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Formáli 

Þessi ritgerð er lögð fram sem meistaraprófsverkefni til MA. gráðu í 

menntunarfræðum við uppeldis- og menntunarfræðideild Menntavísinda-

sviðs Háskóla Íslands. Vægi verkefnisins er 40 einingar.  

Í ritgerðinni er gerð grein fyrir rannsókn þar sem markmiðið var að fá 

fram þekkingu á því sem leikskólakennarar telja vera mikilvægast varðandi 

foreldrasamstarf í leikskólum, hvert hlutverk þeirra er í tengslum við það og 

hvaða þættir í umhverfi leikskólans þeir telja að hafi áhrif á samstarfið. 

Rannsóknin var eigindleg og voru viðtöl notuð við gagnaöflun. Gagnasöfnun 

fór fram í byrjun árs 2011. Á leiðarenda vil ég þakka leiðsögukennara 

mínum, Örnu H. Jónsdóttur, fyrir leiðsögnina. Segja má að um raunverulega 

leiðsögn hafi verið að ræða þar sem hún oftar en ekki leiddi mig inn á rétta 

braut þegar ég var farin út um víðan völl í efnistökum. Einnig þakka ég 

Bryndísi Garðarsdóttur, sérfræðingi verkefnisins, fyrir gagnlegar ábendingar. 

Þá vil ég þakka þeim hópi innan RannUng, sem ég var svo heppin að fá 

að vera þátttakandi í, fyrir hvatningu og gagnlegar umræður.  

Samstarfsfólki mínu á bókasafni Menntavísindasviðs þakka ég 

stuðninginn og hjálpina á ýmsum stigum verkefnisins. Árný Karvelsdóttir fær 

sérstakar þakkir fyrir aðstoðina og það að telja í mig kjark þegar ég var að 

missa móðinn og fannst ekkert ganga.  

Að lokum vil ég þakka þeim leikskólakennurum, sem tóku þátt í 

verkefninu, kærlega fyrir þeirra þátt. 
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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar, sem liggur til grundvallar þessari ritgerð, var að 

afla þekkingar á hvað leikskólakennarar telja vera mikilvægast varðandi 

foreldrasamstarfið, hvert hlutverk þeirra er og hvaða þættir í umhverfi 

leikskólans þeir álíta að hafi áhrif á samstarfið.  

Mikilvægi foreldrasamstarfs byggir að mati fræðimanna á þeim grunni að 

börn læri frá fæðingu í umhverfi sem mótað er af foreldrum þeirra. Hlutverk 

leikskólans er síðan að stuðla að því að skapa samfellu í reynslu barna frá 

heimili í leikskóla. Samstarfið er talið þurfa að byggja á gagnkvæmu trausti, 

sameiginlegri ábyrgð og ákvarðanatöku. Fræðimenn telja að ýmsir þættir í 

ytra umhverfi leikskóla hafi áhrif á foreldrasamstarfið og þar með á þroska 

barna. Þessir þættir eru meðal annars vinnutími foreldra og það lagalega 

umhverfi sem leikskólanum er gert að vinna eftir.  

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð og fór gagnaöflun fram með 

viðtölum í þrem leikskólum Reykjavíkurborgar í byrjun árs 2011.  

Niðurstöður benda til að það sem leikskólakennarar telja vera 

mikilvægast varðandi foreldrasamstarfið sé vellíðan, traust og öryggi. 

Mikilvægi og hlutverk leikskólakennara fara að einhverju leyti saman því að 

til að stuðla að öryggi og vellíðan barnanna er talið mikilvægt að byggja upp 

traust á milli foreldra og leikskóla með daglegum jákvæðum samskiptum. 

Niðurstöður benda einnig til að ekki séu sett fram sameiginleg markmið 

með foreldrasamstarfinu. Einnig kemur fram í niðurstöðum að leikskóla-

kennarar líti svo á að þættir í ytra umhverfi leikskólans hafi takmörkuð áhrif 

á foreldrasamstarfið en þættir tengdir menningu leikskólans hafi áhrif á 

framkvæmdina.  
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Abstract 

Parent Cooperation in the Preschool:  

Importance, Role and Environment 

 

The purpose of the research was to discover what preschool teachers 

believe are the most important factors regarding cooperating with parents, 

what their role is and what factors in the preschool environment affect the 

cooperation. 

The importance of parent cooperation is based on the scholarly view 

that children learn from birth in an environment shaped by their parents. 

The role of the preschool is then to create a continuous learning experience 

that connects the home environment and the preschool. The cooperation 

should be built on mutual trust, shared responsibility and decision making. 

Scholars believe that several factors in the preschools‘ outer environment 

affect the parent cooperation and therefore the children’s development. 

These factors include among others, the parents‘ working hours and the 

legal environment of the preschool. 

Qualitative research methods were used and the data gathering was 

conducted in three preschools in Reykjavík in the beginning of the year 

2011. 

The results indicate that preschool teachers believe that the most 

important factor regarding parent-teacher cooperation is wellbeing, trust 

and security. The importance of the cooperation and the role of the 

preschool teacher is in some ways the same; that is to tend to the children’s 

wellbeing and security. Thus it is important to build up trust between 

parents and preschool teachers with daily positive communication.The 

results also indicate that preschool teachers believe that factors in the 

outer environment of the preschool have limited effect on parent 

cooperation, but factors connected to the preschool‘s culture can affect the 

parent cooperation. 
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1  Inngangur  

Foreldrasamstarf er samkvæmt lögum (90/2008) einn þeirra þátta sem á að 

vera hornsteinn leikskólastarfsins. Þetta helgast af því að leikskólinn annast 

uppeldi og menntun leikskólabarna að ósk foreldra þeirra. Þeir eiga að hafa 

náið samráð við starfsfólk leikskóla og veita þær upplýsingar sem 

nauðsynlegar eru til að tryggja velferð þeirra. Það er síðan í verkahring 

starfsfólks að stuðla að samstarfinu að frumkvæði leikskólastjóra.  

Foreldrasamstarf hefur verið í hávegum haft í leikskólum hér á landi eins 

og fram kemur í viðtali Örnu H. Jónsdóttur (2004) við Gyðu Sigvaldadóttur 

(1918–2007). Gyða útskrifaðist frá Uppeldisskóla Sumargjafar 1950 og 

starfaði upp frá því sem leikskólakennari og leikskólastjóri þar til hún lét af 

störfum 1988. Í viðtalinu kemur fram að Gyða bar virðingu fyrir öllum 

foreldrum og lagði áherslu á koma til móts við óskir þeirra og þarfir, óháð 

stétt þeirra og stöðu. Hún gerði sér vel grein fyrir því að börn byggju við ólík 

uppeldisskilyrði og tók tillit til þess í starfi sínu með þeim. Einnig kemur fram 

að Gyða lagði áherslu á að taka tillit til samfélagslegra þátta eins og atvinnu-

þátttöku foreldranna.  

Í tengslum við foreldrasamstarf í leikskólum þá var það Gyða sem boðaði 

til fyrsta formlega foreldrafundarins árið 1960 (Bergur Felixson, 2007). Fram 

kemur í viðtali við Elínu Torfadóttur að markmið foreldrafundarins hafi 

meðal annars verið að kynna fyrir foreldrum vísurnar sem börnin lærðu í 

leikskólanum og syngju heima en foreldrar þeirra kunnu ekki (Andrés Ingi 

Jónsson, 2010). Þetta var í árdaga leikskólastarfsemi þegar hlutverkið var – 

eins og Valborg Sigurðardóttir segir í grein sem birtist í tímaritinu 

Sumardagurinn fyrsti – að bæta uppeldislegan aðbúnað barna í borgum og 

bæjum og létta byrðar móðurinnar og heimilanna (Valborg Sigurðardóttir, 

1966). Það má leiða að því líkur að miklar breytingar hafi átt sér stað í 

tengslum við starfsemi leikskóla frá því að þessi grein birtist því í dag er 

leikskólinn fyrsta skólastigið þar sem fram á að fara nám í leik og skapandi 

starfi (Lög um leikskóla, nr. 90/2008).   

1.1 Bakgrunnur minn og val á viðfangsefni 

Bakgrunnur minn er sá að ég útskrifaðist sem fóstra árið 1992 frá 

Fósturskóla Íslands og starfaði meðal annars sem deildarstjóri í 

leikskólanum Ásborg í nær tíu ár. Ég hafði starfað áður en ég hóf nám sem 
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ófaglærður deildarstjóri í leikskólanum Lækjarborg. Það var fyrir áeggjan 

Soffíu Zophoníasdóttur, sem þá var leikskólastjóri þar, sem varð til þess að 

ég sótti um nám við skólann. Þá – eins og nú – vantaði tilfinnanlega 

leikskólakennara og var Soffíu umhugað um að fjölga í stéttinni. Hvatti hún 

marga starfsmenn sína til að sækja sér menntun í Fósturskólanum.  

Árið 2007 tók ég ákvörðun um að ljúka B.Ed.-gráðu sem leikskólakennari 

og útskrifaðist ég vorið 2008. Sama ár hóf ég síðan vegferð mína við að ljúka 

M.A.-námi í menntunarfræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er 

afraksturinn þessi ritgerð. 

Það er rétt að geta þess í byrjun að sú ákvörðun að gera rannsókn í 

tenglum við foreldrasamstarf í leikskólum var ekki það sem ég hafði í 

upphafi hugsað mér. Ástæðan fyrir því að ég ákvað að gera rannsókn um 

foreldrasamstarf var að mér var bent á að það gæti verið áhugavert þar sem 

það væri málefni sem lítið hefði verði rannsakað hér á landi. Satt best að 

segja leist mér ekki mjög vel á þessa hugmynd. Ástæðan var kannski fyrst og 

fremst sú að ég hafði alltaf litið svo á að foreldrasamstarfið væri þáttur af 

starfi mínu sem ég þyrfti að sinna og sem ég gerði eftir bestu getu eins og 

fyrir mig var lagt. Ég íhugaði þetta og þar sem ég er mjög forvitin fór ég að 

lesa niðurstöður rannsókna og það sem fræðimenn höfðu skrifað um 

foreldrasamstarf á undanförnum árum. Það kveikti áhuga minn vegna þess 

að ég komst að því að ég hafði í raun mjög takmarkaða faglega þekkingu á 

mikilvægi foreldrasamstarfsins með hliðsjón af því hvaða áhrif það hefur á 

nám barna og velferð. Það má því segja að aukin fagleg þekking og forvitni 

sé sá grunnur sem þetta verkefni byggir á. 

1.2 Markmið og gildi rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar var að afla þekkingar á því hvað leikskóla-

kennarar telja vera mikilvægast varðandi foreldrasamstarfið, hvert þeirra 

hlutverk er í því og hvaða þættir í umhverfinu hafi áhrif á það.  

Þýðingu rannsóknarinnar tel ég vera þá að hún geti bætt við þá þekkingu 

sem þegar er til staðar á grundvelli rannsóknaniðurstaðna um foreldra-

samstarf í leikskólum. Það er einnig von mín að niðurstöðurnar leiði til 

aukinnar umræðu um foreldrasamstarf í leikskólum til hagsbóta fyrir 

starfsfólk, foreldra en síðast en ekki síst börnin.   

Á grunni þess sem fram hefur komið var lagt upp með að leita svara við 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 
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1. Hvað telja leikskólakennarar vera mikilvægast varðandi 

foreldrasamstarfið?  

2. Hvert er hlutverk leikskólakennara í foreldrasamstarfinu? 

3. Hvaða þættir í umhverfi leikskólans hafa áhrif á foreldrasamstarfið? 

1.3 Hugtakið foreldrasamstarf 

Það tók mig talsverðan tíma að finna skilgreiningu á hugtakinu 

foreldrasamstarf sem mér fannst falla að því sem fram kemur í fræðilega 

kafla ritgerðarinnar. Eftir talsverða yfirlegu tók ég ákvörðun um að nota 

skilgreiningu Ravn (1995). Samkvæmt henni felur foreldrasamstarf í sér 

samband milli fólks sem ber virðingu fyrir mismunandi þekkingu, færni, 

eiginleikum, reynslu og viðhorfum hvers annars og notar þessa þætti til að 

vinna að sameiginlegum markmiðum. Til að ná þeim þarf samstarfið að 

byggja á gagnkvæmu trausti, sameiginlegri ábyrgð og ákvarðanatöku.  

1.4 Uppbygging ritgerðarinnar 

Í inngangi, sem er fyrsti kafli ritgerðarinnar, hefur verið fjallað um bakgrunn 

minn, ástæðu þess að ég ákvað að gera rannsókn um foreldrasamstarf í 

leikskólum, um tilgang, þýðingu og markmið rannsóknarinnar og 

skilgreiningu á hugtakinu foreldrasamstarf.  

Í öðrum kafla, sem er fræðilegi kafli ritgerðarinnar og grunnur 

rannsóknarinnar, verður fjallað um af hverju fræðimenn telja að 

foreldrasamstarf sé mikilvægur þáttur í velferð barna.  

Í þriðja kafla er að finna niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið 

um foreldrasamstarf í leikskólum. Þar er um að ræða bæði rannsóknir, sem 

gerðar hafa verið hér á landi, og erlendar rannsóknir sem tengjast 

foreldrasamstarfi í leikskólum.  

Í fjórða kafla er rannsóknaraðferðinni gerð skil en notuð var eigindleg 

aðferð með viðtalsnálgun til að afla gagna. Greint er frá gagnagreiningu þar 

sem stuðst var við samanburðargreiningu sem er hluti af grundaðri 

kenningu. Í fjórða kafla er einnig fjallað um réttmæti rannsóknarinnar og 

siðferðilega þætti og hvernig unnið var að því að tryggja þá þætti í 

rannsóknarferlinu. 

Í fimmta kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem þær 

eru settar í samhengi við fræðilega hluta ritgerðarinnar og rannsóknar-

niðurstöður annarra rannsókna sem um er fjallað í 3. kafla um 

foreldrasamstarf í leikskólum.  
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Í sjötta og síðasta kafla ritgerðarinnar verður fjallað um annmarka 

ritgerðarinnar og það sem kom sérstaklega á óvart. Einnig eru í þeim kafla 

settar fram hugmyndir um frekari rannsóknir á foreldrasamstarfi í 

leikskólum.  
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3 Fræðilegur kafli 

Hér verður fjallað um þann fræðilega grunn sem rannsóknin byggir á. Fyrst 

er rætt um hvers vegna fræðimenn telja að foreldrasamstarf í leikskólum sé 

mikilvægt. Síðan er farið yfir þætti sem sýna fram á mikilvægi þess að hugað 

sé að áhrifum foreldra á menntun barna sinna og þá staðreynd, eins og Lars 

Dencik (1994, 1999) bendir á, að í nútímasamfélagi eigi sér stað tvöföld 

félagsmótun (d. dobbeltsocialisering) hjá börnum, þ.e. á heimilum þeirra og 

í leikskólum. Fjallað verður um kenningu Urie Bronfenbrenner (1977, 1979) 

um vistkerfi þroskans (e. ecology of human development). Hún gerir ráð 

fyrir því að þroski eigi sér stað í heildrænu samhengi vegna áhrifa frá 

umhverfinu sem mótast af félags-, sögu-, menningar- og umhverfislegum 

þáttum.  

3.1 Velferð barna 

Eins og fram hefur komið á að hafa velferð og hag barna að leiðarljósi í starfi 

leikskóla samkvæmt lögum (90/2008). Einnig segir í Aðalnámskrá leikskóla 

að líðan barns í leikskóla sé samtvinnuð velferð fjölskyldu þess og heimili 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Um hugtakið velferð segir 

Nanna Kristín Christiansen (2010) að í því fjölmenningarsamfélagi, sem við 

lifum í, sé ekki víst að allir séu sammála um í hverju velferð barna sé falin. 

Ástæða þess er meðal annars það að viðhorf og gildi heimila og skóla geta 

verið ólík. Þess vegna er mikilvægt að foreldrar og kennarar samræmi 

væntingar sínar um í hverju velferð hvers barns felst.  

Foreldrasamstarf er talið mikilvægur þáttur í að tryggja velferð barna í 

leikskólastarfi (Bell, 1994; OECD, 2001, 2006; Pascal og Bertram, 1997). 

Fræðimenn segja það mikilvægt á þeirri forsendu að börn læra frá fæðingu 

og frá fyrstu stundu fer nám þeirra fram í umhverfi sem mótað er af 

foreldrum þeirra (Bell, 1994; Berger, 1995; OECD, 2001; Whalley, 1997, 

2007). Foreldrar og heimaumhverfi barnanna skiptir því miklu máli þegar 

horft er til velferðar þeirra en Bell (1994) bendir á að oft sé ekki tekið tillit til 

hlutverks foreldra og áhrifa þeirra á þroska barna sinna í tengslum við 

menntun þeirra.  

Weiss, Caspe og Lopes (2008) segja að margar haldgóðar rannsóknar 

niðurstöður sýni fram á mikilvægi þátttöku foreldra í námi barna sinna með 

tilliti til félags-, tilfinninga- og vitsmunalegs þroska. Út frá niðurstöðum 

þessara rannsókna, sem birst höfðu í fræðitímaritum á árunum 1999–2005, 

var sett fram líkan sem sést á mynd 1. Þar koma fram helstu þættir sem 
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foreldrar hafa áhrif á varðandi námshæfni barna sinna. Hér verður fjallað 

stuttlega um hvern þátt fyrir sig og áhrif þeirra.  

