarfsins. Joyce

L. Epstein hefur í áraraðir rannsakað skólastarf og foreldrasamstarf í Bandaríkjunum

og upp úr niðurstöðum þeirra rannsókna gerði hún ramma um foreldrasamstarf sem

hún kallar sex flokka foreldraþátttöku (e. six types of parental involvement).

Flokkarnir eru uppeldi, samskipti, þátttaka, heimanám, ákvarðanataka og samvinna

samfélagsins (Epstein, 2009).

Öll samskipti milli kennara og foreldra ættu að einkennast af félagsskap og

samvinnu frekar en einungis af upplýsingaflæði og skilyrtri þátttöku. Þegar

foreldrasamstarfið einkennist af félagsskap og samvinnu lítur kennarinn ekki á barnið

sem nemanda með fjölskylduna skýrt aðskilda frá skólanum, heldur sem barn sem er

hluti af fjölskyldu, skólasamfélagi og samfélaginu í heild sinni. Aðeins þá getur

fjölskyldan orðið hluti af skólasamfélaginu sem mikilvægur félagi og samstarfsaðili í

námi og þroska barnsins. Báðir aðilar, það er foreldri og kennari, viðurkenna og

þekkja sameiginlegan áhuga, en sérstæða ábyrgð beggja á námi, þroska og velferð

barnsins. Þegar kennarar, foreldrar og nemendur líta á hvern annan sem félaga í

menntun myndast náið samfélag sem einkennist af umhyggju og umönnun (Epstein,

2009).

Uppeldi (e. parenting) er talið vera mikilvægasta hlutverk hvers foreldris og

snýr fyrsti flokkur foreldraþáttöku því að ráðleggingum til foreldra um uppeldi,

umönnun og stuðning við nám og þroska barnsins. Undir þennan flokk falla meðal

annars ráðleggingar kennara til foreldra um aðstöðu á heimilinu og efnivið fyrir hvert

þroskastig, svo sem með því að gefa út ýmis rit, bæklinga eða vefsíður um nám og

þroska barna, fundir og námskeið fyrir foreldra og vinnusvæði þar sem foreldrar geta

hist og rætt saman, en þar mætti nálgast ýmis konar gögn og upplýsingar sem henta
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hverju þroskastigi. Foreldrasamtöl sem fram fara í skólanum eða inni á heimilum

barnanna ættu að vera í upphafi skólaárs og við alla flutninga/breytingar milli

skólastiga þar sem áhersla er lögð á að fá sem mestar og bestar upplýsingar frá

foreldrum. Foreldrar ættu alltaf að skynja að kennarinn skilji að þeir séu

aðaluppeldisaðili barnsins og þekki barnið best. Tryggja þarf að upplýsingar og

fræðsla frá skóla komist til allra foreldra, ekki bara þeirra sem hafa tök á því að mæta

á fundi og því mikilvægt að vera í góðum samskiptum við alla foreldra og fá

upplýsingar frá þeim hvernig hægt sé að ná í þá. Einnig að hvetja foreldra til að

miðla upplýsingum um bakgrunn barnanna sinna, svo sem menningu og siði,

áhugamál og þess háttar. Ávinningurinn af þessu upplýsingaflæði er mikill,

nemendur öðlast meiri virðingu fyrir sinni fjölskyldu, menningu og sögu og fá meiri

tilfinningu fyrir mikilvægi skólans. Foreldrar öðlast meiri skilning á

foreldrahlutverkinu og fá meira sjálfstraust sem foreldrar, finna skilning og traust frá

skólanum og fá meiri þekkingu á þróun náms og þroska hjá börnunum sínum.

Kennarar fá meiri yfirsýn yfir hópinn og þekkja hvern einstakling og bakgrunn hans

betur og eru meðvitaðri um stöðu hvers og eins, auk þess sem þeir öðlast meiri

tilfinningu og virðingu fyrir fjölbreytileika nemendahópsins (Epstein, 2009; National

PTA, 2000).

Samskipti (e. communicating) er annar flokkur foreldraþátttöku og

einkennist af beinum, opnum og tvívega samskiptum milli heimilis og skóla.

Meginmarkmið flokksins er að hafa árangursríkar samskiptaleiðir milli skóla og

heimilis um allt er varðar nám og þroska barnsins. Aðferðir til beinna samskipta eru

til dæmis regluleg formleg foreldraviðtöl þar sem farið er yfir stöðu barnsins í

skólanum og áframhaldandi vinnu, umsagnir foreldra um verkefni barnsins, skýrar

upplýsingar um val á mismunandi námsleiðum og skýr atburða- og

upplýsingadagatöl. Tryggja þarf að allir foreldrar geti fylgst með námi barna sinna og

fái sömu upplýsingar, til dæmis með því að fá túlka í viðtöl með foreldrum sem tala

annað tungumál, þýða allt efni frá skóla til þeirra sem ekki tala íslensku og að allt sé

sett fram á skýran hátt. Samskiptin eiga ekki að vera í einstefnu þar sem upplýsingar

flæða frá skólanum til foreldra, heldur á kennarinn einnig að hlusta vel á hvað

foreldrar hafa að segja um nám og þroska barna sinna. Ávinningur samskipta

heimilis og skóla er sá að nemendur eru meðvitaðri um stöðu sína í skólanum, hvað

gengur vel, hvað þarf að bæta og hvernig. Foreldrar fylgjast betur með námi

barnanna sinna og taka betur á vandamálum sem koma upp í náminu, skilja betur
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verklag og stefnu skólans, finnst auðveldara að vinna með skólanum og hafa meiri og

opnari samskipti við kennara. Kennarar fá meiri upplýsingar frá foreldrum og skilja

stöðu þeirra betur í málum sem koma námi barnanna við, kunna betur að meta

upplýsingastreymi milli foreldra og skóla og öðlast færni í að koma upplýsingum frá

sér á skýran hátt (Epstein, 2009; National PTA, 2000).

Þátttaka (e. volunteering) er þriðji flokkurinn en mikilvægt er að allir

foreldrar fái þá tilfinningu að þeir séu velkomnir innan skólans og að hjálp þeirra sé

alltaf vel metin, sama í hve miklu magni hún er eða af hvaða tagi. Þátttaka foreldra í

skólastarfinu gerir nemendur hæfari í samskiptum við fullorðna auk þess sem þeir fá

fjölbreyttari sýn á ólíka menningu. Foreldrar fá meiri skilning á starfi kennarans og

þeim finnst auðveldara að mynda tengsl milli heimilis og skóla, öðlast meira

sjálfstraust í samskiptum og vinnu með börnum, auk þess sem þeir verða meðvitaðri

um mikilvægi sitt og fjölskyldunnar innan skólasamfélagsins. Kennarar fá fleiri

tækifæri til að einbeita sér að hverjum einstaklingi innan nemendahópsins, verða

meðvitaðri um hæfileika og getu foreldranna og æfast í að hvetja þá til þátttöku í

skólastarfinu. Skólinn getur eflt þátttöku foreldra í skólastarfinu, svo sem með því að

útbúa símaskrá, safna upplýsingum um hæfileika og áhuga hvers foreldris til

þátttöku, skipuleggja sjálfboðaliðastarf við leikskólann, svo sem til aðstoðar við ýmis

konar uppákomur, skólaferðalög, skemmtanir og því um líkt (Epstein, 2009; National

PTA, 2000).

Heimanám (e. learning at home) er fjórði flokkurinn en meginmarkmið hans

er að stuðla að góðu námsumhverfi barna heima fyrir. Það er gert með því að miðla

upplýsingum til foreldra um hvernig best sé að styðja við nám og þroska barnsins á

hverju þroskastigi auk þess að hafa foreldra með í ráðum við gerð áætlana og annarra

ákvarðana sem tengjast heimanámi barnsins. Þessi flokkur á meira við í grunnskólum

þar sem eiginlegt heimanám hefst, en í leikskólum er þó mikilvægt að kennarar hafi

þennan þátt í huga. Tengsl milli heimilis og skóla verða barninu raunverulegri þegar

verkefni sem unnin eru í skólanum halda áfram heima fyrir. Þessi verkefni ættu að

vera gagnvirk og miða að þátttöku foreldra, svo sem að finna til efnivið fyrir ákveðið

föndurverkefni. Hlutverk kennarans er að miðla upplýsingum til foreldra, meðal

annars um þroska- og getustig, hvað miðað er við að barnið geti og hvaða

þroskaþætti sé mikilvægt að efla, til dæmis með því að benda á skemmtileg verkefni

og leiki í ákveðnum bókum eða á vefsíðum. Ávinningur af markvissu námi heima

fyrir er að nemendur verði færari á þeim sviðum sem verkefnin ná yfir, betur
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undirbúnir undir frekara nám og tengja betur heimili sitt við skólann. Foreldrar eru

meðvitaðri um hlutverk sitt í námi barnsins auk þess sem þeir hafa meiri þekkingu á

því hvernig barnið lærir og hvar það stendur í námi og þroska. Kennarar skipuleggja

námið í heild sinni betur, virða samvistir fjölskyldunnar meira, gera sér betur grein

fyrir hvernig hvert foreldri kemur að námi barnsins síns og mynda sér oft jákvæðara

viðhorf gagnvart þátttöku foreldra í skólastarfinu (Epstein, 2009; National PTA,

2000).

Ákvarðanataka (e. decision making) er fimmti flokkurinn og miðar að því

að gera foreldra að virkum þátttakendum í ákvarðanatöku er varða nám barna þeirra.

Nefndir sem skipaðar eru foreldrum, starfsmönnum og nemendum eru skipaðar til að

hafa ákvörðunarvald á mismunandi sviðum skólastarfsins, svo sem þátttöku foreldra,

skipulagningu skólastarfsins, nemendaskemmtunum og svo framvegis. Í leikskólum

eru áhrif nemenda kannski ekki mjög formleg, en þó mikilvægt að börnin fái

tækifæri til að segja sína skoðun og sjái hvernig þau geti haft áhrif á nám sitt og starf

í leikskólanum. Hlutverk kennarans er að koma á fót samskiptaneti foreldra, auglýsa

kosningar í félög og nefndir og gefa greinargóðar upplýsingar um hvert hlutverk

fulltrúanna er í hverju félagi og/eða nefnd. Einnig að fylgjast með að allir

samfélagshópar innan skólans hafi sinn fulltrúa og að jafnræði ríki milli fjölskyldna.