 Hlutverk foreldra í heimaumhverfi varða þætti sem taka til 
viðhorfa þeirra, gildismats og aðferða við uppeldi barnanna. 
Umhyggja, væntumþykja og tengsl þeirra við barn sitt og 
þátttaka þeirra í leik barna í heimaumhverfi tengist jákvæðri 
námsframvindu.  

  Samstarf heimilis og leikskóla, bæði formlegt og óformlegt, 
sem tekur til þátttöku foreldra og samskipta á milli þeirra og 
kennara. Mikilvægt er talið að foreldrar hafi þekkingu á 
reynslu barna sinna í leikskólanum. Gæði samskiptanna eru 
talin ein forsenda þess að vel takist til með yfirfærslu frá 
leikskóla til annarra skólastiga.  

  Heimaumhverfi barna þar sem skiptir máli að foreldrar 
stuðli að lærdómsríku umhverfi. Heimaumhverfi hefur áhrif 
á málþroska barna og lestrarfærni. Það sem í því sambandi 
skiptir meðal annars máli er að lesið sér fyrir börn heima og 
einnig skiptir málnotkun foreldra í samskiptum við börn sín 
máli í þessu sambandi.  

Auk ofangreindra þátta sem hlutverk foreldra, samstarfið og heima-

umhverfi hafa að segja varðandi námsframvindu barna skipta þeir einnig 

máli varðandi eftirfarandi þætti: félagleg færni, náms og vitsmunaleg hæfni, 

samskipti, lestrarfærni, málþroski og viðhorf barna til jafningja, fullorðinna 

og náms. 

Samkvæmt niðurstöðum þeirra rannsókna, sem liggja til grundvallar 

líkaninu á mynd 1, er talið mikilvægt að starfsfólk leikskóla hugi að því með 

hvaða hætti foreldrar hafa áhrif á nám barna sinna og byggi á því þegar nám 

þeirra í leikskólum er skipulagt. 
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Mynd 1. Áhrif foreldra á námsframvindu barna í leikskólum  

Hlutverk foreldra varðandi nám barna skiptir því að ofansögðu miklu máli 

en eins og Dencik, Jørgensen og Sommer (2008) benda á þá hefur 

leikskólinn einnig afgerandi áhrif á félagsmótun, uppeldi og menntun barna 

í nútímasamfélagi. Hér á landi er staðan sú samkvæmt upplýsingum frá 

Hagstofu Íslands (2009) að meirihluti (90%) íslenskra barna eldri en tveggja 

ára er í leikskólum. Það að börn í nútímasamfélagi séu í leikskóla helgast 

meðal annars af  hugmyndafræði sem einkennir norræn velferðaríki. Hún 

byggir á hugmynd um samfélag þar sem allir þegnar, óháð kyni, stétt, stöðu 

og andlegu eða líkamlegu atgervi, eiga rétt á að njóta góðra lífsskilyrða (e. 

good quality of life). Leiðin, sem hin norrænu velferðarríki fara til að tryggja 

það, er að samfélagið sér til þess að barnafjölskyldur eiga kost á gæða 

leikskóladvöl fyrir börn sín (Baldur Kristjánsson, 2006). Í skýrslu OECD 

(2006) segir að mikil umræða hafi átt sér stað um hlutverk leikskóla í 

samfélaginu og um hvaða tilgangi þeir eigi að þjóna. Í skýrslunni segir að á 

okkar dögum sé það viðtekið viðhorf að líta svo á að leikskólinn feli í sér 

almannagæði og öll börn eigi rétt á leikskólamenntun. Leikskólinn sé hluti af 

menntakerfinu og þar sé lagður grunnur að námi þeirra nú á dögum og um 

ókomna framtíð. Hér á landi eru leikskólar skilgreindir sem fyrsta skólastig 

barnsins en ekki er um skólaskyldu að ræða (Lög um leikskóla, nr. 90/2008).  
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3.2 Félagsmótun/Uppeldi 

Það að meirihluti barna eldri en tveggja ára séu í leikskóla leiðir til þess að 

félagsmótun þeirra fer fram á tveimur stöðum, á heimilum þeirra og í 

leikskólanum sem Dencik (1994, 1999) nefnir félagssvæði (d. sociotop). Í 

sambandi við þessa staðreynd og til að hægt sé að horfa til allra þátta í lífi 

barna, sem hafa áhrif á félagmótun þeirra, notar Dencik hugtakið tvöföld 

félagsmótun (d. dobbeltsocialisering).  

Félagsmótun er ferli sem felur það í sér að einstaklingur öðlast þekkingu 

og færni og persónuleiki hans mótast með þeim hætti að hann öðlast hæfni 

til þess að vera virkur þátttakandi í hópi og samfélaginu (Berns, 2007). Um 

félagsmótun segir Dencik (1999) að hún feli það í sér að einstaklingar tileinki 

sér það hegðunarmynstur sem sé ráðandi í samfélaginu. Hann segir 

jafnframt að hugtakið félagsmótun sé gildishlaðið og geri ráð fyrir að börn 

séu ekki þegar viðurkenndir þegnar í samfélaginu en verði það þegar 

félagmótun þeirra líkur.  

Hugtakið félagsmótun er hvorki að finna í lögum um leikskóla (90/2008) 

né í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Ástæðan gæti verði sú, eins og Myhre (1998) segir, að hugtakið hafi verið 

tekið upp innan uppeldisfræðinnar vegna áhrifa frá öðrum fræðasviðum. 

Hann leggur áherslu á að hugtakið uppeldi sé notað vegna þess að það feli í 

sér að barn er sjálfstæður einstaklingur sem fær stuðning frá fullorðnum til 

að nota og nýta færni sína og þekkingu til að vera í gagnkvæmum 

samskiptum við aðra. Myhre segir einnig að barn sé sjálfstæður og ábyrgur 

þegn sem verður fyrir áhrifum og hefur áhrif á samfélag sitt og menningu.  

Eins og fram hefur komið á sér stað tvöföld félagsmótun hjá börnum sem 

gerir það að verkum að þau þurfa að aðlagast félagslegum aðstæðum á 

tveimur svæðum, sem gera mismunandi kröfur til þeirra varðandi hegðun, 

þar sem samskipti á milli einstaklinga eru ólík og mismunandi reglur gilda. 

Börnin verða að læra að takast á við misjafnar væntingar sem gerðar eru til 

þeirra og til að auðvelda þeim það er talið mikilvægt að samstarf sé á milli 

svæðanna. Þetta skiptir máli vegna þess að það sem gerist á einu svæði 

hefur áhrif á hitt – og öfugt – sem leiðir til þess að um víxlverkun áhrifa er 

að ræða (Dencik, 1994, 1999). Út frá hugmynd Dencik um tvöfalda 

félagsmóturn hannaði Nielsen (2004) svokallað fiðrildalíkan sem sést á 

mynd 2. Hann segir jafnframt að vegna tvöfaldrar félagsmótunar þurfi að 

eiga sér stað samstarf og samvinna á milli svæðanna sem þarf að byggja á 

sameiginlegri ábyrgð hinna fullorðnu um velferð barnanna.  
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Mynd 2. Fiðrildi Nielsens byggt á kenningu Denciks 

Sú hugmynd að börn séu gerendur í eigin lífi og að þau hafi áhrif á umhverfi 

sitt er í samræmi við síðtímahugmyndir um barnið. Samkvæmt þeim eru 

börn hluti af og þátttakendur í samfélaginu með sjálfstæðan rétt (Dahlberg, 

Moss og Pence, 1999). Litið er svo á að þau séu gerendur í eigin lífi og móti 

eigin menningu en hafi jafnframt mótandi áhrif á það samfélag sem þau lifa 

og starfa í (Corsaro, 2005). Í sambandi við síðtímahugmyndir fræðimanna 

um barnið segja Dahlberg, Moss og Pence (2007) að ungt barn sé sterkt 

barn sem sé virkur þátttakandi í samfélaginu.  

Dencik (1994, 1999) segir að til þess að rannsaka félags- og uppeldislegt 

gildi leikskólagöngu fyrir barnið og velferð þess verði að horfa til allra 

áhrifaþátta í umhverfinu. Til að skoða þá þætti verður hér stuðst við 

kenningu Bronfenbrenners (1977, 1979) um vistkerfi þroskans (e. ecology of 

human development). 

3.3 Vistkerfi þroskans 

Kenning Bronfenbrenners (1977, 1979) um vistkerfi þroskans hefur verið 

notuð til að útskýra og styðja við mikilvægi tengsla og samstarfs heimila og 

skóla. Í kenningunni er gegnið út frá þeirri hugmynd að þroski einstaklinga 

eigi sér stað í heildrænu samhengi vegna áhrifa frá umhverfi hans sem 

mótast af samspili félags-, sögu-, menningar- og umhverfislegra þátta. Í 

sambandi við kenningu Bronfenbrenners og þá þætti, sem móta umhverfið, 

bætir Qvortrup (1997) við pólitík. Hann leggur einnig áherslu á að þeir 

þættir, sem móta umhverfið, taki sífelldum breytingum.  

Til að útskýra kenningu sína um vistkerfi þroskans segir Bronfenbrenner 

(1977, 1979) að barn fæðist ekki sem „tabula rasa“ eða óskrifað blað sem 
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hinir fullorðnu í samfélaginu sjá um að fylla út með því sem þeir telja 

mikilvægt fyrir barnið að læra. Hugmyndin gengur þess í stað út á að þroski 

eigi sér stað vegna víxlverkandi áhrifa barnsins og þess umhverfis sem það 

lifir og starfar í. 

Um kenningu Bronfenbrenners segir Røys (2000) að margir þættir í 

umhverfi barns hafi áhrif á þroska þess. Sem dæmi nefnir hann að í 

nærkerfinu séu það samskipti á milli aðila sem standa barninu næst, s.s. 

innan fjölskyldu þess og við vini þess. Það hefur einnig áhrif á þroska barns 

hvernig aðstæður eru í nánasta umhverfi þess, til dæmis hvað varðar 

aðstæður til að leika sér úti. Pólitík eða pólitískar ákvarðanir hafa áhrif á 

þroska barns því þær hafa áhrif á vinnuaðstæður foreldra og setja starfsemi 

leikskóla ramma sem þeir þurfa að starfa innan. Alþjóðlegir atburðir hafa 

áhrif á þroska barna því þeir geta bæði leitt til ótta og gleði hjá barninu. 

Vegna þess að þessir þættir, sem að ofan greinir, hafa áhrif á þroska barna 

er mikilvægt að taka tilliti til þeirra varðandi það hvernig unnið er í tengslum 

við þroska þeirra.  

Í líkani Bronfenbrenners (1977, 1979) sem byggir á kenningu hans um 

vistkerfi þroskans eru fjögur kerfi, eins og sést á mynd 3, sem hafa 

víxlverkandi áhrif á hvert annað. Kerfin eru nærkerfi (e. microsystem), 

millikerfi (e. mesosystem), stofnkerfi (e. exosystem) og lýðkerfi (e. 

macrosystem). Hér er barnið í brennidepli eða í miðju líkansins því það er 

velferð þess sem foreldrasamstarfið byggir á. 

Mynd 3. Líkan Bronfenbrenners   

Lýðkerfi 

Stofnkerfi 

Millikerfi  

Nærkerfi 
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3.3.1 Nærkerfið 

Nærkerfið nær til allra þeirra félagslegu sviða sem barnið er í dagsdaglega. Í 

þessu verkefni er horft til sviðanna heimilis og leikskóla þar sem barnið 

verður fyrir áhrifum og hefur áhrif á grunni persónulegra samskipta innan 

sviðanna og samstarfsins sem er á milli þeirra. Einstaklingar, sem börn eru 

aðallega í persónulegum samskiptum við á sviðunum, eru meðal annars 

foreldrar þeirra, systkini, leikskólastarfsmenn og vinir. Þættir, sem hafa áhrif 

á þroska barns í nærkerfinu, eru virkni, tengsl og hlutverk þess og annarra 

einstaklinga sem það er í samskiptum við á sviðunum (Bronfenbrenner, 

1997, 1979; Bø, 1996).  

Hlutverk, virkni og tengsl hafa áhrif á þroska barnsins með þeim hætti að 

það fylgist með því sem um er að vera í umhverfinu sem virkur þátttakandi 

vegna tengsla við aðra einstaklinga á grunni þess hlutverks sem það hefur á 

hverju sviði fyrir sig (Røys, 2007). Hlutverk barna á sviðunum eru ólík og 

helgast það af því að á heimilum sínum eru börn í samskiptum við foreldra 

sína og kannski systkini en í leikskólanum eru þau aðallega í samskiptum við 

önnur börn (Strandell, 1999). Sviðin heimilið og leikskólinn er það sem 

Dencik (1994, 1999) nefnir félagssvæði. Bronfenbrenner (1977, 1979) talar 

um heimili barnsins sem svið sem skiptir miklu máli með tilliti til þroska 

þess. Þar býr barnið með fjölskyldu sinni sem er uppspretta öryggis fyrir það 

í aðstæðum sem leiða til breytinga á högum þess. Sigrún Júlíusdóttir (1994) 

segir að fjölskyldan sé sú eining í samfélaginu sem mótar ungviðið mest og 

það er hún sem flytur reynslu, venjur og gildi á milli kynslóða. Þessir þættir 

hafa áhrif á félagsmótun barna og Berns (2007) segir að fjölskyldan veiti 

barni líkamlega og tilfinningalega umönnun og ástúð og að innan hennar 

hefjist félagsmótunin.  

Fjölskylda er skilgreind sem hópur einstaklinga sem á sameiginlegt 

heimili og deilir tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og 

verkefnum. Meðlimirnir eru oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum 

eða einstaklingur ásamt barni eða börnum. Þau eru jafnframt skuldbundin 

hvert öðru í siðferðilegri og gagnkvæmri hollustu (Sigrún Júlíusdóttir., 

1995).  

Whalley (1997) bendir á að þegar hugtakið foreldrar er notað verði þeir 

sem það gera að hafa í huga að verið sé að tala um alla þá fullorðnu 

einstaklinga sem skipta máli í lífi barna. Um fjölskyldur segja Robinson og 

Díaz (2006) að þeir sem starfi við uppeldi og menntun barna þurfi að taka 

tillit til þess í starfi sínu að fjölskyldur séu ólíkar og nauðsynlegt sé að taka 

tillit til fjölbreytileika þeirra í tengslum við foreldrasamstarfið. 

Fjölbreytileikinn gerir það að verkum, segir Røys (2007), að fjölskyldur gera 
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mismunandi kröfur og hafa misjafnar væntingar til barna sinna. Mikilvægt 

er því að starfsfólk leikskóla hafi þekkingu á mismuninum og taki tilliti til 

þess varðandi vinnu við uppeldi barna í leikskólum í samstarfi við foreldra 

þeirra. Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikskólakennarar og annað 

starfsfólk eigi að sýna fjölbreyttum fjölskyldugerðum og menningu skilning 

og virðingu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Þegar talað er um fjölskyldur barna er samt vert að hafa í huga að börn 

tilheyra fjölskyldu sem hefur áhrif á þroska þeirra en börnin hafa einnig 

áhrif á þroska annarra einstaklinga í fjölskyldu sinni (Bronfenbrenner, 1977, 

1979). Þegar hefur verð fjallað um uppeldi og hversu mikilvægt það er að 

tillit sé tekið til þess í leikskólanum hvernig staðið sé að því á heimilum 

barnanna og að samfella sé á milli sviðanna. Røys (2008) fjallar um uppeldi, 

umönnun og menntun. Hún segir að þessir þættir séu samverkandi og þess 

vegna sé erfitt að skilja á milli uppeldis og kennslu í leikskólum. Uppeldi á 

sér stað með því að barn lærir og það ferli felur í sér nám sem á sér stað 

fyrir tilstuðlan upplifana og reynslu barnsins af upplifuninni. Formlegt nám 

er oft tengt við skipulagðar stundir sem hafa fyrir fram ákveðin markmið. 

Hins vegar er það svo að í leikskólum fer fram mikið óformlegt nám sem á 

sér stað í daglegu starfi, s.s. í fataklefanum og þegar börnin ganga frá eftir 

leik þar sem þau læra meðal annars um form og liti. Umönnun er síðan stór 

þáttur í uppeldi og menntun vegna þess að það á sér stað í tengslum við 

aðra einstaklinga, í samstarfi og samvinnu við þá. 

Weiss, Caspe og Lopes (2008) leggja áherslu á að það sé á ábyrgð 

sérfræðinga í tengslum við leikskólastarf að hvetja foreldra til virkrar 

þátttöku í lífi og starfi barna sinna. Í félagsmiðstöðinni The Pen Green 

Centre, sem stjórnað er af Margy Whalley, er lögð áhersla á að foreldrar og 

starfsfólk leikskóla vinni saman með hag barnanna að leiðarljósi. Þar hefur 

verið unnið markvisst að því að þróa samstarf með áherslu á gagnvirk 

samskipti, sameiginlega ábyrgð, skilning, gagnkvæmt traust og samræðu. 