Ávinningur af þessu starfi er að nemendur fái þá tilfinningu að þeir skipti máli í sínu

námi og að þeir hafi ákveðinn rétt til ákvarðanatöku í sínu lífi. Foreldrar verða

meðvitaðri um áhrif sín á nám barna sinna og fá eins konar eignarhlut í skólanum.

Einnig tengjast foreldrar betur innbyrðis og geta miðlað reynslu sín á milli. Kennarar

kynnast betur sjónarhorni foreldra og verða meðvitaðri um þátt þeirra í þróun

skólamála og ákvörðunum innan skólans (Epstein, 2009; National PTA, 2000).

Samvinna samfélagsins (e. collaborating with the community) felur í sér að

greina og samþátta úrræði og þjónustu úr samfélaginu til að styrkja skólastarfið,

þjónustu við fjölskyldur og stuðning við nám og þroska nemendanna. Aðferðirnar

felast að mestu í því að kynna fyrir nemendum og foreldrum úrræði og þjónustu

innan samfélagsins, svo sem er varða heilsu og heilsuvernd, félagslega aðstoð og

menningar- og skemmtiviðburði. Auk þess að miðla upplýsingum um námsframboð

fyrir nemendur og foreldra. Starf elstu barna í leikskólum, allt samstarf grunn- og

leikskóla auk upplýsinga til foreldra því tengdu fellur meðal annars undir þennan

flokk. Starfsemi allra sviða samfélagsins er kynnt fyrir nemendum, til dæmis með

þemavinnu og vettvangsferðum, og samfélagsvinna nemenda og foreldra aukin og
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efld, til dæmis með endurvinnslu,  ýmis konar listvinnu og sjálfboðaliðavinnu af

ýmsu tagi. Ávinningur af þessari samvinnu við samfélagið er að nemendur öðlast

meiri vitneskju um samfélagið sem þeir búa í, verða meðvitaðri um námsframboð og

starfsstéttir samfélagsins og kynnast ólíku fólki innan ýmissa sviða samfélagsins.

Foreldrar öðlast betri þekkingu á tækifærum og þjónustu innan samfélagsins, verða

meðvitaðri um hlutverk skólans innan samfélagsins og tengjast öðrum fjölskyldum.

Kennarar öðlast þekkingu og færni í að nýta sér innviði samfélagsins, svo sem

fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök, bæði til að bæta við námsefni og verkefni og til

að fá inn sjálfboðaliða og aðra aðstoð við kennsluna. Einnig kynnast þeir betur

úrræðum fyrir nemendur sína og fjölskyldur þeirra og geta því betur brugðist við

vandamálum sem kunna að koma upp innan fjölskyldna (Epstein, 2009; National

PTA, 2000).

2.3 Ávinningur af foreldraþátttöku

Epstein telur að með því að skipuleggja foreldrasamstarf og þátttöku foreldra út frá

flokkunum sex sé grunnur lagður að góðu námsumhverfi barnanna og heilstæðu námi

þeirra og því til mikils að vinna. Foreldrar verða meðvitaðri um nám og þroska barna

sinna og þar með betur í stakk búnir til að veita börnum sínum stuðning við

skólagöngu þeirra. Kennarar verða einnig meðvitaðri um fjölbreytileika fjölskyldna

og ólíkar aðferðir til að fá foreldra til þátttöku í skólastarfinu. Þá bendir hún á að allir

foreldrar beri umhyggju fyrir barninu sínu og hafi áhuga á námi þess. Í hverjum

foreldrahópi séu þó ætíð nokkrir sem taki þátt í öllu foreldrasamstarfi á meðan

einhverjir aðrir taki sjaldan þátt. Það þýðir þó ekki að þeir sem taki þátt í öllu starfi

séu með meiri áhuga á skólastarfi barnanna sinna heldur en þeir sem ekki taki þátt í

neinu, heldur sé ástæðan einfaldlega sú að ekki sé nógu skýrt hvert hlutverk

foreldranna sé, eða ekki nægilega fjölbreytt tækifæri fyrir foreldra til þátttöku.

Hlutverk kennarans er að sjá til þess að allir foreldrar viti um möguleika sína til

þátttöku og að þeir séu það fjölbreyttir og á mismunandi tímum svo að tryggt sé að

allir foreldrar hafi tækifæri til að taka þátt í skólastarfi barna sinna (Costantini og

Montagne, 2008).

Þátttaka foreldra í leikskólastarfinu hefur marga kosti, en fyrst og fremst

styrkjast tengslin milli heimilis og skóla sem hefur mjög góð áhrif á nám barnanna.

Þeim mun nánari sem samskipti milli foreldris og leikskólakennara verða þeim mun
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betur þekkja þeir skoðanir, álit og áherslur hvors annars og geta betur skipulagt

markvisst starf sem hentar hverju barni. Þegar foreldrar koma inn í leikskólana til að

taka þátt í starfinu verða þeir eðlilegri hluti af starfsmannahópnum heldur en þegar

þeir rétt koma í dyragættina til að afhenda eða fá barnið sitt afhent (Andersen og

Rasmussen, 1996).

Foreldrar þekkja oft aðeins eina hlið á barninu sínu, eða þá hlið sem það sýnir

heima fyrir. Í leikskólanum er barnið í öðru hlutverki og hagar sér á annan hátt.

Andersen og Rasmussen (1996) komust að því að með aukinni foreldraþátttöku

kynntust foreldrar barninu sínu í leik og starfi í leikskólanum og voru betur í stakk

búnir til að taka þátt í ákvarðanatöku er varðar leikskólastarfið. Börn eyða meirihluta

vökutíma síns í leikskólum og einmitt frekar þeim tíma sem þau eru mest vakandi og

best undir það búin að vera í krefjandi verkefnum. Því er það svo að foreldrar missa

oft af mestu afrekum þeirra. Eitt meginmarkmiða foreldraþátttöku er að gefa

foreldrum innsýn í dag barnanna og gefa þeim tækifæri til að fylgjast með barninu

sínu leysa krefjandi verkefni með samskiptum og í samstarfi við önnur börn.

Í samfélaginu hefur það verið viðurkennt að mæður eða konur fari með

aðalhlutverkið í uppeldi og umönnun barna og karlar hafa hingað til ekki verið

algeng sjón inni í leikskólum. Undanfarin ár hafa þó orðið nokkrar breytingar á þessu

hugarfari og meiri krafa er gerð á feður í dag að taka þátt í uppeldi barna sinna. Á

sama tíma sýna karlar meiri áhuga fyrir uppeldis- og kennslustörfum, auk þess sem

feður eru farnir að vilja hafa meiri hlutdeild í uppeldi barna sinna. Nýlegar

rannsóknir hafa sýnt fram á mjög jákvæð áhrif þessarar auknu þátttöku karla í

uppeldi barna. Magn og gæði samveru feðra og barna þeirra í frumbernsku leiða til

jákvæðari félagsþroska, færri hegðunarvandamála, betri tilfinningaþroska, aukins

málþroska og hærri vitrænnar getu. Þá aukast þessi góðu áhrif við aukna þátttöku

feðra í skólastarfi barna sinna en börnin sýna mun meiri og betri árangur í skóla

þegar feður þeirra eru virkir í samstarfi við skólann, óháð því hvort mæðurnar eru

virkar eða ekki (McBride, Dyer og Rane, 2008).

2.4 Hindranir fyrir foreldrasamstarfi

Margar hindranir geta staðið í vegi fyrir góðu foreldrasamstarfi. Samkvæmt

McBride, Dyer og Rane (2008) eru foreldrar sem hafa neikvæða reynslu, upplifun

eða skoðun á skólakerfinu síður líklegir til að taka þátt í skólastarfi barna sinna. Auk
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þess eru foreldrar oft bundnir af stífu vinnuskipulagi og komast því sjaldnast til að

taka þátt í skólastarfinu á skólatíma. Feður hafa jafnvel færri tækifæri en mæður til

þátttöku í skólastarfi barna sinna þar sem hinar hefðbundnu karlastéttir eru minna

sveigjanlegar að þörfum fjölskyldufólks og því komast karlar síður frá vinnu til að

taka þátt á skólatíma. Kennarar sem hafa litla eða enga reynslu af foreldrasamstarfi,

eða neikvæðar skoðanir á þátttöku foreldra í skólastarfinu eru að sama skapi síður

líklegir til að hvetja foreldra til þátttöku eða samstarfs. Þá taka þeir fram að oft séu

fleiri vandamál bundin samstarfi með foreldrum sem tilheyra minnihlutahópum eða

eru á einhvern hátt verr stæðir innan samfélagsins. Vandamálin sem fylgja því

samstarfi eru oft á tíðum fólgin í mismunandi menningu eða tungumálaörðugleikum

og jafnvel minni skilning foreldra á því hvað stendur þeim til boða, hvað þeir geti og

megi gera innan skólans og hvernig þeir geti aðstoðað börn sín.

Tímaleysi foreldra hefur oft verið nefnt sem aðalhindrunin fyrir þátttöku

þeirra í skólastarfi barna sinna. Epstein (2009) telur það vera hlutverk skólans og

kennara að skipuleggja þátttöku foreldra á sem fjölbreyttastan hátt svo að allir

foreldrar hafi tækifæri til þátttöku án þess að það komi niður á atvinnuþátttöku. Til

þess að það sé hægt telur hún mikilvægt að fá upplýsingar frá foreldrum í byrjun

skólaárs um áhuga og getu til þátttöku, það er hvað þeir hafi áhuga á að gera, hvernig

og hvenær þeir geti tekið þátt. Að auki er mikilvægt að skólinn gefi skýrar

upplýsingar um hvernig hægt sé að taka þátt í starfinu og að það sé ljóst að þátttaka

foreldra sé afar velkomin í hvaða mynd sem er, hvenær sem er og í hve miklu magni

sem mögulegt er. Þá ætti heimanám ekki að vera kvöð sem liggur á foreldrum, heldur

verkefni sem börnin vinna með hvatningu, stuðning og leiðsögn foreldra sinna og til

þess hugsuð að kynna nám barnanna fyrir foreldrum auk þess að tengja námið betur

við heimilin. Ekki á að gera þá kröfu til foreldra að þeir kenni námsefnið þar sem

margir foreldrar hafa ekki kunnáttuna til þess og það geti dregið verulega úr

sjálfsöryggi þeirra sem uppalenda.