Samstarfið er byggt upp með það í huga að foreldrar barnanna beri ábyrgð 

á uppeldi þeirra og menntun og að hlutverk starfsfólks leikskóla sé að styðja 

foreldra við að axla ábyrgðina með hagsmuni barnanna að leiðarljósi 

(Whalley, 1997, 2007). Í skýrslu OECD (2001) kemur fram að mikilvægt er að 

starfsfólk leikskóla og foreldrar vinni saman til að tryggja samfellu í reynslu 

barna á milli heimilis og leikskóla. Til að stuðla að því er nauðsynlegt að 

starfsfólk leggi sig fram við að læra af foreldrum út frá þekkingu þeirra um 

barn sitt. Það er vegna þess að bakgrunnur foreldra og barna þeirra er ólíkur 

og mikilvægt er að taka tilliti til fjölbreytileika þeirra í starfi. Það sem er 

einnig mikilvægt í þessu sambandi að mati Holte (1998) er að starfsfólk 

leikskóla leggi sig fram við að miðla fagþekkingu sinni og reynslu til foreldra.  
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Reynsla er einn meginþáttur nærkerfisins samkvæmt Bronfenbrenner 

(1997, 1979). Reynsla einstaklings hefur áhrif á þroska en forsendan fyrir því 

er að hann fái tækifæri til að öðlast færni og hæfni til að takast á við lífið í 

síbreytilegu umhverfi. Því má líta svo á að þegar Bronfenbrenner talar um 

þroska sé hann að fjalla um menntun. Um hana segir Guðmundur 

Finnbogason: 

Menntun hvers manns verður að metast eftir því hversu hæfur 

hann er til að lifa og starfa í mannlegu félagi, lifa og starfa 

þannig að líf hans verði með hverjum degi meira virði fyrir 

sjálfan hann og aðra (Guðmundur Finnbogason, 1944, bls. 33). 

Eins og Bronfenbrenner (1997, 1979) telur Dewey (2000) að reynsla sé 

forsenda menntunar. Hún á sér stað fyrir tilstuðlan samfellu í reynslu frá 

einu umhverfi til annars eða frá einu sviði til annars. Um samfellu í reynslu 

leggur Dewey áherslu á að til þess að reynsla leiði til menntunar þurfi að 

eiga sér stað ferli þar sem fyrri reynsla er notuð til að byggja síðari reynslu á 

og að það breyti með einhverjum hætti eiginleikum þeirrar sem á eftir 

kemur. Þetta ferli reynslu er menntunarferli sem felur það í sér að börn 

þroskist í menntunarlegu tilliti. Öll reynsla er hins vegar ekki til þess fallin að 

leiða til menntunar vegna þess að hún getur líka verið ófullnægjandi þannig 

að hún komi í veg fyrir menntunarlegan þroska. Þess vegna er nauðsynlegt, 

segir Dewey, að þeir sem telja að reynsla sé forsenda þroska og menntunar 

hafi skýrar hugmyndir um hvað reynsla er og til hvers hún á að leiða.  

Reynsla er hugtak sem kemur fyrir í Aðalnámskrá leikskóla en þar segir 

að námssvið leikskóla, sem eru læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, 

sjálfbærni og vísindi, sköpun og menning, eigi að vera heildstæð og nám í 

tengslum við þau þurfi meðal annars að byggja á reynslu barnanna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Ein leið, sem talin er geta leitt til að starfsfólk leikskóla öðlist þekkingu á 

heimaumhverfi barna, er að þeir fari í heimaheimsóknir. Mikilvægi þess 

byggir meðal annars á því, eins og Berger (1995), segir að rannsóknir gefa til 

kynna að heimili barna hafi mikið að segja varðandi þroska þeirra og þess 

vegna sé nauðsynlegt að kennarar hafi þekkingu á því hvað börnin aðhafast 

heima, hvað þau hafa aðallega áhuga á og hverjar séu þeirra sterkustu 

hliðar. Lin og Bates (2010) segja að mikilvægt sé að kennarar hafi þekkingu á 

heimaumhverfi barnanna. Það sé nauðsynleg til að þeir geti stuðlað að því 

að tengja saman sviðin í nærkerfinu þannig að millikerfið hafi sem 

jákvæðust áhrif á þroska barnanna. Heimaheimsóknir eru taldar til þess 

fallnar að stuðla að því að kennarar öðlist þekkingu og skilning á menningu, 
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viðhorfum og gildum foreldranna og hvaða þættir í stofnkerfinu hafa áhrif á 

heimaumhverfi fjölskyldunnar. Talið er að sú þekking, sem kennarar öðlast 

með heimaheimsóknum, leiði til þess að þeir séu betur í stakk búnir til að 

skipuleggja námsumhverfi barnsins í skólanum með tilliti til þess að það 

muni hafa jákvæð áhrif á þroska barnsins. Heimaheimsóknir viðgangast í 

nokkru mæli hér á landi. Því eins og Kristín Dýrfjörð (2009) segir að þá hefur 

víða í leikskólum þróast ákveðið form fyrsta viðtals við foreldra sem fari 

fram á heimili barnsins.  

3.3.2 Millikerfið 

Millikerfið er hluti af nærkerfinu því hið fyrrnefnda verður til og mótast 

vegna tengsla sem verða til á milli sviða í nærkerfinu. Það sem hefur áhrif á 

tengslin á milli kerfanna og þar með á mikilvægi millikerfisins er form eða 

eðli þeirrar þekkingar og viðhorfa sem eru til staðar á sviðunum, heimili og 

leikskóla, um hvert annað (Bronfenbrenner, 1977, 1979; Bø, 1996). Áhrif 

millikerfisins á þroska barnsins fer eftir gæðum tengslanna. Þar sem lítið er 

um tengsl á milli leikskóla og heimilis varðandi gildi, reynslu og hegðun 

barnanna kemur það niður á námshæfni þeirra en þegar samræmi er á milli 

þessara þátta eykst námshæfnin í takt við gæði tengslanna (Berns, 2007).  

Myndun tengsla á milli heimilis og leikskóla hefst þegar barnið byrjar í 

leikskóla. Þá á sér stað vistfræðileg yfirfærsla (e. ecological transition) sem 

er oft sú fyrsta í lífi barnsins. Yfirfærsla á sér stað þegar barnið fer á milli 

sviða í nærkerfinu (Bronfenbrenner, 1997, 1979). Það hvernig staðið er að 

yfirfærslunni frá heimili barnsins í leikskólann og hvernig til tekst með að 

skapa samfellu í reynslu þess á milli svæðanna kemur til með að hafa áhrif á 

aðrar yfirfærslur sem barnið mun upplifa, meðal annars yfirfærsluna sem á 

sér stað þegar barnið byrjar í grunnskóla (Bronfenbrenner, 1979; Kienig, 

2002).  

Berns (2007) og Fabian og Dunlop (2002) segja að þar sem yfirfærslan 

leiði til breytinga á hlutverkum barna geti það valdið óöryggi og 

tilfinningalegum óstöðugleika. Ástæða þess er að við yfirfærsluna þurfa 

börnin að aðlagast annarri menningu en þau eiga að venjast á heimilum 

sínum sem byggir á öðrum gildum, hefðum og reglum. Þess vegna er talið 

mikilvægt að vel sé staðið að þeirri yfirfærslu, sem á sér stað þegar barn 

byrjar í leikskóla, og að unnið sé að því að skapa samfellu í reynslu barnanna 

úr heimaumhverfi í leikskólaumhverfið. Um það ferli, sem á sér stað við 

yfirfærsluna, segir í skýrslu OECD (2006) að það geti leitt til aukins þroska 

hjá barni en það geti líka haft öfug áhrif ef ekki sé hugað að því að skapa 

samfellu í reynslu þess á milli heimilis og leikskóla. Það er á þessum grunni 
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sem talið er mikilvægt að taka tillit til þessara þátta í því ferli sem unnið er 

eftir þegar börn byrja í leikskóla (Brooker, 2008).  

Margetts (2002) segir að gæði þess ferlis, sem á sér stað við yfirfærsluna, 

byggi á samskiptum og samvinnu á milli allra þeirra aðila sem taka þátt í því. 

Mikilvægt sé að ferlið taki mið af því að sett séu fram skýr markmið, gerð sé 

skrifleg áætlun og að mat fari fram á því hvort markmiðunum hafi verið náð 

eftir að ferlinu lýkur.  

Yfirfærsla er það sem í daglegu tali er nefnt aðlögun. Í ritinu Fjölskylda 

og leikskóli: Handbók um samstarf segir að aðlögun hefjist þegar foreldrar 

hafa staðfest leikskóladvöl fyrir barn sitt og þá sé lagður grunnur að 

samstarfi og samskiptum næstu ára. Aðlögun getur bæði verið 

einstaklingsaðlögun og hópaðlögun. Einstaklingsaðlögun felur það í sér að 

eitt barn er í einu í aðlögun og það er deildarstjóri eða lykilpersóna sem 

skipuleggur aðlögunina í samráði við foreldra og sinnir barninu og foreldrum 

þess á meðan aðlögunartíminn stendur yfir. Í hópaðlögun eru nokkur börn í 

aðlögun í einu og þá er það einn starfsmaður eða fleiri sem skipuleggja 

aðlögunina í samráði við foreldra og sinna börnum og foreldrum á 

aðlögunartímanum. Aðlögunin er skipulögð í samráði við foreldra og að 

henni lokinni er sest niður með foreldrum og rætt við þá um upplifun þeirra 

og líðan barnsins á aðlögunartímanum (Reykjavíkurborg, e.d.).  

Brooker (2008) segir að við yfirfærsluna frá heimili í leikskóla sé lagður 

grunnur að foreldrasamstarfinu. Það hvernig til tekst hefur áhrif á gæði 

samstarfsins sem talin eru vera einn þáttur sem hafi áhrif á vellíðan 

barnanna í leikskólanum. Whalley (2008) segir að reynslan í Pen Green 

Centre, þar sem er eins og fram hefur komið lögð áhersla á 

foreldrasamstarf, sýni að mikilvægt sé að ná strax til foreldra þegar barnið 

byrjar í leikskólanum því þá séu þeir áhugasamastir um nám og þroska þess.  

Foreldrasamstarfið hefst þegar foreldrar hafa staðfest leikskóladvöl fyrir 

barn sitt og þá er, eins og segir í Aðalnámskrá leikskóla, lagður grunnur að 

samstarfi foreldra og leikskóla þar sem umhyggja og velferð barna eru höfð 

að leiðarljósi. Einnig segir í Aðalnámskránni að þá: 

gefst foreldrum tækifæri til að kynnast starfsháttum, 

hugmyndafræði og námskrá leikskólans og starfsfólk 

leikskólans fær upplýsingar um barnið, aðstæður þess, reynslu 

og áhugasvið. Á þessum gagnkvæmu upplýsingum byggjast 

fyrstu skref barnsins í leikskólanum. Foreldrar þurfa strax í 

upphafi að fá þau skilaboð að framlag þeirra sé mikils metið og 
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litið sé á þá sem mikilvæga samstarfsaðila (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32). 

Nanna Kristín Christiansen (2010) segir að í umræðunni um skólamál sé ekki 

alltaf gerður greinarmunur á samstarfi og samskiptum. Hægt sé að eiga 

samskipti án þess að um samstarf sé að ræða. Samstarf þurfi að fela það í 

sér að sett séu fram sameiginleg markmið og það þarf einnig að byggja á 

sameiginlegri ábyrgð. 

Samskipti eru grunnur foreldrasamstarfsins hvort sem þau eru í formi 

skriflegra upplýsinga eða samskipta sem eigi sér stað í foreldraviðtölum og á 

foreldrafundum. Samskiptin geta bæði verið einhliða og gagnvirk. Einhliða 

samskipti eiga sér stað þegar stjórnendur leikskóla senda bréf um ýmis 

málefni til foreldra. Gagnvirk samskipti eiga sér hins vegar stað í 

fataklefanum og í foreldraviðtölum þegar foreldrar og starfsfólk skiptast á 

upplýsingum um barnið. Í tenglum við foreldrasamstarfið er talið mikilvægt 

að leggja áherslu á gagnvirk samskipti sem felast í því að starfsfólk og 

foreldrar ræði saman, skipti með sér verkum og leggi mat á árangurinn 

(Grythe og Midtsundstad, 2005).  

Nordahl (2007) og Nanna Kristín Christiansen (2010) fjalla um þrjú þrep í 

þróun foreldrasamstarfsins, sbr. mynd 4. Þar sést að þrepin fela í sér 

upplýsingar, samræðu, hlutdeild og sameiginlega ákvörðun. 

1. Upplýsingar eru í fyrsta þrepi og tekur það til þess að skólinn og 

foreldrar skiptast á upplýsingum. Það getur falið það í sér að skólinn 

veitir foreldrum upplýsingar um skólastarfið og að foreldrar veiti 

skólanum upplýsingar um barnið, sem varða líðan þess í skólanum, 

og um sérstakar aðstæður sem upp koma í tenglum við fjölskyldu 

þeirra. 

2. Samræða er í öðru þrepi sem felur í sér gagnkvæma umræðu á milli 

foreldra og kennara um málefni barnsins. Hér skiptir máli að 

foreldrar upplifi að á þá sé hlustað og að virðing sé borin fyrir því 

sem þeir hafa fram að færa.  

3. Þriðja þrepið felur í sér sameiginlega ákvarðanatöku og hlutdeild og 

það er hér sem samstarfið nær endanlegum markmiðum sínum. Á 

þessu þrepi koma foreldrar og kennarar sér saman um markmið 

skólastarfsins sem unnið er að í sameiningu og tekin er sameiginleg 

ábyrgð á.  
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Mynd 4. Hin þrjú þrep foreldrasamstarfsins 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að mikilvægt sé að hvetja foreldra til þátttöku 

og samstarfið taki mið af því að fjölskyldan og leikskólinn séu 

samstarfsaðilar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Epstein 

(1995, 2001, 2002) hefur sett fram sex þætti sem taka til þátttöku foreldra 

og samskipta á milli heimilis og skóla. Þessir þættir eru eftirfarandi:  

1. Uppeldi. Skólinn er fjölskyldunni til stuðnings og aðstoðar hana við 

barnauppeldið. Dæmi: Fræðslufundir fyrir foreldra um þroska barna.  

2. Samskipti. Skólinn og foreldrar eiga gagnkvæm samskipti. Dæmi: 

Foreldrasamtöl, vikuáætlanir, skilaboð, fréttabréf, heimasíða skólans 

o.fl. 

3. Sjálfboðaliðar. Skólastarfið er aðlagað að því að foreldrar geti tekið 

þátt eða fylgst með því. Dæmi: Kennarinn lætur vita að kraftar allra 

eru vel þegnir og foreldrar boðnir velkomnir í skólann. 

4. Heimanám. Foreldrar taka þátt í námi barna sinna. Dæmi: Upplýsa 

foreldra um áhersluatriði í námskrá og hvernig þeir geta út frá því 

stutt  við nám barnsins heima.  

5. Ákvarðanir. Foreldrar taka þátt í ákvörðunum og stjórnun skólans 

með setu í foreldrafélögum, foreldraráðum og fræðslunefndum. 

6. Tengsl við samfélagið. Skólinn kemur á tengslum við fyrirtæki og 

stofnanir í samfélaginu til að styrkja skólastarfið. Dæmi: Mentor-

verkefni, tengsl við heilsugæslu, menningarmál, umhverfismál o.fl. 

(Epstein, 1995, 2001, 2002; Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008.)  
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3.3.3 Stofnkerfið 

Stofnkerfið er framlenging af millikerfinu og tekur það til formlegra og 
óformlegra þátta í nærsamfélaginu. Í stofnkerfinu er meðal annars stjórn 
sveitarfélaga, fjölmiðlar, samgöngur og vinnustaðir foreldra og leikskóla-
kennara. Barnið er ekki beinn þátttakandi í stofnkerfinu en það sem gerist 
þar hefur áhrif á líf þess og þroska (Bronfenbrenner, 1977, 1979; Bø, 1996). 
Í stofnkerfinu á sér því stað samspil á milli þess að foreldrar upplifi að 
börnum þeirra líði vel í leikskólanum og frammistöðu þeirra í vinnunni 
(Bø,1996). Bø (1996) segir um vinnustaði foreldra að það sem skipti þar máli 
varðandi foreldrasamstarfið séu þau viðhorf, kröfur og fyrirkomulag sem á 
vinnustöðunum ríkja um hvernig brugðist er við því þegar foreldrar þurfa að 
ná í veik börn á vinnutíma eða sinna öðrum þeim þáttum í foreldrasam-
samstarfinu sem fara fram á vinnutíma þeirra. Vinnustaður leikskólakennara 
og annarra starfsmanna er einnig í stofnkerfinu og það eru sömu þættir sem 
hafa áhrif á frammistöðu þeirra á vinnustaðnum, þ.e. viðhorf, kröfur og 
fyrirkomulag.  

Eins og áður hefur komið fram er leikskólinn fyrsta skólastigið og þar á 
að stuðla að velferð barna. Vert er að hafa í huga að leikskólinn er einnig 
svar samfélagsins við þörf foreldra fyrir leikskólavistun fyrir börn sín vegna 
atvinnuþátttöku þeirra (Dahlberg, Moss og Pence, 2007). Hughes og 
MacNaughton (2000) segja að atvinna foreldra sé einn helsti áhrifavaldur í 
tenglum við foreldrasamstarfið. Þau benda á í því sambandi að vinnutími 
foreldra sé misjafn og það helgist af stétt þeirra og stöðu. Dalhberg, Moss 
og Pence (1999) halda því fram að mikilvægt sé að taka tillit til þess í faglegu 
starfi í leikskólum að foreldrar eru á vinnumarkaði. 

Jóhanna Einarsdóttir (2010) segir að margir foreldrar í dag standi frammi 
fyrir töluverðu álagi og togstreitu í hlutverki sínu sem foreldrar annars vegar 
og sem þátttakendur í atvinnulífinu hins vegar. Vegna þess sé mikilvægt að 
leikskólinn komi til móts við foreldra og finni leiðir til samstarfs sem henti 
ungu fólki á vinnumarkaði. Í skýrslu OECD (2006) segir að þátttaka foreldra 
þurfi að vera með fjölbreyttum hætti vegna þess að hvorki geti allir foreldra 
né vilji taka þátt með sama hætti. Þess vegna sé mikilvægt að hafa það í 
huga að samstarfið felist ekki eingöngu í þeim tíma, sem sé varið til 
þátttöku, heldur í gæðum samskiptanna milli foreldra og starfsfólks. Í því 
sambandi sé mikilvægt að samskiptin byggi á trausti og gagnkvæmri 
virðingu og starfsfólk hafi í huga þarfir, styrkleika, áhuga og möguleika 
foreldra til þátttöku.  

Hér hefur verið fjallað um þátttöku foreldra á vinnumarkaði en þó er 
vert að hafa í huga að samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands (2011) er 8,5% 
atvinnuleysi hér á landi og því sennilegt að einhverjir foreldrar séu ekki á 
vinnumarkaði.  
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3.3.4 Lýðkerfið 

Lýðkerfið stendur fyrir þættina menningu, gildi og hefðir sem hafa áhrif á 

önnur kerfi og þar með á þroska einstaklinga í samfélaginu 

(Bronfenbrenner, 1977, 1979; Bø, 1996). Berns (2007) segir að lýðkerfið 

standi fyrir samfélagið og þann menningarkima sem hefur mótandi áhrif á 

þroska einstaklingsins. Røys (2002) heldur því fram að menning og pólitík 

einkenni kerfið. Bø (1996) segir í því sambandi að þegar lög séu sett hafi það 

áhrif á önnur kerfi og þar með á þroska einstaklinga. Lög, sem sett eru í 

lýðkerfinu, leiða m.a. til breytinga á starfsháttum leikskóla eða á hlutverkum 

starfsfólks og foreldra varðandi foreldrasamstarfið.  

Í sambandi við lýðkerfið verður hér fjallað um það sem leggur grunn að 

starfsaðferðum leikskóla, kenningar ýmissa fræðimanna, sem ekki hefur 

þegar verið fjallað um í tengslum við þroska og nám barna, lög um leikskóla, 

mat, gæði og menntun leikskólakennara.  

Nám í leikskólum 

Nám í leikskólum á að fara fram í leik og skapandi starfi (Lög um leikskóla, 

nr. 90/2008). Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikur sé megin námsleið 

barna. Hann skapar börnum tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, tjá 

hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við önnur 

börn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Weikart (2000) lýsir 

því skemmtilega hvernig börn læra í gegnum leik. Þau læri með því að 

öðlast reynslu og hún þarf að vera raunveruleg. Börn læri t.d. ekki hvernig 

þau eiga að hella vatni í glas fyrr en þau hafa fengið að leika sér með vatn 

og mismunandi ílát, aftur og aftur. Það gengur ekki að útskýra fyrir þeim 

eða segja þeim hvernig þetta er gert eða bjóða upp á einn leiktíma með 

vatni og ílátum; þau þurfi að fá að reyna sjálf, öðlast reynslu og læra út frá 

henni.  

Það sem hefur einkennt leikskólastarf hér á landi samkvæmt Jóhönnu 

Einarsdóttur (2007b) eru kenningar í þróunarsálfræði. Aðallega hafi verið 

stuðst við kenningar Gesells og síðar Piagets og hafa leikskólaáætlanir verið 

byggðar á þessum kenningum. Kenning Piagets er kannski best lýst með því 

að vitna í bókina Litla Piaget kverið eftir Charles (1989). Þar segir að 

rannsóknir Piagets hafi leitt í ljós hvers mætti vænta af börnum á ýmsum 

þroskastigum og því sé hægt að finna út á hvaða þroskastigi barn sé statt. 

Kennari, sem nýti sér kenningu Piagets, geti þannig séð barni fyrir þjálfun og 

aðstoð af því tagi sem það geti nýtt sér á hverjum tíma og forðast að láta 

barn fást við efni sem það ræður ekki við.  
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Dahlberg, Moss og Pence (1999) segja að kenning Piagets geri ráð fyrir 

að þroski barna sé áskapaður og fylgi ákveðnum lögmálum. Kenningin geri 

ráð fyrir því að barnið þroskist eftir fyrir fram ákveðnum líffræðilegum 

stigum án íhlutunar frá umhverfinu. Þroskakenningar leiða einnig til þess, 

eins og Prout og James (1997) segja, að börn séu sett á jaðar samfélagsins 

þar sem þeim er gert að bíða eftir að komast inn í heim hinna fullorðnu 

þegar ákveðnum þroska er náð. Elkind (1994) leggur áherslu á að það sem 

hefur áhrif á þroska séu þættir sem tengjast þjóðerni, stétt, stöðu og 

menningarlegri fjölbreytni. Í því sambandi segja Lee og Johnson (2007) að 

vegna áhrifa frá þroskakenningum hafi leikskólakennarar ekki hugað 

nægilega vel að því með hvaða hætti menning hafi áhrif á þroska barna. 

Síðtímahugmyndir um þroska barna gera ráð fyrir því að hann eigi sér stað í 

félagslegu samhengi og segir Jóhanna Einarsdóttir (2007a) að nú megi ætla 

að þegar leikskólafólk tali um þroskamiðað nám eigi þeir við nám í 

félagslegu samhengi þar sem leitast er við að koma til móts við hvert barn.  

Foreldrasamstarfið og lögin 

Lög um leikskóla hafa tekið talsvert miklum breytingum í gegnum tíðina 

hvað varðar foreldrasamstarf. Með lögum um byggingu og rekstur 

dagvistarheimila fyrir börn (112/1976) var rekstararaðilum gert skylt að 

skipuleggja tengsl á milli foreldra og dagvistarheimilis. Þetta var gert með 

það í huga að samstarfið væri nauðsynlegt vegna velferðar barnsins. Með 

lögum um leikskóla frá 1994 var leikskólastjóri gerður ábyrgur fyrir 

foreldrasamstarfinu. Hann átti samkvæmt þeim að stuðla að samstarfi við 

foreldra. Í tengslum við ábyrgð leikskólastjóra í fyrrnefndum lögum varðandi 

foreldrasamstarfið spyr Jón Torfi Jónsson (2006) hver sé ábyrgð foreldra og 

hvort ekki eigi að gera kröfu um frumkvæðisskyldu þeirra gagnvart 

leikskólanum. Hvort brugðist var við spurningu Jóns Torfa eða ekki þá er 

ábyrgð foreldra í lögum um leikskóla frá 2008 sú að þeir eiga að gæta 

hagsmuna barna sinna og þeir eiga að hafa náið samráð við starfsfólk 

leikskóla. Þeir eiga að fylgjast með skólagöngu barna sinna og veita þær 

upplýsingar sem kunna að skipta máli fyrir skólastarfið og velferð barnanna. 

Foreldrar eiga jafnframt rétt á upplýsingum um skólastarfið og stöðu barna 

sinna. Samkvæmt fyrrnefndum lögum á nú að kjósa foreldraráð í leikskólum 

og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Hlutverk 

foreldraráðs er m.a. að fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra 

áætlana í leikskólanum. Foreldraráðið á einnig að standa fyrir kynningu á 

þessum þáttum fyrir aðra foreldra. Foreldraráðið hefur einnig umsagnarrétt 

um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi. Í Aðalnámskrá leikskóla 
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segir að leikskólakennarar séu leiðandi samverkamenn barna, foreldra og 
annars starfsfólks leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Grythe og Midsundstad (2005) segja að þrátt fyrir að í lögum sé kveðið á 

um foreldrasamstarf þá skipti meira máli fyrir þroska barna út frá kenningu 

Bronfenbrenners (1977) um vistkerfi þroskans að skapa tengsl á milli 

heimilis og leikskóla þannig að samfella sé á milli upplifunar og reynslu 

barnanna á báðum stöðum. Þess vegna sé mikilvægt að foreldrasamstarfið 

byggi á því sjónarmiði að það varði velferð barnsins en ekki réttindi og 

skyldur foreldra og starfsfólks leikskóla.  

Mat og gæði leikskólastarfs 

Foreldrasamstarfið er einn af þeim þáttum sem talið er að hafi áhrif á gæði 

leikskólastarfs (Bell, 1994; OECD, 2006; Pascal og Bertram, 1997). Johansson 

(1995) segir að hugtakið gæði sé notað um eitthvað jákvætt. Gæði eru 

metin með því að settar eru fram spurningar sem er svarað með það að 

markmiði að ná fram auknum skilningi á því sem verið er að meta. Gæði eru 

þó aldrei algild heldur taka þau breytingum í takt við þann tíma og þær 

aðstæður sem eru á þeim tímapunkti sem matið fer fram. Þegar gæði í 

leikskóla eru metin er verið er að meta samskipti og samspil á milli 

einstaklinga og hvernig þeir upplifa raunveruleikann.  

Lög um leikskóla (90/2008) kveða á um að fram eigi að fara mat og 

eftirlit með gæðum leikskóla. Tilgangur mats í leikskólum er samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla sá að tryggja það að réttindi leikskólabarna séu virt 

og að þau fái þá menntun og þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt 

lögum um leikskóla. Mat á að fara fram á námi, þroska og velferð barna 

með því að safna upplýsingum um hvað börnin eru að fást við, hafa áhuga á, 

hvað þau vita, geta og skilja. Upplýsingarnar á að nota til að styðja nám og 

velferð barnanna við skipulagningu leikskólastarfsins og í samstarfi við 

foreldra. Matið á að vera samþætt daglegu starfi leikskólans og fela í sér 

skipulagningu, skráningu, mat og ígrundun á námi, þroska og velferð barna.  

Einnig segir í Aðalnámskrá leikskóla: 

Foreldrar búa yfir mikilvægum upplýsingum og þekkingu á 

börnum sínum og eiga að taka þátt í mati á líðan þeirra og 

námi. Mat, sem unnið er í samstarfi leikskóla, foreldra og 

barna, stuðlar að betri skilningi og innsýn í námsferil barna, 

áhuga þeirra og styrkleika. Það auðveldar foreldrum að styðja 

við börn sín heima og eykur vitund barna um eigin getu og 

styrkleika og hvernig þau læra best. Mat á þannig að efla 
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sjálfstraust og sjálfsmynd barnsins og stuðla að jafnrétti til 

menntunar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

31). 

Í skýrslu OECD (2001) kemur fram að hugtakið gæði hafi misjafna merkingu 

eftir löndum, allt eftir forgangsröðun eða markmiðum hagsmunaaðila sem 

eru meðal annars yfirvöld, foreldrar, börnin og aðilar vinnumarkaðarins. 

Lönd, sem leggja áherslu á umhyggju og menntun eins og gert sé á 

Norðurlöndum, meti gæði út frá vellíðan og félagslegum þroska barnanna. 

Samkvæmt Jóhönnu Einarsdóttur (2001) leggja íslenskir leikskólakennarar 

áherslu á líðan barna og félagslega færni. Í skýrslu OECD (2001) kemur fram 

að börn á Norðurlöndum hafi átt í erfiðleikum með yfirfærsluna á milli 

skólastiga og því sé nú verið að leggja meiri áherslu á umhverfi sem stuðli 

að lestrarfærni og skipulagða hópatíma.  

Breytt staða foreldra 

Ýmsir þættir í umhverfi foreldra hafa áhrif á hvernig þeir eru í stakk búnir að 

takast á við hlutverk sitt sem uppalendur. Dencik (1989) og Dencik, 

Jørgensen og Sommer (2008) benda á að aðstæður foreldra nú á dögum séu 

með allt öðrum hætti en foreldra þeirra. Þeir hafa því ekki fyrirmyndir þegar 

kemur að því að sinna uppeldishlutverki sínu. Einnig benda fræðimennirnir 

á að hugmyndir í tengslum við barnasálfræði og um það sem talið er gott 

uppeldi hafi tekið breytingum í gegnum tíðina. Þetta veldur því að foreldrar 

eru óöruggir þrátt fyrir vilja þeirra til að gera eins vel og þeir geta. Þetta 

gerir það að verkum – ásamt þeim veruleika að börn eru í leikskóla – að 

huga verði að því með hvaða hætti staðið er að uppeldi barna í 

nútímasamfélagi. Það eigi að vera sameiginleg ábyrgð foreldra, skóla og 

stjórnvalda að finna bestu leiðina í þeim efnum.  

Holte (1998) fjallar einnig um uppeldi barna og óöryggi bæði foreldra og 

fagfólks hvað það varðar. Hún segir að þar sé ekki um að kenna 

vanþekkingu heldur hafi orðið verulegar samfélagsbreytingar á 

undanförnum áratug. Þær hafa gert það að verkum að hlutverk foreldra í 

uppeldi barna sinna hafa tekið breytingum í samræmi við þær. 

Breytingarnar eru meðal annars atvinnuþátttaka foreldra, breyting á 

tengslum innan stórfjölskyldunnar og við vini sem hafa orðið þess valdandi 

að tengslanet barnafjölskyldna sé á okkar tímum ekki með sama hætti og 

var. Það sé mikilvægt að bregðast við þessum breytingum og leikskólinn geti 

komið til móts við þær með því að stuðla að samskiptum á milli foreldra og 

að veita þeim stuðning og aðstoð við uppeldið.  
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Menntun leikskólakennara 

Í lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla 

(90/2008) segir að leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og leikskólakennari 

skuli hafa menntun leikskólakennara. Menntun leikskólakennara er grunnur 

þess faglega starfs sem fram fer í leikskólum (Oberhuemer, 2005). Menntun 

þeirra byggir á því að þeir öðlist þekkingu, færni og viðhorf sem gerir þeim 

kleift að kenna ungum börnum (Saracho og Spodek, 2003; Þórdís 

Þórðardóttir, 2000). Menntunin byggir á grunni rannsókna, kenningum, 

siðferðilegum álitaefnum og reynslu. Hún er talin vera forsenda fyrir 

gæðum leikskólastarfsins (OECD, 2006; Saracho og Spodek, 2003). Þórdís 

Þórðardóttir (2001) segir að ef gæði leikskólastarfs tengist menntun 

leikskólakennara verði hún að vera í stöðugri endurskoðun með hliðsjón af 

nýjustu rannsóknum á sviði uppeldis- og menntamála. Saracho og Spodek 

(2003) telja að kennarar verði að hafa viðtæka þekkingu á málum varðandi 

uppeldi og menntun barna. Þau leggja áherslu á að þar sem foreldrar og 

skólinn beri sameiginlega ábyrgð á menntun barna verði kennarar að hafa 

þekkingu á því hvernig stuðla beri að samstarfinu bæði við foreldrana og 

samfélagið. Leikskólakennararnir þurfi því að hafa þekkingu á eftirfarandi 

þáttum:  

1. Hvaða óformlega nám á sér stað á heimilum barnanna. 

2. Hafa þekkingu á hvaða og hvernig aðstæður á heimilum barnanna 

hafa áhrif á hvernig þau öðlast þar þekkingu og hæfni sem leiðir til 

velgengni þeirra í skóla.  

3. Hvaða þættir í umhverfi fjölskyldunnar hamla námi barna.  

4. Hvað er líkt og ólíkt varðandi nám barna heima og í skólanum. 

5.  Hvernig er best að byggja upp samstarf um nám barnanna þar sem 

tekið er mið af námi þeirra heima og í skólanum. 

3.4 Samantekt 

Mikilvægi foreldrasamstarfsins felst í því að mati fræðimanna að börn læra 

frá fæðingu í umhverfi sem mótað er á grunni viðhorfa, gilda og væntinga 

foreldra þeirra sem hefur aftur áhrif á reynslu þeirra. Mikilvægt er talið að 

þegar barn byrjar í leikskóla sé tekið tillit til þeirrar reynslu sem börnin hafa 

þegar öðlast í heimaumhverfi sínu. Dencik (1989) bendir á að þetta sé 

mikilvægt vegna þess að félagsmótun barna fari fram á tveimur stöðum, 
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heimilum barnanna og í leikskólanum. Bronfenbrenner (1977, 1979) telur 

einnig mikilvægt að skapa samfellu á milli þessara sviða í nærkerfinu og í því 

sambandi leggur hann áherslu á að skapa tengsl. Tengslamyndunin hefst 

þegar barn byrjar í leikskóla. Markmið tengslanna er að stuðla að samfellu í 

reynslu barnanna sem hefur áhrif á þroska þeirra. Einnig hefur það hvernig 

til tekst með að skapa samfellu, þegar barn byrjar í leikskóla, áhrif á síðari 

yfirfærslur, til dæmis þegar barn byrjar í grunnskóla. 

Tengslin, sem verða til vegna samstarfs á milli heimilis og leikskóla, móta 

millikerfið og stýra því með hvaða hætti það hefur áhrif á þroska. Áhrif 

yfirfærslu frá heimili til leikskóla getur – eins og segir í skýrslu OECD (2006) 

– leitt til aukins þroska hjá barni en hún getur einnig haft öfug áhrif ef illa 

tekst til.  