Tilraunaverkefni í Svíþjóð þar sem foreldrar voru hvattir til að koma í

leikskóla og taka þátt í starfinu sem sjálfboðaliðar sýndi að þrátt fyrir að flestir

foreldrar væru útivinnandi gátu allir tekið þátt að einhverju leyti (Andersen og

Rasmussen, 1996). Þar skipti mestu máli að þátttakan var skipulögð í byrjun skólaárs

með því að foreldrar skráðu sig á ákveðna daga og gátu þannig nýtt sér orlofsdaga,

eða önnur frí, til að koma í leikskólann og taka þátt í starfinu. Einnig skipti hvatning

kennaranna máli, foreldrar fundu fyrir mikilvægi sínu innan leikskólans og sáu
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hversu mikilvægt það var fyrir börnin að fá foreldra sína inn í leikskólastarfið. Því

má sjá að hindrunin felst aðallega í ónógri skipulagningu og einhæfum tækifærum til

þátttöku.

Erfiðleikar í samskiptum heimilis og skóla grundvallast oft á tíðum í hinu

ólíka hlutverki sem foreldrar og kennarar hafa. Foreldrahlutverkið er aðeins kennt í

skóla lífsins, það lærist með reynslu. Því fylgir oft mikið óöryggi þar sem foreldrar

vilja barninu sínu allt það besta, en hafa ekki reynsluna og þekkinguna til að vita

hvernig þeir eigi að fara að því. Kennarar eru með háskólamenntun í sínu starfi og

þar af leiðandi með faglega þekkingu á því hvernig best sé að standa að menntun

barna. Því finnst foreldrum oft eins og þeir séu upp á kennarann komnir til að sjá

börnum sínum fyrir góðri menntun. Uppeldislegir þættir eru samkvæmt hefðinni

alfarið á ábyrgð foreldra og það gerir kennara oft óörugga með sína stöðu í

uppeldinu, þar sem þeir byggja starf sitt upp á trausti foreldranna. Þessi ójafna

valdastaða á mismunandi vígstöðvum og óöryggi beggja aðila gagnvart hinum veldur

því að oft bíða foreldrar og kennarar með að ræða við hvora aðra þar til upp koma

vandamál. Þá er líklegt að sá sem á vandamálið fari í vörn og erfiðara verði að vinna

í sameiningu að lausn vandamálsins. Besta leiðin til að rétta af mismunandi

valdastöðu milli kennara og foreldra er að vera í stöðugum, nánum og tvívirkum

samskiptum þar sem báðir aðilar geta tjáð skoðun sína frjálslega. Slík samskipti

byggja upp traust og skilning og gera það að verkum að þegar upp koma vandamál

þekkja báðir aðilar viðhorf hvors annars og geta í sameiningu fundið lausn á

vandamálinu (Shah, 2001).

Þær fjölskyldur sem eru verr stæðar í samfélaginu eiga erfiðara með að stofna

til tengsla við skólann og eru oft óvissar um stöðu sína innan skólans. Börn þessara

fjölskyldna eru einnig líklegri til að ná lakari námsárangri (Shah, 2001). Samkvæmt

Shah er það hlutverk kennarans að koma á góðu samstarfi milli allra heimila og

skólans með því að fræða alla foreldra um nám innan og utan skóla og hampa

mikilvægi menningar þeirra. Grunnurinn að jafnrétti milli menningarhópa innan

skólans eru gagnvirk samskipti milli þeirra aðila sem bera ábyrgð á velferð barnsins

og regluleg umræða um menntun, þroska og almenna velferð barnsins. Þannig eykst

álit foreldra á sjálfum sér sem mikilvægum aðilum í námi og menntun barna sinna,

traust þeirra til skólans og kennarans og frumkvæði þeirra til samskipta og þátttöku í

skólastarfinu. Með aukinni þátttöku ólíkra fjölskyldna verður skólinn einnig að

sterkari stoð innan samfélagsins.
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2.5 Áherslur í íslenskum leikskólum

Samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90/2008) kemur fram að hlutverk foreldra sé að

gæta hagsmuna barna sinna, fylgjast vel með skólagöngu þeirra, hafa náið samráð

við leikskólakennara og veita allar þær upplýsingar sem kunna að skipta máli fyrir

skólastarfið og velferð barnanna. Þá kemur einnig fram að foreldrar hafi rétt á

upplýsingum um skólastarfið og nám barna sinna. Leikskólastjóri á að stuðla að

samstarfi milli heimilis og skóla, aðstoða við stofnun foreldrafélags og starfa með

foreldraráði. Markmið samstarfsins á að vera að stuðla að velferð barnanna.

Menntamálaráðuneytið hélt málþing um samstarf heimilis og skóla í grunn-

og leikskólum 17. október árið 1997. Þar komu saman fulltrúar grunn- og

leikskólakennara, foreldrafélaga og nemenda og ræddu um þá þætti sem

foreldrasamstarf ætti að snúast um, markmið samstarfsins og helstu leiðir.

Meginniðurstaða málþingsins var að mikilvægt væri fyrir hvert skólasamfélag að

leita stöðugt leiða til að efla gott foreldrasamstarf. Foreldrar eru vannýtt auðlind í

skólastarfinu og kennarar ættu að leggja áherslu á að virkja þann kraft sem felst í

náinni þekkingu þeirra á barni sínu (Menntamálaráðuneytið, 1998).

Viðhorf Félags íslenskra leikskólakennara til foreldrasamstarfs grundvallast á

því að allir kennarar sýni foreldrum virðingu og mæti þeim á jafnréttisgrundvelli,

hlusti á það sem þeir hafi að segja, virði ólíkar skoðanir þeirra og leggi sig fram um

að nálgast alla foreldra. Mikilvægt er að foreldrar finni að tekið sé mark á þeim og

hlustað sé á það sem þeir hafi að segja um menntun og umönnun barna sinna. Þá

finnst leikskólakennurum daglegu samskiptin í tengslum við komu og brottför

barnsins vera mikilvægasti hluti foreldrasamstarfsins og að þau skapi grunninn að

traustum og jákvæðum samskiptum (Menntamálaráðuneytið, 1998).

Samkvæmt Faghópi leikskólastjóra byggja gæði leikskólastarfsins á góðu,

virku og vel skipulögðu foreldrasamstarfi. Foreldrar bera ábyrgð á uppeldi barna

sinna og er leikskólinn aðeins viðbót við uppeldið sem fer fram á heimilum. Því

verða foreldrar að vera vel upplýstir um áherslur leikskólans, hvernig tekið er á

vandamálum þar og tilhögun foreldrafunda og -samtala. Gott samstarf milli foreldra

og leikskóla leggur grunninn að markvissri menntun hvers barns og góðu skólastarfi.

Jafnframt því að foreldrar verða að gefa ítarlegar upplýsingar um hagi barnsins

heima fyrir verða leikskólakennarar að gefa greinargóðar upplýsingar um nám,

þroska og framgang hvers barns í leikskólanum. Þá er einnig talið nauðsynlegt að
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endurmeta skólastarfið reglulega og gera það sýnilegt fyrir foreldrum, auk þess sem

þeim er gefinn kostur á að hafa áhrif á starfið (Menntamálaráðuneytið, 1998).

Landssamtök foreldrafélaga í leikskólum vinnur að því að auka samstarf

foreldra og leikskóla, efla innbyrðis samskipti og samvinnu foreldra og starfa að

hinum ýmsu hagsmunamálum fjölskyldna. Viðhorf og áherslur Landssamtaka

foreldrafélaga í leikskólum endurspeglast í stöðu foreldra í leikskólanum, foreldrar

eru hvattir til að standa vörð um sína stöðu sem aðalforsjáraðilar barnanna og að

fylgjast með gæðum leikskólastarfsins. Einnig að auka samskipti milli heimilis og

skóla, gefa skólanum upplýsingar er varða barnið og láta leikskólakennara finna að

foreldrar fylgist með starfinu. Þá er eitt af meginmarkmiðum samtakanna að gefa

foreldrum tækifæri til að kynnast heimi barnsins í leikskólanum, þekkja vini þess og

kunningja og kynnast öðrum foreldrum. Foreldrafélögin halda uppi starfi utan

skólatíma og leggja áherslu á skemmtun og tilbreytingu (Menntamálaráðuneytið,

1998).

Lög um foreldraráð í leikskólum voru samþykkt árið 2008. Í lögunum kemur

fram að hlutverk þess er að „gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4.

gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal

ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans

og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri

háttar breytingar á leikskólastarfi.“ (Lög um leikskóla nr. 90/2008)

Íslensk rannsókn sem gerð var á upplifun foreldra á því þegar barnið þeirra

byrjaði í grunnskóla sýndi að flestir foreldrar upplifðu mikinn mun á

foreldrasamstarfi milli skólastiganna. Í grunnskólanum voru samskiptin minni og

mun formlegri. Flestir foreldranna sögðust einnig sakna daglegu samskiptanna sem

einkenna foreldrasamstarf leikskólans. Rannsóknin sýndi að kennarar hafi yfirleitt

frumkvæðið að samstarfi, en þeir foreldrar sem hafi frumkvæði séu yfirleitt meira

menntaðir heldur en þeir sem ekki hafa frumkvæði. Einnig kom fram að þeir

foreldrar sem hefðu minni menntun byðu sig síður fram til starfa í ýmsum nefndum

og stjórnum innan skólans. Samskipti milli heimilis og grunnskóla byggjast nánast

eingöngu á formlegum viðtölum um nám barnsins, en samskipti heimilis og leikskóla

einkennast af persónulegum og opnum samræðum í byrjun og lok dags (Sigurborg

Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008).

Í rannsókn Sigurborgar Sturludóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2008) kom

fram að þegar foreldrar voru beðnir um að raða flokkum Epstein eftir mikilvægi setti
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næstum helmingur foreldra gagnkvæm samskipti í fyrsta sæti (2. flokkur; samskipti).

Þátttaka foreldra í heimanámi barna sinna (4. flokkur; heimanám) fannst þeim koma

næst á eftir samskiptunum og fræðslufundir um uppeldi (1. flokkur; uppeldi) því

næst. Töluvert minna vægi fékk þátttaka í ákvarðanatöku, virk þátttaka foreldra í

skólastarfinu og samvinna samfélagsins (5. 3. og 6. flokkur; ákvarðanataka, þátttaka

og samvinna samfélagsins). Mikilvægi þessara flokka var þó meira hjá foreldrum

með meiri menntun.