Grunnur foreldrasamstarfsins er lagður þegar barnið byrjar í leikskóla og 
þá hefst tengslamótun á milli heimilis og leikskóla en þau eru talin hafa áhrif 
á gæði foreldrasamstarfsins með tilliti til velferðar barnsins. Nordahl (2007) 
talar um að þróun í foreldrasamstarfi eigi sér stað í þrem þrepum. Á fyrsta 
þrepi skiptast skólinn og foreldrar á upplýsingum, á öðru þrepi eiga sér stað 
gagnkvæmar samræður og á þriðja þrepi nær samstarfið endanlegu 
markmiði sínu með sameiginlegri ákvarðanatöku og hlutdeild. Epstein 
(1995, 2001, 2002) leggur áherslu á að foreldrar séu virkir þátttakendur í 
námi barna sinna. Þátttaka felst í sex þáttum sem þurfa að vera til staðar til 
að tryggja hana. Þessir þættir eru eftirfarandi: skólinn sé fjölskyldunni til 
stuðnings og aðstoði hana við barnauppeldið; skólinn og foreldrar eigi 
gagnkvæm samskipti; skólastarfið sé aðlagað að því að foreldrar geti tekið 
þátt eða fylgst með því; foreldrar taki þátt í námi barna sinna; foreldrar taki 
þátt í ákvörðunum og stjórnun skólans með setu í foreldrafélögum, 
foreldraráðum og fræðslunefndum; skólinn komi á tengslum við fyrirtæki og 
stofnanir í samfélaginu til að styrkja skólastarfið.  

Þættir sem geta haft áhrif á foreldrasamstarfið Í stofnkerfinu eru 
aðstæður foreldra á vinnumarkaði sem geta haft áhrif á getu þeirra til að 
vera þátttakendur í námi barna sinna. Lýðkerfið hefur mótandi áhrif á 
umhverfi annarra kerfa því það stýrir þáttum eins og menningu, gildum og 
hefðum sem hafa áhrif á önnur kerfi og móta þann ramma sem þar er unnið 
eftir. Lög um leikskóla er þáttur sem setur rammann sem unnið er eftir í 
leikskólum varðandi foreldrasamstarfið. Til að tryggja að unnið sé í 
samræmi við lögin á að fara fram mat á gæðum samstarfsins. Menntun 
leikskólakennara er einnig þáttur sem hefur áhrif á foreldrasamstarfið. Í því 
sambandi segja  Saracho og Spodek (2003) að kennarar verði að hafa 
þekkingu á því hvernig stuðla beri að samstarfinu bæði við foreldrana og 
samfélagið.  
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4 Fyrri rannsóknir 

Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsókna, sem gerðar hafa 

verið hér á landi og erlendis, um foreldrasamstarf í leikskólum. Einnig 

verður fléttað inn í niðurstöður rannsóknanna niðurstöðum úr könnunum, 

sem gerðar hafa verið hjá Leikskólasviði Reykjavíkurborgar, um viðhorf 

foreldra leikskólabarna til ýmissa þátta í leikskólastarfinu sem tengjast efni 

verkefnisins.  

4.1 Vellíðan og nám  

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna, sem gerðar hafa verið hér á landi í 
tenglum við foreldrasamstarf í leikskólum, virðist það vera svo að foreldrar, 
leikskólakennarar og leikskólastjórar leggi mikla áherslu á og telji mikilvægt 
að börnum líði vel í leikskólanum og að þau séu glöð (Anna Magnea 
Hreinsdóttir, 2009; Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007; 
Inga María Ingvarsdóttir, 2009; Jóhanna Einarsdóttir, 2001, 2010; Kristín 
Karlsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2004; Lilja Björk Ólafsdóttir, 2009).  

Líðan barna er einnig algengasta málefnið sem leikskólakennarar ræða 
við foreldra um samkvæmt rannsókn sem Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna 
Einarsdóttir (2007) gerðu með þátttöku leikskólakennara. Næstalgengast er 
að rætt sé um daglegt starf í leikskólanum og þar á eftir kemur málefnið 
nám og þroski barnsins. Óalgengast er að leikskólakennarar ræði við 
foreldra um skemmtileg atvik sem upp koma í leikskólanum. 

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2001) um sannfæringu og starfshætti 
leikskólakennara hér á landi kemur einnig meðal annars fram að fyrir 
leikskólakennara sé það mikilvægt markmið að börnum líði vel í 
leikskólanum. Það er talið stuðla að því að þau séu ánægð, finni til öryggis í 
leikskólanum, leiki sér vel í sátt og samlyndi við önnur börn og myndi góð 
tengsl við hin börnin og fullorðna. Um líðan barna í leikskólum kemur fram í 
rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2005) um fagþróun leikskólakennara að einn 
leikskólakennari, sem tók þátt í rýniviðtölum, hafði efasemdir um hvort það 
væri í raun og veru þannig eins og fram kæmi í viðhorfskönnunum meðal 
foreldra að flestum börnum liði vel í leikskólum. Í könnun, sem gerð var 
meðal foreldra barna í leikskólum Reykjavíkurborgar árið 2009, kemur fram 
að nær allir (97,1%) foreldrar, sem svöruðu könnuninni, töldu að börnum 
þeirra liði vel í leikskólanum sínum (Reykjavíkurborg – Leikskólasvið, 2009).  
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Vellíðan og gleði er þáttur sem leikskólakennarar nota sem huglægt mat 
og ákveðinn mælikvarða á árangur (Arna H. Jónsdóttir, 2001; Halldóra 
Pétursdóttir, 2010; Inga María Ingvarsdóttir, 2009). Fram kemur í rannsókn 
Jónínu Lárusdóttur (2006) að erfitt sé að nota gleði sem mælikvarða á 
árangur því hana sé erfitt að mæla. Í rannsókn Bridge (2001) segir í 
niðurstöðum að ef faglegt starf í leikskólum eigi að efla þroska og stuðla að 
námi barnanna verði að horfa til fleiri þátta en þess að þar ríki gleði og 
ánægja. Þetta viðhorf er einnig að finna í niðurlagi greinar Kristínar Dýrfjörð 
(2006), Lýðræði í skólastarfi: Um viðhorf leikskólakennara. Þar vísar hún í 
hugmynd Deweys um reynsluna og segir að þó börnin séu glöð og virðist 
ánægð í leikskólanum sé það ekki trygging fyrir því að reynsla þeirra þar hafi 
verið menntandi og hjálpi þeim að vera þátttakendur í því sem er að gerast 
hér og nú og í framtíðinni. 

Í rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009) kemur fram að fyrir utan 

gleði og vellíðan barnanna leggi starfsfólk og foreldrar áherslu á að börnin 

læri gildin í lífinu og kunni að haga sér innan um aðra. Starfsfólki í 

rannsókninni var einnig umhugað um að efla sjálfræði barnanna sem virtist 

þó að mati barnanna ekki eiga sér stoð í raunveruleikanum því þau sögðu að 

þau fengju litlu að ráða. Í þeim leikskólum, þar sem rannsóknin var gerð, 

kom fram að unnið væri að námssviðum Aðalnámskrár leikskóla (1999) og 

þekkti starfsfólk vel til þeirra. Hins vegar voru foreldarnir ekki jafn vel að sér 

um námssviðin en könnuðust samt við margt sem unnið var að í tenglum 

við þau, meðal annars vegna þess að börnin töluðu um það heima. 

Foreldrar í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010) nefndu ekki hlutverk 

leikskólakennara í námi barna eða það að börn lærðu með stuðningi 

fullorðinna. Fáir foreldrar í þessari rannsókn töluðu um námskrá leikskólans. 

Um 73% foreldra í könnun Reykjavíkurborgar og Leikskólasviðs (2009) 

sögðust þekkja skólanámskrána. Foreldrarnir, sem tóku þátt í rannsókn 

Jóhönnu Einarsdóttur (2010), vildu – fyrir utan það að börnum þeirra liði vel 

í leikskólanum – að þau lærðu að hugsa um sig sjálf. 

4.2 Foreldrasamstarfið 

Helsta form foreldrasamstarfsins er samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009) daglegt spjall, foreldraviðtöl, almennar 

upplýsingar og kynning á starfinu með foreldrafundum og kynningarfundi í 

upphafi áður en barnið byrjar í leikskólanum.  

Kienig (2002) gerði rannsókn á áhrifum þess þegar börn byrja í leikskóla 

eða þegar yfirfærsla á sér stað frá heimili í leikskóla og síðan þegar 

yfirfærslan verður á milli leik- og grunnskóla. Í niðurstöðum þeirrar 

rannsóknar segir að sum börn upplifi mikla tilfinningalega streitu þegar þau 
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byrja í leikskólanum sem birtist í hegðunarerfiðleikum sem hafa áhrif á getu, 

hæfni og vilja þeirra til náms. Það virðist vera samhengi á milli þess að börn, 

sem eiga í erfiðleikum með yfirfærslu frá heimili í leikskólann, eigi einnig í 

erfiðleikum með yfirfærsluna frá leikskóla í grunnskóla. Fram kom í 

rannsókninni að margir foreldrar töldu að börn þeirra hefðu átt í 

erfiðleikum með yfirfærsluna. Í niðurstöðunum er bent á að nauðsynlegt sé 

að náið samstarf sé á milli fjölskyldu barnsins og leikskólans á þeim tíma 

sem yfirfærslan á sér stað. 

Foreldrar barna í leikskólum Reykjavíkurborgar virðast vera mjög 

ánægðir eða frekar ánægðir með þær upplýsingar sem þeir fá þegar börn 

þeirra byrja í leikskólanum en hlutfall ánægðra eða frekar ánægðra foreldra 

var 97,6%. Samkvæmt könnuninni er það í 57,2% tilfella leikskólastjóri sem 

tekur á móti foreldrum í fyrstu heimsókn þeirra í leikskólann, þ.e. þegar 

börn þeirra byrja, en í 31.2% tilfella taka deildarstjórar á móti þeim 

(Reykjavíkurborg – Leikskólasvið, 2009). 

Í ritinu Fjölskylda og leikskóli: Handbók um samstarf segir eins og fram 

hefur komið að aðlögun geti bæði falið í sér einstaklingsaðlögun og 

hópaðlögun (Reykjavíkurborg, e.d.). Hópaðlögun er það sem Kristín Dýrfjörð 

nefnir þátttökuaðlögun og felst í því að foreldrar eru að fullu þátttakendur í 

aðlöguninni frá fyrsta degi. Þetta form aðlögunar byggir á því að:  

… ekki sé verið að venja barnið við að vera skilið eftir í 

leikskólanum, heldur að þar sé það að læra að vera í nýjum 

aðstæðum. Í aðlöguninni er barnið (og foreldrar) að læra á 

umhverfið og þau tækifæri sem þar bjóðast til náms (Kristín 

Dýrfjörð, 2009, bls. 682).  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er þátttökuaðlögun talin leiða til 

þess að foreldrar öðlist öryggi varðandi dagskipulagið og að þeir sjái 

starfsfólk í verki. Kostir hennar eru nokkrir samkvæmt niðurstöðunum, s.s. 

styttri heildaraðlögunartími, vetrarstarf geti hafist fyrr og það er ekki síst 

talinn kostur að börn og foreldrar virðast vera óþvingaðri.  

4.2.1 Daglegt spjall og upplýsingar 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna eru dagleg samskipti í formi óformlegs 

spjalls, þegar foreldrar koma með og sækja börn sín, það form 

foreldrasamstarfs sem lögð er mikil áhersla á í leikskólum (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2009; Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007; 
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Endsley og Minish, 1991; Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 

2009; Sandberg og Vuorinen, 2008; Sigurborg Sturludóttir, 2008). 

Í rannsókn Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2007) voru 

leikskólakennarar spurðir um aðferðir og áherslur í samstarfi við foreldra. 

Þar kom fram að nær helmingur leikskólakennara, eða 49,3%, nefndu 

daglegt spjall í því sambandi. Foreldrar virðast almennt vera ánægðir með 

þetta form samstarfs þegar borin eru saman viðhorf þeirra til samskipta við 

kennara barna þeirra í grunn- og leikskólum (Sigurborg Sturludóttir, 2009). 

Ánægja foreldra með óformleg dagleg samskipti kemur einnig fram í 

niðurstöðum rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur (2010) um Leikskólastarf af 

sjónarhóli foreldra.  

Í niðurstöðum rannsóknar Jónínu Sæmundsdóttur og Sólveigar Karvels-

dóttur (2009) meðal leikskólakennara kemur fram að misjafnt sé að hve 

miklu leyti foreldrar nýta sér tækifæri til óformlegra samskipta. Einnig segir í 

niðurstöðum að svo virðist sem það séu alltaf sömu foreldrarnir sem geri 

það. Það sé síðan undir hverjum starfsmanni komið hvort rætt er við 

foreldra. 

Í niðurstöðum rannsóknar Huges og MacNaughton (2001) kemur fram 

að samskipti á milli starfsfólks og foreldra eru bæði formleg og óformleg. 

Formleg samskipti eigi sér meðal annars stað í foreldraviðtölum en 

óformleg í daglegum samskiptum. Starfsfólkið, sem tók þátt í rannsókninni, 

kaus frekar að eiga í óformlegum samskiptum við foreldra. Þeir töldu að 

með þeim gæfist þeim tækifæri til að ræða við foreldra um málefni barnsins 

og hvernig best væri að vinna sameiginlega að þeim 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Endsleys og Minish (1991) er sá 

tími, sem fer í samskipti við hvert og eitt foreldri þegar þeir koma með og 

sækja börn sín, ekki langur og samræður vara að meðaltali í tólf sekúndur. 

Fram kemur í niðurstöðunum að samskiptin séu aðallega jákvæð og helsta 

form þeirra er að heilsa og kveðja. Foreldrarnir höfðu almennt betri tíma til 

samskipta þegar þeir komu og sóttu börnin en starfsfólk hafði aftur á móti 

betri tíma á morgnana.  

Í niðurstöðum rannsóknar Sandberg og Vuorinen (2008) kemur fram að 

foreldrar og starfsfólk voru sammála um að gæði þeirra samskipta, sem fara 

fram þegar foreldrar koma með eða sækja börn sín, byggi á því á hvaða tíma 

þeir koma og hversu mörg börn komið er með eða náð í á sama tíma. 

Samkvæmt rannsókn Cryer, Tietzes og Wessles (2002) kemur fram að 

foreldrar tengja þau samskipti, sem eiga sér stað þegar þeir koma með og 

sækja börn sín, við gæði leikskólastarfsins. Samkvæmt könnun meðal 

foreldra barna í leikskólum Reykjavíkurborgar kemur fram að það er í 
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daglegum samskiptum sem flestir foreldrar, eða 77%, fá upplýsingar um 

daglegt starf í leikskólanum. Um 80% foreldra telja að þeir fái nægar 

upplýsingar um daglegt starf (Reykjavíkurborg – Leikskólasvið, 2009). 

Upplýsingarnar, sem miðlað er á milli foreldra og starfsmanna, varða 

samkvæmt rannsókn Endsleys og Minish (1991) hegðun barnanna og heilsu 

og um það sem börnin fást við í leikskólanum yfir daginn.  

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010) kemur fram að flestir foreldrar 

töldu að þeir fengju nægilegar upplýsingar um leikskólastarfið en nokkrir 

vildu gjarnan fá meiri upplýsingar um það sem væri að gerast frá degi til 

dags og þá um hvað börn þeirra fengjust við í leikskólanum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010). Í rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009) kemur 

fram að foreldrum fannst að bæta mætti upplýsingaflæði frá leikskólanum 

og að upplýsingamiðlunin væri að færast frá því að vera skilaboð í fataklefa 

yfir í tölvupóst eða tilkynningar á heimasíðu. Í viðhorfskönnun 

Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar (2009) kemur fram að áttunda hvert 

foreldri telur að hann fái nægar upplýsingar um daglegt starf í leikskólanum. 

Í niðurstöðum rannsóknar Jónínu Sæmundsdóttur og Sólveigar Karlsdóttur 

(2009) segir að þrátt fyrir að leikskólakennarar leggi mikið á sig við að ná 

tengslum við foreldra og haldi að þeim upplýsingum finna þeir fyrir 

áhugaleysi þeirra; jafnframt kemur fram að það sé mat leikskólakennara að 

áhugi foreldra á faglegu starfi leikskólans sé að aukast. 

Foreldrar í rannsókn Sandberg og Vuorinen (2008) óskuðu ekki eftir 

meira af skriflegum upplýsingum en flestir foreldrar í rannsókninni óskuðu 

eftir meiri persónulegri samræðum um þroska barna sinna. Þeir vildu einnig 

fá fleiri og styttri fundi yfir skólaárið þar sem þeim gæfist tækifæri til að tala 

við starfsfólk í ró og næði. Leikskólakennarar gerðu sér grein fyrir að 

samræðan um þroska barns við foreldrana væri mikilvæg en þeir höfðu 

samt ekki áhuga á að auka það samstarfsform.  

Samkvæmt rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009) er upplýsingum 

um starfsemi leikskóla einnig miðlað til foreldra á foreldrafundum, í 

foreldraviðtölum, í fréttabréfi leikskólans og á heimasíðu hans og með 

tölvupósti.   

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010) kemur fram nokkur óánægja hjá 

mörgum foreldrum vegna þess að oft er það ekki sama fólkið, sem það hittir 

þegar börnin eru sótt, og hefur verið með þeim yfir daginn. Þetta leiðir til 

þess að foreldrar fá ekki upplýsingar um hvernig dagurinn hefur gengið fyrir 

sig hjá barninu í leikskólanum. Samkvæmt könnun Reykjavíkurborgar – 

Leikskólasviðs (2009) kemur fram að 75,4% foreldra fá upplýsingar um innra 

starf og starfsáætlun leikskólans í óformlegum samskiptum við starfsmenn.   
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4.2.2 Þátttaka foreldra 

Þátttaka leikskólaforeldra hér á landi er samkvæmt niðurstöðum rannsókna 

sjaldgæf. Anna Magnea Hreinsdóttir (2009) segir það áhyggjuefni að það 

virðist vera svo að framlag foreldra og þátttaka sé bundin við einstakar 

skemmtanir, fundi og viðtöl. Þessi niðurstaða kemur einnig fram í rannsókn 

Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2007), svo og Jónínu 

Sæmundsdóttur og Sólveigar Karvelsdóttur (2009). Í rannsókn þeirra 

fyrrnefndu kemur fram að 11,3% leikskólakennara, sem tóku þátt í 

rannsókninni, nefndu að um beina þátttöku foreldra í starfi leikskólanna 

væri að ræða. Hjá Önnu Magneu Hreinsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur 

(2011) segir í niðurstöðum að merkja hefði mátt í viðtali við einn 

leikskólastjóra, sem tók þátt í rannsókninni, að ákveðin fjarlægð væri á milli 

leikskóla og foreldra. Báðir aðilar hafi ákveðin skilgreind hlutverk en ekki 

sameiginleg verkefni eða vettvang. Í rannsókn, sem Jóhanna Einarsdóttir 

(2010) gerði með þátttöku foreldra, kemur fram að þeir höfðu hvorki áhuga 

á að taka meiri þátt í leikskólastarfinu né að auka samstarfið og báru þeir 

við tímaskorti. 

Í skýrslu um Foreldraviku í leikskólum, sem gerð var hjá Leikskólasviði 

Reykjavíkurborgar, kemur fram að foreldrum fannst það góð hugmynd að 

taka meiri þátt í leikskólastarfinu. Það voru hins vegar skiptar skoðanir á 

þátttöku foreldra meðal starfsmanna leikskóla. Fram kemur í skýrslunni að 

flestir starfsmenn töldu það jákvætt að foreldrar kæmu inn í leikskólann til 

að taka þátt í starfinu með börnunum (Kolbrún Vigfúsdóttir, 2010). Hughes 

og MacNaughton (2001) segja að þrátt fyrir mikilvægi þátttöku foreldra telji 

starfsmenn hana flókna og erfiða í framkvæmd.  

Nanna Kristín Christiansen (2010) heldur því fram að þrátt fyrir að 

kennarar séu þeirrar skoðunar að eftirsóknarvert sé að fá foreldra í skólann 

ætlist þeir til að foreldrar séu þar sem gestir. Í rannsókn Addi-Raccah og 

Arvi-Elyashiv (2008) kemur fram að þrátt fyrir að kennarar vilji auka þátt 

foreldra í skólastarfi séu þeir einnig hræddir við afskipti foreldra af faglegu 

starfi skólans.  

Í rannsókn Siraj-Blatchford og félaga (2004) voru könnuð áhrif fimm 

þátta af sex sem Epstein setur fram sem forsendu fyrir þátttöku foreldra í 

menntun barna sinna í leikskólum og fyrir áhrifum þeirra á nám. Þessir 

þættir voru: stuðningur við foreldra varðandi uppeldi, gagnkvæm samskipti, 

möguleikar foreldra til að taka þátt og fylgjast með skólastarfinu sem 

sjálfboðaliðar, heimanám sem felur í sér að foreldrar hafi þekkingu á 

námskrám og hvernig þeir geti stutt við nám barna sinna heima og þátttaka 

foreldra í stjórnun skólans með setu í foreldrafélögum, foreldraráðum og 
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fræðslunefndum. Niðurstöður gefa til kynna að það sem hafði mest áhrif á 

félags- og vistmunaþroska barna var þegar foreldrar og leikskólinn settu sér 

sameiginleg námsmarkmið og foreldrarnir studdu við nám barna sinna 

heima.  

Í starfendarannsókn Bridge (2001), sem hafði það að markmiði að auka 

þátttöku foreldra í námi barna sinna í gegnum leik, voru foreldrar beðnir að 

skipuleggja saman með börnum sínum leiki heima sem þau fengu síðan 

tækifæri til að vinna að í leikskólanum. Þessir leikir voru t.d. að byggja bíl á 

kubbasvæði eftir mynd sem barn hafði teiknað heima með föður sínum. 

Skipulagið var síðan útfært frekar og þróað bæði heima og í leikskólanum. 

Starfsfólk taldi að þetta form samstarfs hefði þau áhrif að leikur barnanna 

tæki mið af reynslu þeirra úr heimaumhverfi. Það leiddi einnig til aukinna 

samskipta á milli barna, starfsmanna og foreldra. Í niðurstöðum rannsóknar-

innar segir að hún sýni fram á að foreldrar þurfi ekki að vera í leikskólanum 

til að taka þátt í námi barna sinna því þeir geti gert það með því að 

skipuleggja með þeim leik heima sem örvar nám þeirra og eykur um leið 

þátttöku þeirra í námi barna sinna. Í niðurstöðum segir einnig að heima-

umhverfi hafi meiri áhrif á hugsun og nám barna en starf sem fram fer í 

leikskólanum sem tengjast ekki reynslu þeirra úr heimaumhverfi.  

Í lokaskýrslu rannsóknar Sylvas og félaga (2002) kemur fram að gæði 

heimaumhverfis barnanna hefur mikið að segja um vitsmuna- og 

félagsþroska þeirra óháð starfi, menntun eða tekjum foreldranna. Það sem 

skipti máli er það sem foreldrar gera með börnum sínum heima og tengist 

námi þeirra í leikskólanum. Þættir, sem taldir eru hafa áhrif á vitsmuna- og 

félagsþroska, voru samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þeir að 

foreldrar lesa fyrir börn sín, kenna þeim lög og rím sem notuð eru í 

leikskólanum, lita og mála með þeim, leika með stafi og tölur og fara með 

þeim á söfn, t.d. í heimsókn á bókasafnið.  

Í rannsókn Stevensons og Bakers (1987) kemur fram að fylgni sé á milli 

menntunar foreldra og þátttöku þeirra í skólastarfi því þeir foreldrar, sem 

hafi meiri menntun, mæta betur en aðrir, til dæmis á foreldrafundi. 

Foreldrar yngri barna eru líklegri til að taka þátt í skólastarfi en foreldrar 

eldri barna. Einnig kemur fram að börnum foreldra, sem eru virkir 

þátttakendur í skólastarfinu, gengur betur í skólanum og virðist þátttaka 

foreldra einnig hafa jákvæð áhrif á viðhorf kennara gagnvart hæfni 

barnanna og frammistöðu þeirra í námi.  

Í niðurstöðum rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur (2010) um leik-

skólastarf af sjónarhóli foreldra kemur fram að foreldrar nefndu ekki 

hlutverk leikskólakennara í námi barna eða að börn lærðu með stuðningi 
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fullorðinna. Í niðurstöðum segir í þessu sambandi að foreldrar nefni það 

sem þeir hafa heyrt talað um í leikskólanum og hafi reynslu af og það sem 

þeir hafa ekki heyrt um eða upplifað nefni þeir að sjálfsögðu ekki.  

Varðandi það að fá foreldra sem sjálfboðaliða inn í leikskólann töldu 

foreldrar í rannsókn Sandberg og Vuorinen (2009) að þeir væru vannýtt 

auðlind. Þeim fannst að þeir gætu tekið þátt í starfinu, t.d. að vera í 

morgunmatnum ef afleysing væri ekki til staðar og það vantaði starfsfólk. 

Leikskólakennararnir voru hins vegar ekki jafn hrifnir af þessari hugmynd. 

Ástæðurnar sem þeir nefndu meðal annars í því sambandi voru að foreldrar 

borguðu fyrir þjónustu leikskóla og ættu því ekki að vinna í leikskólanum, að 

foreldrar upplifðu það álag sem fylgir starfinu og einnig komu fram 

efasemdir um að þetta væri hægt vegna tryggingamála og ábyrgðar því 

tengdu.   

4.2.3 Uppeldi og óöryggi 

Leikskólasvið Reykjavíkurborgar gerði viðhorfskönnun meðal foreldra árið 

2009. Þegar niðurstöður þeirrar könnunar eru skoðaðar kemur fram að 

þegar spurt er hvort foreldri hafi tækifæri til að ræða við starfsfólk leikskóla 

um hvernig þessir aðilar vinna saman að uppeldi kemur fram að 89,7% 

foreldra telja að svo sé en 10,3% að svo sé ekki (Reykjavíkurborg ‒ 

Leikskólasvið, 2009). Þegar þessar tölur eru skoðaðar í ljósi niðurstöðu 

rannsóknar Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2007) þá eru 

það aðeins lítill hluti (2,5%) leikskólakennarar sem tilgreina það sem rætt er 

við foreldra.  

Í rannsókn Jónínu Sæmundsdóttur og Sólveigar Karvelsdóttur (2009) 

kemur fram hjá verulegum hluta leikskólakennara, sem tóku þátt í 

rannsókninni, að foreldrar leituðu meira nú en áður eftir stuðningi þeirra við 

uppeldið. Ástæðuna fyrir þessu töldu leikskólakennararnir vera óöryggi hjá 

foreldrum, einkum varðandi aga og það að setja börnunum mörk. Óöryggi 

foreldra í tengslum við uppeldi barna sinna kemur einnig fram í rannsókn 

Sandberg og Vuorinen (2008). Í niðurstöðum rannsóknarinnar segir að 

næstum allir leikskólakennararnir sem tóku þátt í rannsókninni hafi verið 

jákvæðir gagnvart því að styðja og/eða styrkja foreldra í uppeldis-

hlutverkinu. 

Í rannsókn Hrannar Pálmadóttur (2001) kom fram að mikilvægt væri að 

foreldrar veittu upplýsingar sem ykju skilning á hegðun barnanna og fram 

kom mikilvægi þess að hlusta á þá, þegar þeir tjá sig um líðan barna sinna í 

leikskólanum, og bregðast við því.  
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Nanna Kristín Christiansen (2010) segir að hlutverk foreldra og kennara, 

inntak og markmið samstarfs, virðist vera óljóst og að það geri kennara að 

mörgu leyti óörugga. Einnig segir hún að allnokkuð skorti á að samstarf 

skóla og foreldra sé í samræmi við þarfir og væntingar samtímans.  

4.3 Umhverfi   

Í rannsókn um viðhorf leikskólakennara í fimm Evrópulöndum, sem 

framkvæmd var af Hujala, Gaspar, Veisson og Waniganayake (2009), kemur 

fram að merkjanlegur munur sé á milli landa hvaða varðar aðferðir sem 

notaðar eru við framkvæmd foreldrasamstarfsins. Niðurstöður benda til 

þess að áhrifaþættir í því sambandi felist í þeim ramma sem leikskólastarfi 

er sett með lögum í hverju landi fyrir sig, ásamt stjórnskipulagi og stjórnun 

leikskóla. Hér á landi eru það samkvæmt rannsóknum lög um leikskóla og 

Aðalnámskrá leikskóla sem hafa áhrif á menningu leikskóla og móta 

starfsaðferðir um hvernig staðið er að uppeldi og menntun í leikskólanum 

(Inga María Ingvarsdóttir, 2009; Jóhanna Einarsdóttir, 2000, 2001). Í 

rannsókn Sandberg og Vuorinen (2008), sem tók til viðhorfa leikskóla-

kennara gagnvart samstarfi þeirra við foreldra, kom fram að þrátt fyrir að 

almennt sé litið svo á að samstarfið sé mikilvægt og að mikilvægi þess komi 

fram í lagasetningu þá sé erfitt að stuðla að því og viðhalda.  

Í niðurstöðum rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur (2004a) segir að 

íslenskir leik- og grunnskólakennarar virðist ekki hafa þá vistfræðilegu sýn 

sem gerir ráð fyrir að tengsl séu á milli barnsins og fjölskyldu þess, 

leikskólans, grunnskólans og samfélagsins.  

4.3.1 Foreldrar og hindranir  

Niðurstöður rannsóknar Sandberg og Vuorinen (2008) sýna að nauðsynlegt 

sé fyrir leikskólakennara að stuðla að fjölbreyttu og innihaldsríku samstarfi 

og því sé nauðsynlegt að huga að því að taka tillit til allra foreldra til að 

tryggja þátttöku þeirra. Fram kom að leikskólakennararnir töldu að dregið 

hefði úr foreldrasamstarfi vegna aukins álags á vinnustöðum foreldranna og 

vegna fjárhagsskuldbindinga þeirra.  

Tímaskortur foreldra virðist vera þáttur sem hindrar foreldrasamstarfið 

hér á landi (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009; Bryndís Garðarsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2007; Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Um tímaskort 

foreldra sem hindrun í tengslum við foreldrasamstarfið segir Anna Magnea 

Hreinsdóttir (2009) að hér á landi sé ekki hefð fyrir aðkomu foreldra að 

leikskólastarfi. Leikskólinn og heimilin hafa því verið aðskildir heimar. Hún 

segir að langur vinnudagur foreldra og tímaskortur virðist hamla þátttöku 
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en hún leiðir að því líkur í niðurstöðum rannsóknar sinnar að hefðir og 

menning geti verið áhrifavaldar í þessu sambandi.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Bryndísar Garðarsdóttur og 

Jóhönnu Einarsdóttur (2007) kemur fram að það sem leikskólakennurum 

fannst erfiðast að takast á við í samskiptum við foreldra var ef þeir voru 

lokaðir eða áhugalausir. Helmingur leikskólakennara sem tóku þátt í 

rannsókninni töldu að áhugaleysi foreldra væri hindrun fyrir foreldra-

samstarfið. Einnig kom fram í rannsókninni að mjög lítill hluti eða 7% 

leikskólakennara taldi að tungumálerfiðleikar væri hindrun og enn færri 

(2,3%) töldu að félagsleg vandamál foreldra væri hindrun. 

Hujala og félagar (2009) segja að foreldrar hafi mismikla getu til að þróa 

og viðhalda samstarfi við kennara. Þetta eigi sérstaklega við lokaða eða 

feimna foreldra og sem mest er hætta á að verði óvirkir í 

foreldrasamstarfinu. Í niðurstöðum rannsóknar Bryndísar Garðarsdóttur og 

Jóhönnu Einarsdóttur (2007) segir að foreldrar vilji börnum sínum það allra 

besta en huga beri að því að foreldrar eru fjölbreyttur hópur fólks sem hefur 

ólík viðhorf, óskir og þarfir. Kennurum gangi misvel að ná til þessa 

fjölbreytta hóps og þeir þurfi því að leggja sig fram um að finna leiðir til að 

hafa samskipti við alla og laga sig að þörfum þeirra. Í rannsókn Sandberg og 

Vuorinen (2007) kemur fram að leikskólakennararnir töldu að þeir þyrftu að 

öðlast meiri og betri þekkingu á mismunandi fjölskylduformum. 

Í niðurstöðum rannsóknar um viðhorf foreldra til starfsemi leikskóla 

barna sinna kemur fram að ástæður þess að foreldrar verja ekki miklum 

tíma til að fylgjast með starfsemi leikskóla barna sinna séu vinna þeirra eða 

nám. Það virðist einnig vera svo að starfsfólk leikskóla leggi ekki áherslu á 

að foreldrar fylgist með starfinu (Cryer, Tietze og Wessles, 2002). Skortur 

foreldra á þekkingu á starfsemi leikskóla barna sinna kemur einnig fram í 

niðurstöðum rannsóknar Shpancer o.fl. (2002). Þar kemur einnig fram að oft 

sé því haldið fram að foreldra skorti tíma til að kynna sér starfsemi leikskóla 

barna sinna. Hins vegar sé líklegt að leikskólarnir sjálfir beri nokkra ábyrgð á 

að foreldra hafi ekki til að bera þekkingu á starfseminni og að það sé vegna 

skorts á gagnkvæmum samskiptum og fræðslu um starfsemina.  

4.3.2 Mat og gæði 

Jóhanna Einarsdóttir (2010) segir í umræðukafla greinar sinnar um rannsókn 

á leikskólastarfi frá sjónarhóli foreldra að það sé athyglisvert að almennt lýsi 

foreldrar yfir ánægju sinni með leikskólastarfið í leikskólum barna sinna og 

áherslum leikskólans. Í þessu sambandi segja Cryer, Tietze og Wessles 

(2002) að foreldrar ofmeti oft gæði leikskólastarfs vegna þess að þeir hafi 
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ekki nægilega þekkingu á starfseminni. Þeir hafi í raun ekki forsendur til að 

meta starfið þar sem þeir verja mjög litlum tíma til að fylgjast með því. 

Skortur á þekkingu foreldra á starfsemi leikskóla kom einnig fram í 

niðurstöðum rannsóknar Shpancer o.fl. (2002). Foreldrar hafi ekki 

persónulega þekkingu á starfseminni heldur byggi mat þeirra á upplýsingum 

sem sé miðlað til þeirra af börnum þeirra, starfsfólki eða stjórnendum. 