Eftir að hafa kynnt mér aðferðir Epstein og sex flokka foreldraþátttöku hafði

ég mikinn áhuga á að rannsaka að hversu miklu leyti foreldrasamstarf í

„venjulegum“ íslenskum leikskóla samræmdist aðferðum hennar. Einnig langaði mig

að vita hvort áhugi væri fyrir frekara foreldrasamstarfi í anda Epstein. Því ákvað ég

að framkvæma rannsókn meðal starfsmanna og foreldra í tveimur leikskólum í

Borgarnesi, en tilgangur rannsóknarinnar var að sjá að hve miklu leyti

foreldrasamstarfið samræmdist þeim aðferðum sem lýst er í sex flokkum

foreldraþátttöku og hvort að áhugi væri meðal þátttakenda að efla samstarf sitt.

Tilgátur mínar má sjá í inngangi hér að framan.
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3. Rannsóknin

3.1 Aðferð

Notast var við megindlegar aðferðir við rannsóknina og voru þátttakendur starfsmenn

og foreldrar við tvo leikskóla í Borgarnesi, Ugluklett og Klettaborg. Ætlunin var að

skoða foreldrasamstarf í þessum leikskólum nánar, athuga hvort það samræmdist sex

flokkum Epstein um foreldraþátttöku og hvort að áhugi væri fyrir frekari þátttöku

foreldra í leikskólastarfinu.

Spurningalisti á rafrænu formi var sendur með tölvupósti til samtals 124

þátttakenda, 84 foreldra og 40 starfsmanna. Farið var að öllu leyti eftir leiðbeiningum

Persónuverndar og lá leyfi allra þátttakenda fyrir áður en spurningalistinn var sendur,

bæði fyrir söfnun veffanga og sendingu listans. Valið var að notast við rafræna

spurningalista þar sem líklegra var talið að þátttakendur myndu gefa sér tíma til að

svara, auk þess sem auðveldara var talið að safna niðurstöðum saman. Alls svöruðu

52 foreldrar og 23 starfsmenn, eða samtals 75, og var svarhlutfall því 60,5%.

Spurningalistinn var unninn á vefsíðu Create Survey (www.createsurvey.com) og var

unnið úr niðurstöðum í tölvuforritinu Microsoft Excel.

Spurningar voru unnar upp úr sex flokkum foreldraþátttöku og var hver

spurning í tveimur þáttum, það er fyrst var spurt um upplifun af hverjum flokki og

svo áhuga fyrir að efla þann flokk. Einnig voru þátttakendur beðnir um almennar

upplýsingar til að nota við úrvinnslu, það er hvort þeir væru foreldrar, starfsmenn eða

hvoru tveggja og í hvorum leikskólanum þeir væru foreldrar eða starfsmenn, hvort

foreldrar væru einstæðir eða í sambúð og hvort starfsmenn væru faglærðir eða ekki.

Að lokum voru niðurstöður bornar saman við fyrri skrif fræðimanna og

áherslur leikskólanna tveggja í foreldrasamstarfi. Tilkynnt var um rannsóknina til

Persónuverndar 18. janúar 2010 og voru ekki gerðar neinar athugasemdir við

framkvæmd hennar.

Takmarkanir á þessari rannsókn felast helst í því að úrtakið er frekar lítið og

staðbundið og því ekki hægt að alhæfa um leikskólastarf á Íslandi almennt út frá

niðurstöðum þessarar rannsóknar. Niðurstöður geta þó vonandi nýst til að endurmeta

foreldrasamstarf leikskólanna, vekja upp spurningar varðandi stefnu leikskólanna á

því sviði og vakningu á mikilvægi beinnar þátttöku foreldra í leikskólastarfi barna

sinna.

www.createsurvey.com
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3.2 Niðurstöður

Þátttakendur voru beðnir um að meta hina sex flokka foreldraþátttöku eftir

mikilvægi. Þátttakendur mátu samskipti (2. flokkur) mikilvægasta þátt samstarfsins,

en næstur á eftir honum var þátttaka (3. flokkur) og því næst uppeldi (1. flokkur).

Fjórði mikilvægasti flokkurinn var samvinna samfélagsins (6. flokkur) og sá fimmti

var heimanám (4. flokkur). Síst mikilvægi þáttur samstarfsins þótti þátttakendum

vera ákvarðanataka (5. flokkur).

Tafla 1. Röðun flokkanna sex eftir mikilvægi - Klettaborg.

Klettaborg

Foreldrar Starfsmenn Starfsmenn sem

einnig eru foreldrar

Allir þátttakendur

rannsóknar

1 Samskipti Samskipti Samskipti Samskipti

2 Þátttaka Uppeldi Uppeldi Þátttaka

3 Samvinna

samfélagsins

Heimanám Þátttaka Uppeldi

4 Uppeldi Þátttaka Samvinna

samfélagsins

Samvinna

samfélagsins

5 Heimanám Samvinna

samfélagsins

Heimanám Heimanám

6 Ákvarðanataka Ákvarðanataka Ákvarðanataka Ákvarðanataka

Þátttakendur sem tengjast Klettaborg í samanburði við þátttakendur í heild.

Tafla 2. Röðun flokkanna sex eftir mikilvægi - Ugluklettur

Ugluklettur

Foreldrar Starfsmenn Starfsmenn sem
einnig eru foreldrar

Allir þátttakendur
rannsóknar

1 Samskipti Samskipti Uppeldi Samskipti

2 Þátttaka Þátttaka Samskipti Þátttaka

3 Uppeldi Uppeldi Samvinna

samfélagsins

Uppeldi

4 Samvinna

samfélagins

Samvinna

samfélagsins

Þátttaka Samvinna

samfélagsins

5 Heimanám Heimanám Ákvarðanataka Heimanám

6 Ákvarðanataka Ákvarðanataka Heimanám Ákvarðanataka

Þátttakendur sem tengjast Uglukletti í samanburði við þátttakendur í heild.
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3.2.1 Uppeldi

Allir starfsmenn Klettaborgar meta upplýsingar og ráðleggingar varðandi uppeldi,

nám og þroska barna sem annan mikilvægasta þátt foreldrasamstarfsins, en foreldrar

við leikskólann mátu hann fjórða mikilvægastan. Foreldrar og starfsmenn Uglukletts

mátu upplýsingar um uppeldi sem þriðja mikilvægasta þátt samstarfsins, en

starfsmenn Uglukletts sem einnig eru foreldrar mátu það mikilvægasta þátt

samstarfsins. Þó nokkur munur er á upplifun starfsmanna og foreldra Klettaborgar á

þessum þætti, en foreldrar segjast fá færri upplýsingar en starfsmenn telja að

leikskólinn gefi. Starfsmenn segja að leikskólinn gefi upplýsingar um uppeldi í

foreldraviðtölum, á heimasíðu og í tölvupósti og annarri útgáfu, en 15% foreldra

segjast ekki vita hvar þessar upplýsingar er að fá og 20% foreldra að þeir fái þær

hvergi. Þá er þó nokkur áhugi foreldra og starfsmanna sem einnig eru foreldrar fyrir

því að leikskólinn gefi út upplýsingar og ráðleggingar um uppeldi. Í Uglukletti er

upplifun allra hópa svipuð og segja flestir að foreldrar fái upplýsingar og ráðgjöf um

uppeldi í foreldraviðtölum. Þá er, líkt og í Klettaborg, þó nokkur áhugi fyrir því að

leikskólinn standi að útgáfu um uppeldi.

3.2.2 Samskipti

Flestallir þátttakendur mátu samskipti milli heimilis og skóla mikilvægasta þátt

foreldrasamstarfsins. Starfsmenn Uglukletts sem einnig eru foreldrar mátu

samskiptin þó sem annan mikilvægasta þátt samstarfsins. Upplifun þátttakenda sýnir

að mikil áhersla er lögð á dagleg samskipti og upplýsingaflæði milli heimilis og

skóla í báðum leikskólunum og virðast flestir vera sáttir við hvernig upplýsingar

berast. Hvorugur leikskólinn býður upp á viðtöl í heimahúsi og er ekki mikill áhugi

fyrir að taka það upp. Í Klettaborg vilja 12% foreldra fá viðtöl í heimahúsi og tæp

30% starfsmanna, en enginn starfsmaður sem einnig eru foreldri. Í Uglukletti vilja

um 20% foreldra og starfsmanna sem einnig eru foreldrar fá viðtöl í heimahúsi, en

rúm 30% starfsmanna. Þá er heldur ekki boðið upp á heimsóknir leikskólakennara til

barna en þó nokkur áhugi er fyrir því. Í Klettaborg vilja 43% starfsmanna taka upp

heimsóknir til barna og 23% foreldra, en enginn starfsmaður sem einnig er foreldri. Í

Uglukletti vilja 17% starfsmanna taka upp heimsóknir til barna, 80% starfsmanna

sem einnig eru foreldrar og 39% foreldra.
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3.2.3 Þátttaka

Foreldrar beggja leikskólanna og starfsmenn Uglukletts mátu þátttöku foreldra í

leikskólastarfinu annan mikilvægasta þátt foreldrasamstarfsins. Starfsmenn

Klettaborgar og starfsmenn Uglukletts sem einnig eru foreldrar mátu þátttöku

foreldra sem fjórða mikilvægasta þátt samstarfsins, en starfsmenn Klettaborgar sem

einnig eru foreldrar mátu hann sem þriðja mikilvægasta þátt samstarfsins. Langflestir

þátttakenda segja að foreldrar taki þátt í leikskólastarfinu þegar svokölluð opin hús

eru haldin. Í Klettaborg segir nánast enginn að bein þátttaka foreldra sé í boði, en

70% starfsmanna, 60% starfsmanna sem einnig eru foreldrar og 40% foreldra vilja

hafa meiri beina þátttöku foreldra í starfi leikskólans. Í Uglukletti segja um 20%

þátttakenda að bein þátttaka foreldra sé í boði en 50% starfsmanna, 40% starfsmanna

sem einnig eru foreldrar og 30% foreldra vilja auka þann þátt í starfi leikskólans. Þá

taka foreldrar í báðum leikskólum þátt í viðburðum utan skólatíma, en þeir eru

sjaldnast skipulagðir af leikskólunum sjálfum heldur foreldrafélögum.

3.2.4 Heimanám

Foreldrar við báða leikskólana, starfsmenn Uglukletts og starfsmenn Klettaborgar

sem einnig eru foreldrar meta upplýsingar og ráðgjöf um heimanám sem fimmta

mikilvægasta þátt foreldrasamstarfsins, enda tengist heimanám frekar starfi í

grunnskólum heldur en leikskólum. Starfsmenn Klettaborgar meta heimanám sem

þriðja mikilvægasta þátt samstarfsins. Starfsmenn Uglukletts sem einnig eru foreldrar

meta heimanám sem síst mikilvægan þátt samstarfsins. Þrátt fyrir að telja heimanám

frekar lítið mikilvægt vilja foreldrar fá meiri upplýsingar um námsaðferðir og

verkefni til að vinna heima fyrir (50% við Ugluklett og 60% við Klettaborg).