Í rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009) kemur fram að í tengslum 

við gæðaeftirlit í leikskólum séu gerðar kannanir meðal foreldra þar sem 

leitað er eftir áliti þeirra á ýmsum þáttum leikskólastarfsins. Þættir, sem eru 

kannaðir, eru viðhorf foreldra til leikskólans, líðan barnanna í leikskólanum 

og hvernig tekið er á móti þeim og þau kvödd. Í viðhorfskönnun meðal 

foreldra í Reykjavíkurborg voru þeir spurðir hvort þeir hefðu tekið þátt í 

mati á þroska og/eða námi barna sinna. Meirihlutinn, eða sjö af hverjum tíu 

foreldrum, sagði svo ekki vera en þriðjungur sagðist hafa komið að því mati 

(Reykjavíkurborg − Leikskólasvið, 2007).  

Í Pen Green Centre þar sem eins og fram hefur komið er unnið markvisst 

að því að ná til allra foreldra. Þar fer fram skráning á því hvaða foreldrar 

mæta m.a. á fundi í leikskólanum eða taka þátt í daglegri starfsemi. 

Skráningin er notuð til að finna út hvaða foreldrar hafa mestan áhuga og 

hverjir taka þátt. Þegar skráning hafði verði gerð í eitt ár var farið yfir hana 

til að kanna hvaða foreldrar mættu og tóku þátt. Þá kom í ljós að það voru 

síst feður sem mættu og tóku þátt. Í ljósi þess var gerð viðhorfskönnun 

meðal þeirra og samkvæmt niðurstöðum hennar kom fram að þeir höfðu 

áhuga á að taka þátt en sú leið, sem farin hafði verið til að stuðla að 

þátttöku þeirra, hentaði þeim ekki. Fram kom í könnuninni að þeir vildu vita 

hvort og þá hvernig þátttaka þeirra hefði áhrif á nám barnanna. Út frá 

þessum niðurstöðum var síðan unnið markvisst að því að laga 

foreldrasamstarfið að þörfum feðra til að auka þátt þeirra í námi barna 

sinna (Whalley, 2007). 

4.3.3 Áhrif á starfsaðferðir leikskólakennara 

Menning í leikskólum virðist hafa áhrif á starfsaðferðir leikskólakennara 

samkvæmt niðurstöðum rannsókna Jóhönnu Einarsdóttur (2001, 2002, 

2004) og kemur það einnig fram í rannsókn Ingibjargar Óskar Sigurðardóttur 

(2010). Hjá Jóhönnu Einarsdóttur (2001, 2004b) kemur fram að 

starfsaðferðir leikskólakennara hér á landi taki mið af íslenskri leikskólahefð 

þar sem lögð er áhersla á umönnun, þarfir barnsins, félagsleg samskipti og 

að nám barna fari fram í leik og daglegu starfi. Í rannsókn Jóhönnu 

Einarsdóttur (2003) um hlutverk leikskóla og leikskólakennara kemur fram 
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að hugtakið kennsla sé ekki hluti af orðræðu þeirra og þeir eigi erfitt með að 

lýsa starfsaðferðum sínum með orðum og því á hvað sé lögð áhersla í 

starfsemi leikskóla varðandi nám barna. Það að leikskólakennarar séu 

óöruggir varðandi notkun á hugtökum og eigi erfitt með að lýsa 

starfsaðferðum sínum kom einnig fram í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur 

(2005). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna virðist það vera svo að vissa þætti 

vanti í menntun leikskólakennara sem komi í veg fyrir árangursríkt 

foreldrasamstarf (Baum og McMurray-Schwarx, 2004; Ceglowski, 2004; 

Epstein, 2001; Nanna Kristín Christiansen, 2005; McBride, Bae og 

Blatchford, 2006). Í rannsókn, sem McBride, Bae og Blatchford (2006) gerðu 

til að kanna hvernig staðið væri að foreldrasamstarfi og hvaða þættir 

hindruðu það, leiddi í ljós að foreldrar vissu ekki hvernig þeir gætu orðið 

þátttakendur. Í niðurstöðum rannsóknarinnar er leitt að því líkur að kennara 

skorti þjálfun og undirbúning til að geta tekist á við það verkefni að stuðla 

að þátttöku foreldra. Í þessu sambandi segir Epstein (2001) að flestir 

kennarar og stjórnendur séu ekki undirbúnir undir það að vinna á jákvæðan 

og uppbyggilegan hátt með fjölskyldum barnanna. Hún segir einnig að 

faglegur undirbúningur kennara verði að fela í sér allar þær upplýsingar sem 

þeir þurfi til að skilja og viðhalda þátttöku á milli skóla, fjölskyldu og 

samfélagsins.  

Í rannsókn Nönnu Kristínar Christiansen (2005) kemur fram í tillögum 

hennar að úrræðum í tengslum við faglegt hlutverk kennara að leggja þurfi 

ríka áherslu á samstarf kennara við foreldra í kennaranámi þannig að það 

verði hluti af fagmennsku þeirra.  

4.4 Samantekt 

Niðurstöður rannsókna hér á landi um mikilvægi foreldrasamstarfsins gefa 

til kynna að leikskólakennarar leggi mikla áherslu á að börnunum líði vel í 

leikskólanum. Vissar efasemdir eru þó varðandi þessa áherslu samkvæmt 

niðurstöðum rannsókna og í því sambandi segir Bridge (2001) að ef faglegt 

starf í leikskólum eigi að leiða til þess að efla þroska og stuðla að námi 

barnanna verði að horfa til fleiri þátta en þess að þar ríki gleði og ánægja.  

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010) kom fram að foreldrar höfðu 

takmarkaða þekkingu á námssviðunum en könnuðust samt við margt vegna 

þess að börnin þeirra töluðu um slíka þætti heima. Í rannsókn Shpancer o.fl. 

(2002) og Cryer, Tietzes og Wessles (2002) kemur fram að mikið skortir á að 

foreldrar hafi þekkingu á starfsemi leikskóla og eru því illa í stakk búnir til að 

meta gæði leikskólastarfs í leikskólum barna sinna.  
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Upphaf foreldrasamstarfsins er þegar barn byrjar í leikskóla og leggur 

Kienig (2002) áherslu á að vel sé hugað að því ferli sem unnið sé eftir. 

Foreldrasamstarfið í leikskólum á sér stað eins og fram kemur í rannsókn 

Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009) með daglegu spjalli, með foreldra-

viðtölum, með almennum upplýsingum og kynningu á starfinu, með 

foreldrafundum og kynningarfundi í upphafi. Í rannsóknum kemur fram að 

áhersla er lögð á daglegt spjall við foreldra þegar þeir koma með og sækja 

börn sín (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009; Bryndís Garðarsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2007; Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 

2009; Sandberg og Vuorinen, 2008; Sigurborg Sturludóttir, 2008).  

Þátttaka leikskólaforeldra hér á landi er samkvæmt niðurstöðum 

rannsókna sjaldgæf og svo virðist sem framlag foreldra og þátttaka sé 

bundin við einstaka skemmtanir, fundi og viðtöl (Anna Magnea Hreinsdóttir, 

2009; Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007; Jónína 

Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2009). Í rannsókn Sylva og félaga 

(2004) voru könnuð áhrif fimm þátta af sex sem Epstein setur fram sem 

forsendu fyrir þátttöku foreldra í menntun barna sinna. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar gefa til kynna að það sem hafði mest áhrif á félags- og 

vistmunaþroska barna er þegar foreldrar og leikskólinn settu sér 

sameiginleg námsmarkmið og foreldrarnir studdu við nám barna sinna 

heima. 

Í rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009) kemur fram í tengslum við 

gæðaeftirlit í leikskólum að gerðar séu kannanir meðal foreldra þar sem 

leitað er eftir þeirra áliti á ýmsum þáttum leikskólastarfsins. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsókna Cryer, Tietzes og Wessles (2002) og Shpancer o.fl. 

(2002) hafa foreldrar í raun ekki nægilega þekkingu á starfsemi leikskóla til 

að vera í stakk búnir að taka þátt í gæðamati.  

Samkvæmt niðurstöðu erlendra rannsókna (Baum og McMurray-

Schwarx, 2004; Epstein, 2001; McBride, Bae og Blatchford, 2006) virðist það 

vera svo að talsvert vanti upp á að menntun leikskólakennara sé með þeim 

hætti að þeir hafi nægileg þekkingu og færni til að stuðla að þátttöku 

foreldra.  
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5 Rannsóknaraðferð 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notuð eigindleg aðferð. Hún gefur 

tilefni til að fanga raunveruleikann eins og hann er í félagslega mótuðu 

umhverfi (Denzin og Lincoln, 2000).  

Rannsóknarspurningarnar, sem lagt var upp með, voru eftirfarandi:  

1. Hvað telja leikskólakennarar vera mikilvægast varðandi 

foreldrasamstarfið?  

2. Hvert er hlutverk leikskólakennara í foreldrasamstarfinu? 

3. Hvaða þættir í umhverfi leikskólans hafa áhrif á samstarfið? 

Til að ná því markmiði að fá fram álit þátttakenda og fanga raunveruleikann 

í þessari rannsókn var notuð viðtalsnálgun við gagnaöflun.  

5.1 Rannsóknarsnið 

Viðtöl er ein af þeim rannsóknanálgunum sem notuð er til að safna gögnum 
í eigindlegri rannsókn. Þau gefa tilefni til að fá fram þekkingu viðmælenda á 
rannsóknarefninu byggða á þeirra eigin reynslu (Flick, 2006; Kvale og 
Brinkmann, 2009). Einnig segir Helga Jónsdóttir (2003) að viðtöl séu tæki 
sem gott sé að nota við gagnaöflun þegar verið er að rannsaka skynjun, 
viðhorf, þekkingu og gildismat þátttakanda.  

Áður en gagnaöflunin hófst bjó ég til viðtalsramma og voru viðtölin 
hálfskipulögð. Markmið þeirra er samkvæmt Kvale og Brinkman (2009) að fá 
fram lýsingu á raunveruleika þess sem rætt er við til þess að merking eða 
lýsing á því sem verið er að rannsaka komi fram.  

Viðtalsramminn var búinn til með það að markmiði að mér tækist að 
spyrja spurninga sem leiddu til þess að gögnin, sem fengjust með þessu 
móti, væru til þess fallin að svara rannsóknarspurningunum. 
Viðtalsramminn tók mið af hinum fræðilega þætti rannsóknar-
áætlunarinnar og niðurstöðum fyrri rannsókna. Viðtölin fóru fram eftir 
kynningu á áætluninni og sérfræðingur verkefnisins hafði samþykkt hana.  

Við gerð viðtalsrammans hafði ég einnig í huga að viðmælendur mínir 
hefðu þekkingu á viðfangsefninu (Flick, 2006). Þrátt fyrir að vera með 
viðtalsramma þá stýrði hann ekki viðtölunum nema að litlu leyti. Það var 
vegna þess að í viðtölunum komu upp þættir sem ég hafði ekki gert ráð fyrir 
að spyrja um en vegna reynslu minnar og þekkingar áttaði ég mig á því að 
þetta væru mikilvægar og áhugaverðar upplýsingar. Viðtalsramminn eins og 
hann var í upphafi rannsóknarinnar er í fylgiskjali 1. 
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5.2 Gagnaöflun 

Viðtölin voru tekin í byrjun árs 2011 og voru hljóðrituð að undangengnu 

leyfi frá þátttakendum. Ég hafði áður sagt þeim frá því hvernig farið yrði 

með gögnin í rannsóknarferlinu og að þeim yrði eytt þegar vinnu við 

verkefnið væri lokið. Um hljóðritun segir Esterberg (2002) að hún gefi 

möguleika á að hlusta betur eftir því sem þátttakendur segja. Þá sé einnig 

hægt að hlusta aftur og aftur á viðtölin sem sé til þess fallið að gera 

gagnagreininguna markvissari.  

Meðan á viðtölunum stóð og áður en þau fóru fram hafði ég í huga að 

markmið þeirra væri að fá fram þekkingu viðmælenda minna á 

foreldrasamstarfinu eins og þeir upplifðu það og lýstu. Ég hafði einnig í huga 

að ég hafði þegar mótaðar skoðanir á foreldrasamstarfinu bæði vegna 

reynslu minnar úr starfi sem leikskólakennari og eins hafði ég við vinnu að 

rannsóknaráætluninni öðlast talsverða þekkingu á þeim þáttum sem 

fræðimenn telja vera mikilvægustu þættina sem huga þurfi að í tengslum 

við foreldra-samstarfið. Ég reyndi því af fremsta megni að gera eins og Ary, 

Jacobs, Razavieh og Sorensen (2005) benda á að heyra ekki aðeins það sem 

ég vildi heyra og vinna markvisst að því að persónuleg viðhorf mín, skoðanir 

og tilfinningar hefðu ekki áhrif í viðtölunum né við úrvinnslu gagnanna. Ég 

fór í viðtölin með reynslu mína úr starfi sem leikskólakennari og þekkingu 

sem ég hafði öðlast við vinnslu hins fræðilega kafla þessar ritgerðar og tel 

ég að það hafi verið kostur. Ég álít – eins og Kvale og Brinkmann (2009) – að 

viðtal feli í sér virkt ferli þar sem sá sem tekur viðtalið og viðmælandinn 

skapa nýja þekkingu saman. Ég veit að ég öðlaðist þekkingu í viðtölunum og 

veit að a.m.k. einn viðmælandi minn gerði það einnig þar sem hann hafði 

orð á því eftir viðtalið að nú áttaði hann sig á öllu því sem hann væri að gera 

í tengslum við foreldrasamstarfið.  

Eftir fyrstu tvö viðtölin hlustaði ég nokkrum sinnum á þau og reyndi að 

átta mig á því helsta, sem þar kom fram, og mátaði þau viðtöl við 

rannsóknarspurningarnar og hinn fræðilega kafla ritgerðarinnar. Ég áttaði 

mig á því í þessu ferli að ég þurfti að breyta viðtalsrammanum fyrir næstu 

viðtöl því í fyrstu tveimur viðtölunum komu fram þættir sem ég taldi 

mikilvægt að fá fram frekari þekkingu á til að fá skýrari mynd af einstökum 

þáttum. Greining gagnanna hófst því strax að loknum fyrstu tveimur 

viðtölunum. Viðtölin voru síðan vélrituð orðrétt á tölvutækt form og notuð 

þannig við áframhaldandi gagnagreiningu.  
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5.3 Val á þátttakendum 

Ég tók þá ákvörðun að velja þátttakendur með markvissu úrtaki með það að 

markmiði að fá þátttakendur sem hefðu þekkingu á því sem verið er að 

rannsaka og gætu gefið innsýn í það (Silverman, 2005; Ary o.fl., 2006). Við 

upphaf rannsóknarinnar tók ég ákvörðun um að taka viðtal við sex 

leikskólakennara. Það er hægt að leiða rök að því að betra hefði verð að tala 

við fleiri til að fá betri og efnismeiri gögn. Í því sambandi er samt vert að 

hafa í huga að Kvale og Brinkmann (2009) segja að við ákvörðun um fjölda 

þátttakenda verði að taka mið af tilgangi rannsóknarinnar og fjöldi 

þátttakenda sé samspil þess tíma og þeirra bjarga sem eru til staðar. Þeir 

benda á að ekki fari alltaf saman magn og gæði gagna í eigindlegum 

rannsóknum. Gæði gagnanna byggi fremur á því að undirbúa viðtölin vel og 

gefa sér góðan tíma til að greina þau.  

Val þátttakanda fór fram með þeim hætti að ég byrjaði á að skoða 

heimasíður leikskóla í Reykjavík. Þar næst ákvað ég að velja leikskóla í 

þremur hverfum borgarinnar sem byggðir voru á svipuðum tíma og höfðu 

því starfað jafnlengi. Með því að velja sambærilega leikskóla hvað varðar 

byggingu og lengd starfstíma má ætla að faglegt starf sé í föstum skorðum 

og hafi tekið breytingum í takt við tímann. Valið gaf einnig tilefni til að 

rannsaka hvort merkjanlegur munur væri á framkvæmd foreldra-

samstarfsins. Ég tók þá ákvörðun að velja ekki leikskóla þar sem unnið væri 

þróunarstarf í tengslum við foreldrasamstarf. Með því haga valinu eins og 

ég gerði taldi ég að niðurstöður yrðu fremur í samræmi við almenna 

framkvæmd foreldrasamstarfs í leikskólum. Eitt af því sem huga þarf að við 

framkvæmd rannsóknar er að fá aðgang að viðkomandi vettvangi (Flick, 

2002). Ég gerði það með því að senda leikskólastjórum þeirra leikskóla, sem 

ég hafði áhuga á að fá þátttakendur frá, tölvupósti. Allir leikskólastjórarnir 

svöruðu en ég þurfti þó að ítreka beiðni mína við tvo þeirra. Þegar þeir 

veittu leyfið voru þeir jafnframt búnir að ræða við leikskólakennara í 

leikskólunum og gáfu mér upp nöfn þeirra leikskólakennara sem voru 

tilbúnir að taka þátt. Við þá hafði ég síðan samband símleiðis og með 

tölvupósti til að finna tíma fyrir viðtölin. Viðtölin fóru fram á vinnustöðum 

leikskólakennaranna á tíma sem hentaði þeim. Þátttakendur voru sex og 

hér verður greint frá starfsaldri þeirra að loknu leikskólakennara námi. Tveir 

leikskólakennarar starfa á elstu deild, tveir á mið deild og tveir á yngstu 

deildum leikskólanna. Nöfnum þeirra hefur verið breytt til að tryggja trúnað 

við þá og í sama tilgangi er ekki tilgreint hvaða tveir leikskólakennarar vinna 

í sama leikskóla.  