Starfsmenn Uglukletts svara í samræmi við mat sitt á mikilvægi, en aðeins 17% vilja

að leikskólinn styðji við nám barna heima fyrir. Að sama skapi eru svör starfsmanna

Klettaborgar í samræmi við mat þeirra á mikilvægi, en 70% þeirra vilja að börnin

komi með verkefni og/eða efnivið að heiman og 60% að leikskólinn styðji við nám

þeirra heima fyrir. Þrátt fyrir að telja heimanám sem síst mikilvægan þátt

samstarfsins vilja 80% starfsmanna Uglukletts sem einnig eru foreldrar að

leikskólinn styðji við nám barna heima fyrir og 40% að börnin komi með verkefni

og/eða efnivið að heiman.
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3.2.5 Ákvarðanataka

Langflestir þátttakendur meta þátttöku foreldra í ákvarðanatöku við leikskólann sem

síst mikilvægan þátt foreldrasamstarfsins. Starfsmenn Uglukletts sem einnig eru

foreldrar meta þann þátt fimmta mikilvægastan. Samkvæmt svörum þátttakenda er

tengjast Klettaborg hafa foreldrar helst áhrif á ákvarðanatöku er varðar

leikskólastarfið í heild með fulltrúum foreldraráðs og -félags. 86% starfsmanna

Klettaborgar telja einnig að foreldrar hafi áhrif með könnunum, en aðeins um 20%

foreldra og starfsmanna sem einnig eru foreldrar. Þá telja allir starfsmenn að

foreldrar taki fullan þátt í ákvörðunum er varða þeirra eigin börn, en foreldrar telja

sig hafa einhver áhrif. Þrátt fyrir að meta þennan þátt síst mikilvægan vilja 50%

foreldra við Klettaborg hafa meiri áhrif á ákvarðanatöku við leikskólann með

könnunum og í gegnum foreldraráð og -félag og vilja 65% þeirra taka meiri þátt í

ákvarðanatöku er varða þeirra eigin börn. 30% starfsmanna Klettaborgar vilja ekki að

foreldrar hafi meiri áhrif, hvorki á leikskólastarfið í heild né hvað varðar einstök

börn, auk þess sem 30% þeirra taka ekki afstöðu hvað varðar ákvarðanatöku við

leikskólann og 40% þeirra hvað varðar ákvarðanatöku um einstök börn. Samkvæmt

svörum þátttakenda er tengjast Uglukletti hafa foreldrar helst áhrif í gegnum

foreldraráð og -félag og hafa einhver áhrif á ákvarðanatöku er varðar þeirra eigin

börn. Í Uglukletti eru þátttakendur frekar sammála um að foreldrar eigi ekki að koma

meira að ákvarðanatöku er varðar leikskólastarfið í heild sinni, en 50% þátttakenda

vilja frekari þátttöku foreldra í ákvarðanatöku er varðar þeirra eigin börn.

3.2.6 Samvinna samfélagsins

Samvinnu samfélagsins meta foreldrar og starfsmenn Uglukletts, auk starfsmanna

Klettaborgar sem einnig eru foreldrar, sem fjórða mikilvægasta þátt

foreldrasamstarfsins. Foreldrar Klettaborgar og starfsmenn Uglukletts sem einnig eru

foreldrar meta samvinnuna sem þriðja mikilvægasta þátt samstarfsins, en starfsmenn

Klettaborgar meta hana sem fimmta mikilvægasta þáttinn. Í svörum þátttakenda sést

að í leikskólunum báðum felst samvinna samfélagsins í vettvangsferðum og

samvinnu milli skólastiga og vilja flestir halda því. Þá vilja margir að leikskólinn gefi

meiri upplýsingar um viðburði og þjónustu innan samfélagsins.
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3.2.7 Ávinningur af foreldrasamstarfi og hindranir fyrir aukinni þátttöku

foreldra.

Þegar þátttakendur eru spurðir að því hvað þeir telji vera helsta ávinning af góðu

foreldrasamstarfi nefna foreldrar við Klettaborg að þeir viti betur hvað barnið þeirra

er að gera yfir daginn, þeir myndi betri tengsl við barnið og leikskólann og að

samstaða milli foreldra aukist. Þá telja þeir einnig að barninu líði betur í

leikskólanum og sé öruggara þegar foreldrar taki meira þátt í starfinu og samskiptin

séu góð milli heimilis og skóla. Foreldrar við Ugluklett nefna að skilningur foreldra

og samfélagsins í heild gagnvart leikskólastarfi aukist og það auki velvilja gagnvart

leikskólanum þegar foreldrasamstarfið sé gott. Þá segjast þeir fá meiri yfirsýn yfir

hvað barnið er að gera, hvernig það þroskist og eflist í leik og starfi og að börn,

foreldrar og starfsmenn tengist sterkari böndum og allir aðilar verði yfir höfuð

ánægðari.

Ófaglærðir starfsmenn Klettaborgar svara ekki spurningunum um ávinning og

hindranir foreldrasamstarfs, en faglærðir leikskólakennarar Klettaborgar telja

ávinning mikinn af samstarfinu, svo sem að ánægja og öryggi barna og foreldra

aukist og traust myndist milli heimilis og skóla. Ófaglærðir starfsmenn Uglukletts

telja ávinninginn vera ánægju barna, foreldra og starfsmanna og faglærðir

leikskólakennarar eru þeim sammála, en bæta því við að traust myndist milli heimilis

og skóla. Þeir starfsmenn sem einnig eru foreldrar eru flestir ófaglærðir og nefna, líkt

og foreldrar, að þeir fái meiri yfirsýn yfir hvað barnið þeirra er að gera. Starfsmenn

sem einnig eru foreldrar og hafa aðra uppeldismenntun nefna að aukin velferð og

ánægja barnsins sé helsti ávinningurinn af góðu foreldrasamstarfi.

Helstu hindranir fyrir auknu foreldrasamstarfi og þátttöku foreldra í

leikskólastarfinu segja langflestir að sé tímaleysi foreldra. Þá nefna einnig margir

stífan ramma leikskóla og nokkrir afstöðu sveitarstjórnar og fræðslunefnda og að

ekki fáist fjárveitingar til að bæta leikskólastarfið og þar með foreldrasamstarfið.

Þátttakendur voru spurðir að því hvað þeir vildu að leikskólinn gerði til að

bæta samstarfið. Foreldrar við Klettaborg vildu meiri beina þátttöku í

leikskólastarfinu, svo sem að vera boðið oftar inn á deildir við komu og brottför, geta

komið og lesið sögu eða þvíumlíkt, aðstoða við vettvangsferðir og aðrar uppákomur

og taka þátt í rýnihópum um starfið. Auk þess vildu þeir að börnin fengju meira

heimanám, svo sem að koma með verkefni og efnivið að heiman. Foreldrar við

Ugluklett vildu aðallega auka dagleg samskipti og fjölga vettvangsferðum og
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vinnustaðaheimsóknum til foreldra. Mjög fáir starfsmenn leikskólanna svöruðu

þessari spurningu, en þó var nefnt að auka við beina þátttöku foreldra í starfinu með

því að bjóða þeim að koma og kynna starf sitt eða sérþekkingu á einhverju sviði.

3.3 Umræða

Þátttakendur í þessari rannsókn settu sex flokka Epstein um foreldraþátttöku nánast í

sömu röð eftir mikilvægi og þátttakendur í rannsókn Sigurborgar Sturludóttur og

Jóhönnu Einarsdóttur (2008). Í rannsókn Sigurborgar og Jóhönnu var heimanám í

öðru sæti og þátttaka í fjórða til sjötta sæti, en í þessari rannsókn var þátttaka í öðru

sæti, en heimanám í því fimmta. Að öðru leyti var flokkunum raðað eins á milli

rannsókna, samskipti í fyrsta sæti, uppeldi í þriðja sæti, en ákvarðanataka og

samvinna samfélagsins í fjórða til sjötta sæti. Rannsóknirnar eru ólíkar að því leyti að

í rannsókn Sigurborgar og Jóhönnu er fjallað um foreldrasamstarf í grunnskóla, en

þessari um foreldrasamstarf í leikskóla. Nám barna er frekar ólíkt milli þessara

skólastiga, meiri áhersla er lögð á heimanám barna í grunnskóla, en í leikskóla eru

oft fleiri möguleikar til beinnar þátttöku foreldra í starfinu og fannst mér sá munur

koma fram í því hvernig þátttakendur rannsóknanna tveggja röðuðu flokkunum eftir

mikilvægi.

Tafla 3. Röðun flokkanna sex eftir mikilvægi - samanburður milli rannsókna

Þátttakendur rannsóknar Sigurborgar
Sturludóttur og Jóhönnu Einarsdóttur

Þátttakendur þessarar rannsóknar

1 Samskipti Samskipti

2 Heimanám Þátttaka

3 Uppeldi Uppeldi

4 Samvinna samfélagsins

5 Heimanám

6

Ákvarðanataka,

Þátttaka,

Samvinna samfélagsins1 Ákvarðanataka

Niðurstöður þessarar rannsóknar bornar saman við niðurstöður rannsóknar Sigurborgar Sturludóttur

og Jóhönnu Einarsdóttur (2008)
1 Í niðurstöðum rannsóknar Sigurborgar Sturludóttur og Jóhönnu Einarsdóttur kemur ekki fram í

hvaða röð þessir þrír flokkar eru, aðeins að þeir hafi fengið minna vægi en þeir þrír sem eru í fyrsta til

þriðja sæti. Þeim var raðað af handahófi inn í töfluna.
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3.3.1 Áherslur leikskólanna

Svör þátttakenda sem tengjast Klettaborg um upplifun af foreldrasamstarfi

endurspegla að miklu leyti áherslur leikskólans. Í foreldrahandbók leikskólans

(Leikskólinn Klettaborg, 2009) kemur fram að í samvinnu við heimilin sé markmiðið

að gera hvern einstakling sjálfstæðan, hamingjusaman, skapandi og agaðan. Þá eru

foreldrar hvattir til að ræða við starfsfólk leikskólans þegar upp koma vandamál og

að finna lausn á þeim í samvinnu við starfsfólk. Hvort tveggja myndi falla undir

fyrsta flokk Epstein, uppeldi. Samkvæmt svörum þátttakenda við Klettaborg koma

áherslurnar fram og virðist vera þó nokkur samvinna milli heimilis og skóla um

uppeldi barnanna.

Mikil áhersla er lögð á upplýsingaflæði frá leikskóla, dagleg samskipti,

foreldraviðtöl og -fundi, fréttabréf og aðra upplýsingamiðlun. Sú áhersla kemur skýrt

fram í svörum þátttakenda við Klettaborg, en þeir telja að mikið og margvíslegt

upplýsingaflæði sé frá leikskólanum.

Í foreldrahandbókinni er ekki minnst á beina þátttöku foreldra í starfi

leikskólans, en foreldrum er boðið að fylgjast með skemmtiatriðum sem börnin flytja

í foreldraskemmtunum í nóvember. Einnig aðstoða foreldrar elstu barna við að halda

útskriftarhóf fyrir þau á vorin. Samkvæmt Guðbjörgu Hjaltadóttur

aðstoðarleikskólastjóra (munnleg heimild, 14. apríl 2010) eru að auki opin hús í

leikskólanum tvisvar á ári, auk þess sem haldin er sumarhátíð fyrir börn og foreldra.

Einnig kemur fram í foreldrahandbókinni að foreldrafélagið, sem er skipað fulltrúum

foreldra, sjái um að skipuleggja ýmsa viðburði til tilbreytingar. Misjafnt er þó að hve

miklu leyti foreldrar taki beinan þátt í þeim viðburðum og hvort þær fari fram á

skólatíma eða utan hans. Í svörum þátttakenda kemur fram að foreldrar taki þátt í

starfinu á opnum húsum og viðburðum utan skólatíma.

Samkvæmt Guðbjörgu Hjaltadóttur (munnleg heimild, 14. apríl 2010) er

nokkuð um eins konar heimanám við Klettaborg, til dæmis eru börnin beðin um að

koma með ýmis konar verkefni eða efnivið að heiman í tengslum við

könnunarverkefni í vinnustundum. Elstu börnin skiptast á að vera svokallaður

bókaormur, en auk þess vildu þau fá heimavinnu líkt og í grunnskólanum og í vetur

hafa þau því fengið verkefnablöð með sér heim til að vinna þar. Þá hafa foreldrar

fengið upplýsingar og verkefnablöð til að efla hljóðkerfisvitund hjá börnunum. Svör

starfsmanna Klettaborgar samræmast áherslum skólans, en þar kemur fram að börnin

komi með efnivið og verkefni að heiman og að leikskólinn gefi upplýsingar um
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aðferðir og verkefni til að vinna heima við. Svör foreldra við leikskólann sýna þó

aðra mynd og lítill hluti þeirra segir að börnin komi með efnivið eða verkefni að

heiman, eða að þeir fái upplýsingar um aðferðir og verkefni til að vinna heima.

Samkvæmt foreldrahandbókinni taka fulltrúar foreldra í foreldraráði þátt í

öllum meiri háttar ákvörðunum við leikskólann. Þá kemur fram í skólanámskrá

Klettaborgar (Leikskólinn Klettaborg, 2007) að tekið sé mið af niðurstöðum

foreldrakannana, við mótun leikskólastarfsins. Samkvæmt Guðbjörgu Hjaltadóttur

(munnleg heimild, 14. apríl 2010) eru kannanir lagðar fyrir foreldra á hverju ári, en

einnig eru lagðar fyrir kannanir meðal foreldra nýrra barna stuttu eftir að aðlögun

barnanna lýkur. Þá eru foreldrar hvattir til að koma athugasemdum á framfæri við

starfsfólk leikskólans og á foreldrafundum. Svör þátttakenda samræmast áherslum

leikskólans hvað þetta varðar, en foreldrar vilja hafa meiri áhrif með könnunum og í

gegnum foreldraráð og -félag, en einnig að fá að taka meiri þátt í ákvörðunum er

varðar þeirra eigin börn.

Í skólanámskrá leikskólans kemur fram að samvinna með samfélaginu feli

aðallega í sér vettvangsferðir í fyrirtæki og stofnanir og heimsókn lögreglunnar í

tengslum við umferðarfræðslu. Samkvæmt Guðbjörgu Hjaltadóttur (munnleg

heimild, 14. apríl 2010) er einnig samvinna milli skólastiga og með Dvalarheimili

aldraðra, íþróttahúsinu, bókasafninu og skátafélaginu. Svör þátttakenda eru á sömu

leið.

Tafla 4 - Áherslur Klettaborgar í foreldrasamstarfi.

Áherslur leikskólans Hvað sýna svör

þátttakenda?

Hverju vilja þáttt.

bæta við?

Uppeldi Samvinna um ákveðin

uppeldismarkmið.

Foreldrar hvattir til að ræða

vandamál og finna lausnir

á þeim í samstarfi við

starfsfólk.

Samskipti og

ráðleggingar um uppeldi

fara fram í

foreldraviðtölum, með

tölvupósti og á heimasíðu

leikskólans.

Leikskólinn gefi út

ýmis konar

fræðsluefni um

uppeldi.

Samskipti Mikil áhersla lögð á dagleg

samskipti, foreldraviðtöl og

-fundi, fréttabréf og

tölvupóst.

Mikið og margvíslegt

upplýsingaflæði.

Nokkur áhugi fyrir

að taka upp

heimsóknir

leikskólakennara til

barna.
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Þátttaka Foreldrar koma sem gestir

á opin hús og á

foreldraskemmtanir í

leikskólanum.

Foreldrafélagið skipuleggur

viðburði til tilbreytingar,

ýmist á skólatíma eða utan

og með mismikilli þátttöku

foreldra.

Þátttaka á opnum húsum

og viðburðum utan

skólatíma.

Meiri bein þátttaka í

leikskólastarfinu,

bjóða foreldrum inn

á deildir, fá aðstoð

foreldra við ferðir

og aðra viðburði,

foreldrar komi og

kynni starf sitt eða

sérþekkingu á

einhverju sviði.

Heimanám Börnin koma með verkefni

og efnivið í tengslum við

verkefni í vinnustundum.

Verkefnablöð til að efla

hljóðkerfisvitund send

heim. Elstu börnin fá

verkefni með heim og

skiptast á að vera

„bókaormur“.

Börnin koma með

verkefni og efnivið að

heiman. Foreldrar fá

upplýsingar um aðferðir

og verkefni til að vinna

heima.

Meiri upplýsingar

um aðferðir og

verkefni til að vinna

heima, auk þess að

börnin fái fleiri

verkefni með sér

heim.

Ákvarðana-

taka
Foreldraráð tekur þátt í

öllum meiriháttar

ákvörðunum. Kannanir eru

lagðar fyrir foreldra árlega.

Foreldrar eru hvattir til að

koma með athugasemdir á

foreldrafundum.

Foreldrar hafa áhrif í

gegnum fulltrúa í

foreldraráði og -félagi, en

einnig með könnunum.

Foreldrar vilja hafa

meiri áhrif á starfið

í heild, t.d. í

rýnihópum, og að

taka meiri þátt í

ákvörðunum er

varðar þeirra eigin

börn. Starfsmenn

vilja ekki meiri

þátttöku foreldra í

ákvarðanatöku.

Samvinna
sam-

félagsins

Samstarf milli skólastiga.

Upplýsingar um viðburði í

daglegum samskiptum.

Vettvangsferðir og

samvinna með

Dvalarheimili aldraðra,

lögreglunni, bókasafni,

íþróttahúsi og skátafélagi.

Vettvangsferðir og

samstarf milli skólastiga.

Meiri upplýsingar

um viðburði og

þjónustu innan

sveitarfélagsins.

Taflan sýnir hvaða áherslur leikskólinn setur varðandi hvern flokk, hvað svör þátttakenda sýna um

upplifun þeirra af foreldrasamstarfinu. Þá sést hverju þátttakendur vilja helst bæta við hvern flokk.
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Ugluklettur er frekar nýlega tekinn til starfa og því ekki búið að gefa út

skólanámskrá né foreldrahandbók. Upplýsingar um áherslur leikskólans í

foreldrasamstarfi fengust í viðtali við aðstoðarleikskólastjórann, Kristínu Gísladóttur

(munnleg heimild, 6. apríl 2010). Svör þátttakenda sem tengjast Uglukletti sýna að

upplifun þeirra af foreldraþátttöku sé í þó nokkru samræmi við áherslur leikskólans.

Leikskólinn býður upp á foreldraviðtöl tvisvar á ári þar sem foreldrar geta

rætt um uppeldislega þætti við deildarstjóra og fengið ráðleggingar um það sem þeir

eru í vandræðum með en auk þess er hægt að fá fleiri slík viðtöl. Þá er lögð mikil

áhersla á dagleg samskipti, sem auk annars snúa að uppeldislegum þáttum. Í svörum

þátttakenda kemur einnig fram að foreldraviðtölin séu aðalvettvangur upplýsinga og

ráðlegginga um uppeldi.

Í Uglukletti er mikil áhersla lögð á upplýsingaflæði frá leikskólanum, dagleg

og jákvæð samskipti, upplýsingatöflur, fréttabréf, tölvupósta og atburðadagatöl.

Þessar áherslur koma skýrt fram í svörum þátttakenda við Ugluklett, en foreldrar og

þeir starfsmenn sem einnig eru foreldrar virðast þó upplifa meira upplýsingaflæði

heldur en starfsmenn. Það gæti orsakast af þeim ólíku áherslum sem kennarar og

foreldrar hafa, en foreldrar leita líklega meira eftir upplýsingum frá leikskóla.

Mikil áhersla er einnig lögð á þátttöku foreldra í leikskólastarfi Uglukletts,

þeir eru ávallt velkomnir inn í leikskólann til að skoða eða taka þátt í starfinu. Þá taka

þeir þátt í hinum ýmsu skemmtunum og uppákomum, svo sem litlu jólunum. Ekki

aðeins eru foreldrar hvattir til þátttöku heldur er fjölskyldan öll hvött til þátttöku í

starfinu, samanber „ömmu- og afakaffi“, „strákakaffi“ á bóndadag og „stelpukaffi“ í

kringum konudag. Litið er á foreldra sem mannauð við leikskólann og ef vitað er að

þeir hafi tök á að bæta einhverju við starfið, gefa upplýsingar eða koma með efnivið

eða þvíumlíkt, hefur verið beðið um það, auk þess sem þeir hafa tekið þátt í

sérstökum verkefnum. Þá sér foreldrafélag leikskólans, sem skipað er fulltrúum

foreldra, um að skipuleggja ýmis konar skemmtanir og viðburði fyrir börnin, en

misjafnt er hvort það fari fram á skólatíma eða ekki og að hve miklu leyti foreldrar

geti tekið þátt. Upplifun þátttakenda er í nokkru samræmi við áherslur leikskólans, en

þeir segja að foreldrar taki þátt í starfinu á opnum húsum, með beinni þátttöku og á

viðburðum utan skólatíma.

Í Uglukletti er lítil áhersla lögð á heimanám, en þó kemur fyrir að beðið er

um verðlausan efnivið að heiman. Svör þátttakenda sýna þó að mun algengara er að

börnin komi með verkefni að heiman heldur en efnivið.
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Fulltrúar foreldra í foreldraráði koma að öllum meiriháttar ákvörðunum við

leikskólann, auk þess sem reglulega eru lagðar fyrir foreldrakannanir sem nýttar eru

til þess að efla og bæta leikskólastarfið. Þó nokkuð margir þátttakendur segjast ekki

vita hvernig foreldrar hafi áhrif á ákvarðanatöku, en það orsakast kannski af því

hversu nýr leikskólinn er og því ekki komin skýr stefna varðandi leikskólastarfið.

Líklegt er því að lítið hafi reynt á áhrif foreldra á ákvarðanatöku.

Ugluklettur setur nokkra áherslu á samvinnu með samfélaginu og þá

sérstaklega Dvalarheimili aldraðra, skátafélaginu, Safnahúsinu (bókasafninu) og

Ráðhúsi Borgarbyggðar. Einnig er samstarf á milli skólastiga. Þessi áhersla kemur

skýrt fram í svörum þátttakenda.

Tafla 5 - Áherslur Uglukletts í foreldrasamstarfi.

Áherslur leikskólans Hvað sýna svör

þátttakenda?

Hverju vilja þáttt.

bæta við?

Uppeldi Hægt er að fá ráðgjöf og

upplýsingar um uppeldi í

foreldraviðtölum og með

daglegum samskiptum.

Aðalvettvangur samskipta

um uppeldi í

foreldraviðtölum.

Leikskólinn sjái um

útgáfu ýmis konar

fræðsluefnis um

uppeldi.

Samskipti Mikil áhersla á dagleg

jákvæð samskipti,

upplýsingatöflur, fréttabréf,

tölvupóst og

atburðadagatöl.

Mikið og margvíslegt

upplýsingaflæði.

Meiri dagleg

samskipti. Mikill

áhugi fyrir að taka

upp heimsóknir

leikskólakennara til

barna.

Þátttaka Foreldrar eru mannauður

við leikskólann, beðnir um

aðstoð og ávallt velkomnir í

leikskólann til að skoða

eða taka þátt í starfinu.

Foreldrar taka þátt í

skemmtunum og öll

fjölskyldan hvött til að taka

þátt á opnum húsum.

Þátttaka á opnum húsum

og viðburðum utan

skólatíma.

Meiri bein þátttaka í

leikskólastarfinu.

Vinnustaða-

heimsóknir barna til

foreldra.

Heimanám Börnin koma með

verðlausan efnivið að

heiman fyrir ákveðin

verkefni.

Börnin koma með

verkefni og efnivið að

heiman.

Meiri upplýsingar

um aðferðir og

verkefni til að vinna

heima.
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Ákvarðana-

taka
Foreldraráð tekur þátt í

öllum meiriháttar

ákvörðunum við

leikskólann. Kannanir eru

lagðar reglulega fyrir

foreldra.

Foreldrar hafa áhrif í

gegnum fulltrúa í

foreldraráði og -félagi, en

einnig með könnunum.

Meiri þátttaka

foreldra í

ákvörðunum er

varðar þeirra eigin

börn.

Samvinna
sam-

félagsins

Samstarf milli skólastiga.

Vettvangsferðir og

samvinna með

Dvalarheimili aldraðra,

Ráðhúsi Borgarbyggðar,

bókasafni og skátafélagi.

Vettvangsferðir og

samstarf milli skólastiga.

Meiri upplýsingar

um viðburði og

þjónustu innan

sveitarfélagsins og

fleiri

vettvangsferðir.

Taflan sýnir hvaða áherslur leikskólinn setur varðandi hvern flokk, hvað svör þátttakenda sýna um

upplifun þeirra af foreldrasamstarfinu. Þá sést hverju þátttakendur vilja helst bæta við hvern flokk.

3.3.2 Stóðust tilgáturnar fjórar?

Fyrsta tilgátan, að foreldrasamstarf leikskólanna samræmdist ekki nema að litlu leyti

sex flokkum foreldraþátttöku og að áhugi væri fyrir frekari þátttöku foreldra í anda

Epstein, stóðst að því leyti að margir þátttakenda sögðust hafa áhuga á meira

samstarfi heldur en þeir sögðu að væri fyrir hendi. Hins vegar kom fram að þátttaka

foreldra við báða leikskóla samræmdist þó nokkuð vel aðferðum Epstein og kom að

einhverju leyti inn á svið allra flokkanna. Til að mynda vilja margir bæta við fyrsta

flokkinn, uppeldi, og þá helst að leikskólinn standi að einhvers konar útgáfu

fræðsluefnis. Flestir virðast sáttir við samskipti og upplýsingaflæði leikskólanna eins

og það er og vilja litlu við það bæta, en nokkrir vilja þó taka upp foreldraviðtöl í

heimahúsi og að leikskólakennarar heimsæki börnin. Margir vilja auka þátttöku

foreldra í leikskólastarfinu og þá sérstaklega beina þátttöku. Þá vilja margir taka upp

heimanám í formi verkefna og efniviðs sem börnin koma með að heiman, en einkum

þó að leikskólinn gefi upplýsingar og ráðgjöf um verkefni og aðferðir til að efla

þroska og styðja við nám barnanna heima fyrir.

Áhugi fyrir aukinni þátttöku foreldra í ákvarðanatöku var misjafn milli

leikskóla. Í Klettaborg vilja foreldrar taka meiri þátt í ákvarðanatöku er varðar

leikskólastarfið og þeirra eigin börn, en starfsmenn vilja það margir hverjir ekki. Í

Uglukletti eru starfsmenn og foreldrar sammála um að þeir vilji ekki frekari þátttöku

foreldra í ákvarðanatöku við leikskólann, en aukna þátttöku þeirra við ákvarðanatöku
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er varðar þeirra eigin börn. Þegar kemur að samvinnu samfélagsins, voru flestir

sammála um að fjölga ætti vettvangsferðum í stofnanir sveitarfélagsins og að

leikskólinn ætti að gefa meiri upplýsingar um þjónustu og viðburði í sveitarfélaginu.

Þá komu tillögur frá nokkrum um að taka upp vinnustaðaheimsóknir, það er að

foreldrar byðu börnum að koma og kynnast vinnu þeirra. Sú tillaga fellur að tveim

flokkum, þátttöku og samvinnu samfélagsins, þar sem með þátttöku foreldra og

samvinnu innan samfélagsins (vinnustaða) eru börnin að kynnast samfélagi sínu í

heild.

Önnur tilgátan, að starfsmenn sem einnig eru foreldrar hefðu meiri áhuga

fyrir þátttöku foreldra í leikskólastarfinu heldur en starfsmenn sem ekki eru foreldrar,

stóðst ekki þar sem ekki var afgerandi munur á svörum starfsmanna sem einnig eru

foreldrar og starfsmanna sem ekki eru foreldrar. Í Klettaborg sýna starfsmenn sem

einnig eru foreldrar aðeins meiri áhuga á flokkunum uppeldi og ákvarðanataka heldur

en starfsmenn sem ekki eru foreldrar. Hins vegar sýna starfsmenn Klettaborgar sem

einnig eru foreldrar aðeins minni áhuga á flokkunum samskipti og heimanám heldur

en starfsmenn sem ekki eru foreldrar. Í Uglukletti sýna starfsmenn sem einnig eru

foreldrar aðeins meiri áhuga á flokkunum samskipti, heimanám og samvinna

samfélagsins heldur en starfsmenn sem ekki eru foreldrar. Að öðru leyti eru svör

starfsmanna afar svipuð hvort sem þeir eru einnig foreldrar eða ekki.

Þriðja tilgátan, að einstæðir foreldrar hefðu minni áhuga fyrir frekari þátttöku

í leikskólastarfinu heldur en þeir sem eru í sambúð, stóðst ekki þar sem enginn

munur var á svörum foreldra eftir því hvort þeir væru einstæðir eða í sambúð.

Hlutfall einstæðra foreldra er reyndar frekar lágt í báðum leikskólum, en 19%

foreldra við Klettaborg eru einstæðir og 8% foreldra við Ugluklett. Þá nefndu flestir

foreldrar tímaleysi sem helstu hindrun fyrir þátttöku í leikskólastarfinu og var það

alveg óháð því hvort þeir eru einstæðir eða í sambúð. Rannsóknir hafa líka sýnt það

að tímaleysi foreldra er ekki helsta hindrunin fyrir þátttöku þeirra í skólastarfi barna

sinna, heldur sé það ónógt skipulag og einhæf tækifæri til þátttöku í skólunum sem

standi í vegi fyrir því að foreldrar taki þátt (Epstein, 2009; Andersen og Rasmussen,

1996).

Fjórða tilgátan, að faglærðir leikskólakennarar auk starfsmanna með aðra

uppeldismenntun sæju meiri ávinning af foreldrasamstarfi heldur en ófaglærðir

starfsmenn, stóðst ekki þar sem þeir starfsmenn sem svara virtust sjá nokkurn veginn

sama ávinning af þátttöku foreldra í leikskólastarfinu. Leiðbeinendur við Klettaborg
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svöruðu ekki þessum spurningum, en um helmingur leiðbeinenda við Ugluklett.

Leikskólakennarar og starfsmenn með aðra uppeldismenntun svöruðu hins vegar

nánast allir. Velta má vöngum yfir því hvort að leiðbeinendur treysti sér ekki til að

meta ávinning af foreldrasamstarfi meðan að faglærðir starfsmenn hafi faglegar

forsendur til þess að sjá ávinninginn af góðu foreldrasamstarfi.

3.3.3 Veikleikar rannsóknarinnar

Við úrvinnslu niðurstaðna komu í ljós nokkrir veikleikar á aðferðum í rannsókninni.

Aðferð við gagnaöflun, það er rafrænn spurningalisti, virtist ekki skila nægilegri

svörun, eða aðeins 60,5%. Þá kom upp grunur um að orðalag nokkurra spurninga

gæti hafa verið villandi fyrir þá sem ekki þekkja til skrifa Epstein og flokkanna

hennar. Auk þess var rannsóknin mjög staðbundin þar sem foreldrasamstarf í einu

bæjarfélagi var skoðað út frá flokkum Epstein og hafa því niðurstöðurnar takmarkað

yfirfærslugildi á íslenska leikskóla.
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4. Lokaorð

Góð samskipti heimilis og skóla eru grundvöllur góðs foreldrasamstarfs (Andersen

og Rasmussen, 1996). Samskiptin geta þó oft verið stirð, sérstaklega ef kennurum og

foreldrum finnst stöðu sinni í námi og uppeldi barnsins ógnað á einhvern hátt

(Andersen og Rasmussen, 1996; Shah, 2001). Þegar áhersla er lögð á regluleg

samskipti þar sem báðir aðilar gera sér grein fyrir mismunandi forsendum og stöðu

hvors annars og að báðir aðilar stefni að sama markmiði er kominn góður grunnur að

samstarfi þeirra á milli (Shah, 2001). Fræðimenn benda á að ef samskiptin eru lítil

nema þegar kemur að vandamálum verði vandamálin stærri og erfiðari úrlausnar, en

ef samskipti eru höfð opin, regluleg og gagnvirk allt frá byrjun skólagöngu barns

koma upp færri vandamál og þau auðveldari viðureignar (Andersen og Rasmussen,

1996; Shah, 2001). Epstein (2009) telur þó að samskiptin ein og sér séu ekki

nægilegt samstarf heldur ættu foreldrar að taka sem mestan og virkastan þátt í námi

og menntun barna sinna. Því setti hún upp ramma fyrir þátttöku foreldra sem hún

kallar hina sex flokka foreldraþátttöku, en þeir hafa að geyma afar yfirgripsmiklar

aðferðir til foreldraþátttöku.

Gott foreldrasamstarf sem einkennist af opnum samskiptum, samvinnu og

beinni þátttöku foreldra hefur mikinn ávinning fyrir börn, foreldra og kennara. Börn

verða styrkari í sínu námi og ná betri námsárangri. Þá verða þau einnig félagslega

sterkari og færari í samskiptum við börn og fullorðna. Foreldrar fá meiri yfirsýn yfir

nám barna sinna og innsýn í skólastarfið. Þeir vita betur hvað barnið gerir í

skólanum, hvað það lærir og af hverju auk þess sem þeir þekkja betur kennara

barnsins og í samvinnu eiga kennarar og foreldrar auðveldara með að skapa heilstætt

námsumhverfi fyrir barnið. Kennarar verða öruggari í samskiptum við börn, foreldra

og fjölskyldur. Þá eiga þeir auðveldara með að meta stöðu hvers barns, þekkja

aðstæður og þarfir þeirra betur og eiga þar af leiðandi auðveldara með að skipuleggja

einstaklingsmiðað nám (Andersen og Rasmussen, 1996; Epstein, 2009; Shah, 2001).

Hindranir fyrir foreldrasamstarfi eru nokkrar. Neikvæð viðhorf foreldra til

skóla geta valdið því að þeir halda fjarlægð við skólann og kennarana og erfitt getur

verið fyrir kennarann að mynda samband við þá. Þá eru neikvæð viðhorf kennara

gagnvart þátttöku og afskiptum foreldra af skólastarfinu einnig mjög hamlandi á

samskipti heimilis og skóla (Shah, 2001). Margir telja að tímaleysi foreldra vegna
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atvinnuþátttöku sé ein aðalhindrunin fyrir þátttöku þeirra í skólastarfi barna sinna, en

Epstein (2009) og Andersen og Rasmussen (1996) telja að hindrunin felist að mestu

leyti í skipulagi og einhæfum tækifærum til þátttöku. Léleg félagsleg staða

fjölskyldna getur líka verkað hamlandi á samstarf heimilis og skóla, en börn þeirra

fjölskyldna ná oft á tíðum lakari námsárangri en börn úr félagslega sterkari

fjölskyldum. Shah (2001) telur það vera hlutverk kennarans að styðja við allar

fjölskyldur og ná tengslum við þær og Epstein (2009) er sama sinnis. Epstein bætir

því líka við að með aukinni þátttöku foreldra í skólastarfinu verði staða allra

fjölskyldna jafnari innan skólans og nemendur með jafnari og betri námsárangur.

Börn fá meira sjálfstraust og finnst fjölskylda sín meira virði og skólinn verður

sterkari stoð innan samfélagsins með aukinni tengingu við fjölbreytta menningu

ólíkra fjölskyldna.

Á málþingi Menntamálaráðuneytisins, sem haldið var í október 1997, um

samstarf heimilis og skóla í grunn- og leikskólum kom fram að foreldrar væru

vannýtt auðlind í íslensku skólastarfi og að mikilvægt væri fyrir sérhvert

skólasamfélag að leita sífellt leiða til að efla og bæta foreldrasamstarf. Áherslur

leikskólakennara, leikskólastjóra og foreldrafélaga virðast aðallega vera á gagnvirk

og góð samskipti milli heimilis og skóla og með þeim sé grunnurinn lagður að góðu

samstarfi um hag og velferð barnsins. Þá vilja samtök foreldrafélaga auka þátttöku

foreldra í leikskólastarfi (Menntamálaráðuneytið, 1998).

Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2008) rannsökuðu upplifun

foreldra á muninum milli foreldrasamstarfs í grunnskóla annars vegar og leikskóla

hins vegar. Foreldrarnir voru flestir sammála um að mikill munur væri á milli

samstarfs við grunnskóla, þar sem samskiptin voru minni og formlegri, og leikskóla,

þar sem samskiptin voru meiri og nánari. Þá kom einnig fram að kennarar hefðu

frumkvæði að samskiptum og samstarfi í flestum tilfellum, en þeir foreldrar sem

hefðu frumkvæði væru yfirleitt meira menntaðir en þeir sem ekki hefðu frumkvæði. Í

rannsókn þeirra Sigurborgar og Jóhönnu voru foreldrar beðnir um að raða hinum sex

flokkum foreldraþátttöku eftir mikilvægi og þótti þeim samskipti vera mikilvægust,

þá heimanám og því næst uppeldi. Ákvarðanataka, þátttaka og samvinna

samfélagsins höfðu mun minna vægi.

Niðurstöður rannsóknarinnar sem hér var greint frá sýndu að þátttakendur

röðuðu hinum sex flokkum foreldraþátttöku nánast á sama hátt eftir mikilvægi, eini

munurinn var að þeir settu þátttöku í annað sæti, en heimanám í það fimmta.
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Áherslur leikskólanna samræmast þessari röðun að nokkru leyti. Við Klettaborg er

langmest áhersla lögð á samskiptaflokkinn sem af þátttakendum er talinn sá

mikilvægasti. Þá er lögð nokkur áhersla á þátttöku foreldra, það er að segja í

skemmtunum, viðburðum og opnum húsum leikskólanna, en ekki þó beina þátttöku í

starfinu. Sá flokkur var af þátttakendum talinn sá annar mikilvægasti. Við Ugluklett

er einnig mest áhersla lögð á samskiptaflokkinn, en þar er einnig þó nokkur áhersla

lögð á þátttöku foreldra. Við leikskólana báða er lögð nokkur áhersla á þátttöku

foreldra í ákvarðanatöku í gegnum foreldrafélög og -ráð og með könnunum, en sá

flokkur er talinn síst mikilvægastur. Báðir leikskólarnir eru í samvinnu við

samfélagið, aðallega með vettvangsferðum, en auk þess er Ugluklettur í samstarfi við

Dvalarheimili aldraðra, Safnahúsið og skátafélagið. Báðir leikskólarnir vinna að

samstarfi milli skólastiga. Ákvarðanataka var af þátttakendum talin síst mikilvæg og

samvinna samfélagsins fjórði mikilvægasti flokkurinn. Lítil áhersla er lögð á

upplýsingar og ráðgjöf um uppeldi við leikskólana og nánast engin á heimanám.

Uppeldisflokkurinn lenti þó í þriðja sæti, en heimanám í því fimmta.

Niðurstöður rannsóknarinnar eru að mörgu leyti áhugaverðar og komu mér þó

nokkuð á óvart. Ég hafði ekki gert mér grein fyrir því að hve miklu leyti

foreldrasamstarf í íslenskum leikskólum samræmist hinum sex flokkum

foreldraþátttöku og var ég því ánægð að sjá hversu viðamikið samstarfið er í raun.

Þar sem foreldrasamstarf er svo mikilvægur þáttur í leikskólastarfi mættu þó áherslur

leikskólanna vera sýnilegri í skólanámskrám og foreldrahandbókum. Þá mættu

leikskólarnir setja skýrari markmið fyrir samstarfið, líkt og fyrir aðra þætti

leikskólastarfsins. Þá sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að þó nokkur áhugi er fyrir

frekara samstarfi og meiri þátttöku foreldra í leikskólastarfinu.

Foreldrasamstarf leikskólanna tveggja er greinilega afar gott og fjölbreytt og

samræmist vel hinum sex flokkum foreldraþátttöku. Gott starf má þó sífellt

endurmeta og betrumbæta, en rannsókn þessi sýnir að áhugi sé fyrir enn frekara

samstarfi heimilis og skóla og þá sérstaklega meiri þátttöku foreldra í

leikskólastarfinu. Þó eru áherslur Uglukletts á þátttöku foreldra nær áherslum Epstein

hvað þann þátt snertir. Hinir sex flokkar foreldraþátttöku mynda heilstæðan ramma

utan um allar hliðar foreldrasamstarfs og hafa að geyma afar fjölbreyttar aðferðir til

að efla og bæta samstarf heimilis og skóla. Þeir nýtast vel sem grunnur til að byggja

gott og fjölbreytt samstarf við foreldra, gefa góðar forsendur til endurmats á

samstarfi heimilis og skóla og gefa hugmyndir að eflingu samstarfsins.
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Eftir að hafa rannsakað foreldrasamstarf í þessum tveim leikskólum finnst

mér ég hafa öðlast skýrari sýn á foreldrasamstarf almennt og finnst ég betur í stakk

búin til að stuðla að góðu samstarfi við foreldra í framtíðinni. Þá vona ég að

niðurstöður þessarar rannsóknar geti nýst leikskólunum tveimur vel.
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