54 

 Rúna er með B.Ed.-gráðu frá Kennaraháskóla Íslands og 
hefur 5 ára starfsreynslu sem leikskólakennari.  

 Hanna útskrifaðist frá Fósturskóla Íslands og er með áratuga 
starfsreynslu. Hún er einnig með framhaldsnám í stjórnun 
frá Kennaraháskóla Íslands.  

 Binna útskrifaðist frá Fósturskóla Íslands og hefur starfað í 
meira en áratug. 

 Gréta er með B.Ed.-gráðu frá Kennaraháskóla Íslands og 
hefur sjö ára starfsreynslu.  

 Fjóla er með B.Ed.-gráðu frá Kennaraháskóla Íslands og 
hefur fimm ára starfsreynslu.  

 Gunna er með B.Ed.-gráðu frá Kennaraháskóla Íslands og 
hefur fimm ára starfsreynslu.  

Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Persónuverndar (2008) var þessi 

rannsókn ekki leyfisskyld en upplýst samþykki þátttakenda nauðsynlegt. Ég 

leitaði eftir upplýstu munnlegu samþykki þeirra og í því sambandi hafði ég í 

huga að það þyrfti að fela það í sér að þátttakendur fengju upplýsingar um 

markmið rannsóknarinnar og meðferð gagna í vinnuferlinu (Kvale og 

Brinkmann, 2009).  

5.4 Gagnagreining  

Eftir að gagnagreiningin hófst komst ég fljótlega að því að fram komu þættir 

sem ég hafði ekki leitt hugann að við undirbúning og skrif fræðilega kafla 

ritgerðarinnar. Það varð til þess að hann tók breytingum til þess að það sem 

kæmi fram í kaflanum styddi við gögnin og væri ráðandi um niðurstöður. 

Gagnagreiningunni lauk í raun ekki fyrr en síðasti punkturinn var settur í 

þessari ritgerð. Ég var því í gegnum allt ferlið að lesa yfir gögnin til að ganga 

úr skugga um að mér hefði ekki yfirsést eitthvað í þeim sem skýrt gæti betur 

hvert leikskólakennararnir álitu vera mikilvæga þætti varðandi foreldra-

samstarfið, hvert þeirra hlutverk væri í því og hvaða þættir í umhverfinu 

þeir töldu að hefði áhrif á samstarfið.  

Við greiningu gagna var stuðst við nálgun grundaðrar kenningar sem 

byggir á sífelldum samanburði (e. constant comparative method) og felst í 

því að byrjað er að greina gögnin frá fyrstu stundu. Samkvæmt Charmaz 

(2006) hentar þessi aðferð við gagnagreiningu vel því þá hefur rannsakandi 

möguleika á því að bregðast við vísbendingum í gögnunum frá fyrstu 
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stundu. Markmið þess er að það séu gögnin sem stýri niðurstöðunni í stað 

þess að leitað sé eftir fyrir fram ákveðnu svari.  

Við greiningu gagnanna var að öðru leyti stuðst við gagnagreiningu 

byggða á hugmynd Kvales (1996). Gögnin voru því lesin yfir og flokkuð eftir 

helstu þemum, sem þar komu fram, sem voru hvað leikskólakennarar telja 

vera mikilvægustu þætti varðandi foreldrasamstarfið, hlutverk þeirra í því 

og áhrif umhverfisins sem var í samræmi við rannsóknarspurningarnar. Lögð 

var áhersla á að finna það sem var sameiginlegt og það sem aðskildi viðhorf 

og hugmyndir þátttakenda. Út frá þessum grunni skrifaði ég texta sem ég 

tel vera lýsandi fyrir viðfangsefni rannsóknarinnar.  

Ég lagði mig fram um það við gagnagreiningu, eins og McMillan (2004) 

telur mikilvægt, að halda vissri fjarlægð frá gögnunum með því og leggja til 

hliðar eftir bestu getu eigin skoðanir og væntingar. Það verður að 

viðurkennast að það var ekki alltaf auðvelt. Mér hætti einnig til þess á 

köflum í gagnagreiningunni að draga frekar fram jákvæða en neikvæða 

þætti í gögnunum og þurfti á stundum að taka á honum stóra mínum til að 

koma í veg fyrir það og í þeim tilfellum að auka vægi beinna tilvitnana. Það 

gerði ég með það í huga að auka réttmæti rannsóknarinnar (Helga 

Jónsdóttir, 2003; Kvale, 1996).  

5.5 Réttmæti og siðferðileg atriði 

Í sambandi við réttmæti var haft í huga, eins og Flick (2006) segir, að auka 
megi réttmæti rannsóknar með því að skrá allt rannsóknarferlið. Það hefur 
verið gert hér að framan eins skilmerkilega og mér var frekast unnt. Hugað 
var að réttmæti út frá því sem fram kemur um það hjá Kvale (1996) og Kvale 
og Binkmann (2009). Þeir telja að það sé undir rannsakandanum sjálfum 
komið að stuðla að réttmæti. Þeir telja að réttmæti sé best tryggt með því 
að huga að því í gegnum allt rannsóknarferlið, frá undirbúningi til birtingar. 
Rannsakandinn gerir það með því að undirbúa rannsóknina á fræðilegum 
grunni sem ég gerði með því að lesa það sem fræðimenn hafa skrifað um 
foreldrasamstarfi, mikilvægi þess, hlutverk leikskólakennara og það hvaða 
þættir þeir telja að hafi áhrif á samstarfið. Ég hef síðan í þessum kafla lýst 
ferli rannsóknarinnar sem þátt í að stuðla að réttmæti.  

Einnig hafði ég í huga siðferðileg álitaefni í gegnum allt rannsóknarferlið 

eins og fram hefur komið. Þátttakendur gáfu munnlegt leyfi fyrir þátttöku 

áður en viðtölin fóru fram en þeir höfðu áður samþykkt þátttöku eftir að 

haft var samband við þá símleiðis eða með tölvupósti eftir ábendingar frá 

leikskólastjóra viðkomandi leikskóla. Þátttakendum var gerð grein fyrir 

markmiði rannsóknarinnar og hvernig farið yrði með gögn við vinnslu 
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verkefnisins og að þeim yrði eytt að því loknu. Þetta eru þættir sem Kvale og 

Brinkmann (2009) telja að huga þurfi að varðandi siðferðileg atriði í 

rannsókn sem byggir á gagnaöflun með viðtölum. Þess hefur einnig verið 

gætt að tryggja nafnleynd þátttakenda í ritgerðinni eftir bestu getu (Flick, 

2006).  

5.6 Samantekt 

Í kaflanum hér að framan hefur framkvæmd rannsóknarinnar verið lýst. 

Notuð var eigindleg aðferð til að fá fram sjónarhorn þátttakenda sem síðan 

endurspeglast í niðurstöðunum. 

Við gagnaöflun var notuð viðtalsnálgun þar sem lögð var áhersla á að fá 

fram þekkingu viðmælenda á rannsóknarefninu byggða á þeirra eigin 

reynslu. Viðtölin voru hálfskipulögð og var markmið þeirra að fá fram 

lýsingu á raunveruleika þess sem rætt er við til þess að fá fram merkingu 

eða lýsingu á því sem verið var að rannsaka.  

Viðtölin voru tekin í byrjun árs 2011 við sex þátttakendur og voru þau 

hljóðrituð að undangengnu leyfi frá þátttakendum eftir að ég hafði tjáð 

þeim hvernig farið yrði með gögnin í rannsóknarferlinu og að þeim yrði eytt 

þegar vinnu við verkefnið væri lokið.  

Þátttakendur voru valdir með markvissu úrtaki til að fá þátttakendur 

sem hafa þekkingu á því sem verið er að rannsaka og geta gefið innsýn í 

það.  

Við gagnagreiningu var stuðst við nálgun grundaðrar kenningar sem 

byggir á sífelldum samanburði (e. constant comparative method) og felst í 

því að byrjað er að greina gögnin frá fyrstu stundu.  

Hugað var að réttmæti og siðferðilegum þáttum í gegnum allt 
rannsóknarferlið.  
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar út frá 

þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. 

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi:   

1. Hvað telja leikskólakennarar vera mikilvægast varðandi 

foreldrasamstarfið?  

2. Hvert er hlutverk leikskólakennara í foreldrasamstarfinu? 

3. Hvaða þættir í umhverfi leikskólans hafa áhrif á foreldrasamstarfið? 

6.1 Mikilvægi foreldrasamstarfsins 

Allir viðmælendur mínir voru sammála um að það sem væri mikilvægast 

varðandi foreldrasamstarfið væri að stuðla að vellíðan, öryggi og trausti.  

Traust er til þess fallið að mati leikskólakennaranna að skapa vellíðan og 

öryggi hjá börnunum og foreldrum þeirra. Þeim fannst mikilvægt að 

börnunum liði vel í leikskólanum, að þau væru örugg, að foreldrum þeirra 

liði vel með að skilja börn sín eftir í leikskólanum og væru örugg um að 

barninu þeirra liði vel á meðan þau væru í leikskólanum. 

Fram kom í viðtalinu við Fjólu að hún taldi mikilvægt að um gagnkvæmt 

traust væri að ræða og sagði í því sambandi: „Við erum sem sagt að hugsa 

um þetta barn, ég og foreldrarnir, og við treystum hvert öðru.“ Fjóla sagði 

einnig þetta um traustið: „Það er líka bara gaman og gott fyrir barnið að sjá 

að það er traust og jákvæðni á milli foreldra og kennaranna sem þeim þykir 

vænt um .... .“ 

Traust hefur í för með sér að mati leikskólakennaranna að auðveldara sé 

að fá upplýsingar frá foreldrum um hag barnsins. Um traustið og 

upplýsingar sagði Fjóla: „Þá fáum við kannski ... meiri upplýsingar ... . “ Um 

upplýsingarnar frá foreldrum sagði hún:  

... stundum geta þær verið jákvæðar og neikvæðar upplýsingar 

til dæmis ... skilnaður og, hérna, það skiptir miklu máli upp á 

líðan barnsins og þá, hérna, þá getum við ... kannski fókusað 

meira á þetta barn og þessar breyttu aðstæður, þá skiljum við 
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líka meira. Börnin ráða ekki alltaf við sínar tilfinningar og það er 

kannski eitthvað, svona, neikvæðara eða eitthvað þá getum við 

bara, já, aðstoðað það við það og unnið saman. 

Um samhengið á milli trausts og öryggis sagði Gréta:  

Ég held bara að þessi mannlegi þáttur ... að fólk hafi þannig 

traust á manni að það geti talað við mann ... að það geti treyst 

manni fyrir barninu sínu, geti verið öruggt með það hjá manni. 

Það held ég að sé það mikilvægasta þegar maður getur unnið 

það traust.  

Í tengslum við vellíðan foreldra og barna sagði Gunna að þess vegna væri 

meðal annars mikilvægt að taka vel á móti börnunum á morgnana: 

 ... ef þú (foreldri) sérð að barninu þínu líður vel þá líður þér 

náttúrulega mjög vel líka yfir daginn. Það er náttúrulega alltaf 

ofsalega leiðinlegt að fara frá barninu sínu grátandi ... held ... 

að það skipti máli, ef það er leitt þegar þú ferð, að það sé 

einhver með það. 

Um öryggið sagði Binna að það skipti miklu máli vegna þess að ef foreldri er 

öruggt með barnið sitt og líður vel með að skilja það eftir í leikskólanum 

skilaði það sér til barnsins í betri líðan, öryggi og tengslum. Aðspurð um 

hvort líðan og öryggi hefði einhver áhrif á nám barnanna sagði Binna að það 

hlyti að gera það því það væri erfitt að gera eitthvað fyrir barn sem liði illa. 

Fjóla tengdi líðan barnanna við það að þau væru tilbúin til að koma í 

leikskólann. Einnig sagði Fjóla að foreldrasamstarfið væri mikilvægt „... fyrir 

barnið, þeirra hagsmunir eru alltaf þarna“. 

6.2 Hlutverk leikskólakennara 

Leikskólakennararnir telja það vera mikilvægt hlutverk að vera tengiliðir eða 

vinna að því að tengja saman leikskólann og heimilið sem lið í því að skapa 

traust. Einnig kom fram að hlutverkið væri að styrkja og styðja foreldra og 

tveir leikskólakennarar töluðu um að hlutverkið væri að stuðla að þátttöku 

foreldra.  

Hanna sagði í sambandi við hlutverk sitt í foreldrasamstarfinu:  
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... bara að halda góðu sambandi við foreldra og hlusta á óskir 

þeirra og í foreldrasamstarfinu að taka viðtöl við þá og segja 

þeim frá framgangi barnanna sinna. 

Leikskólakennararnir lögðu allir áherslu á mikilvægi daglegra samskipta og 

sögðust vinna að því með foreldrum að tengja saman leikskólann og 

heimilin. Það er gert með því að veita foreldrum upplýsingar úr daglegu 

starfi leikskólans og um líðan barnanna.  

Einnig sagði Hanna að það væri mikilvægur þáttur að „… halda uppi 

daglegum samskiptum og bara svona styðja foreldra og styrkja ...“. 

Um hlutverkið sagði Rúna það vera:  

að vera tengiliður ... deildarinnar og bara leikskólans við 

foreldra á minni deild, ... og það er náttúrulega bara allt það 

sem við kemur börnunum, finnst mér. Maður kemur því áleiðis 

til foreldra hvort sem maður gerir það í fataklefanum eða 

bréfleiðis, þú veist svona tölvusamskipti ...  

Um mikilvægi þess hlutverks að vera tengiliður við foreldra sagði 

Rúna að ástæða þess væri að: 

... foreldrar eru ... svona mismikið inni í málum í leikskólanum 

og ... á minni deild ... þá sendum við bréf, sem sagt í tölvupósti, 

til foreldra einu sinni í viku með upplýsingum um hvað börnin 

gerðu um vikuna ... og ... láta þá vita um þetta daglega. Oft 

endum við á einhverjum svona punktum sem þarf að koma að, 

ef það er fundur í leikskólanum ... 

Tveir leikskólakennarar töluðu um að þeirra hlutverk væri að stuðla að 

þátttöku foreldra í starfsemi leikskólans. Um mikilvægi þessa sagði Gréta: 

„… að opna okkur fyrir foreldrum svo við séum ekki svona lokuð, lokuð 

stofnun.“ Um hvað það þýddi að opna sig sagði Gréta: „Fá þá inn og sjá til 

þess að þeir viti hvað við erum að gera, taki þátt, fá þá til að taka þátt í því 

sem við erum að gera svona dagsdaglega.“ 

Í viðtölunum kom fram að hlutverk leikskólakennara væri að styðja og 

styrkja foreldra í uppeldishlutverkinu og þá sérstaklega varðandi hegðun 

barnanna og væri þetta málefni sem oft væri rætt í foreldraviðtölum.  
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6.2.1 Dagleg samskipti 

Leikskólakennararnir lögðu mikla áherslu á að vera í daglegum jákvæðum 

samskiptum við foreldra. Um mikilvægi þeirra sagði Rúna: „Ég held bara upp 

á ... góða samvinnu, traust og að þeim líði vel að skilja börnin sín eftir hjá 

okkur.“  

Um tilgang daglegra samskipta sagði Hanna þetta:  

... ef gott samband er á milli þá eru foreldrar ánægðari og 

börnin verða ánægðari. ... Þú veist ef að það koma svona góðar 

upplýsingar frá hvoru. ... Upplýsingarnar mætast og rætt er um 

hagi barnsins ... það hefur áhrif að allir viti um hagi barnsins á 

báða bóga.  

Leikskólakennararnir töluðu allir um mikilvægi þess að taka vel á móti 

börnum og foreldrum þeirra þegar börnin koma í leikskólann á morgnana 

og þau sótt. Um það að taka vel á móti foreldrum og börnum á morgnana 

sagði Gunna:  

... ég hef verið foreldri ... með bæði börnin mín á leikskóla. Mér 

finnst þetta bara svo mikilvæg byrjun á deginum fyrir 

foreldrana þegar þau koma hérna með börnin sín og börnin eru 

kannski búin að vera í misjöfnu skapi heima og foreldrarnir og 

allir að flýta sér. Þá er svo notalegt að finna að það sé svona 

tekið utan um barnið þitt þegar þú kemur.  

Samskipti, sem fara fram daglega, eru að sögn leikskólakennaranna aðallega 

jákvæð. Foreldum er sagt frá því helsta sem barnið þeirra hefur hafst að yfir 

daginn. Jákvæð samskipti eru að mati leikskólakennaranna til þess fallin að 

skapa betri samvinnu og traust. Rúna sagði aðspurð um hvort dagleg 

samskipti í fataklefanum væru alltaf jákvæð, að maður skellti því ekkert 

fram að barn hefði verið alveg kolómögulegt í dag heldur segði frekar: „Já, 

það var svona aðeins erfitt ... .“ Gunna sagði í þessu sambandi: „Auðvitað 

látum við vita ef það gerist eitthvað alvarlegt, ef það er bit eða eitthvað 

svoleiðis, en við erum ekki að tilkynna þó að einhverjir tveir hafi verið að 

slást.“  

Leikskólakennararnir nefndu líka að á yngri deildunum væri mjög góð 

upplýsingagjöf fyrir foreldra í fataklefunum og þar væru listar um hvernig 

þau borða og sofa en það væri ekki á eldri deildunum. Fram kom að í 

fataklefanum væru einnig upplýsingar um hvað gert væri í hópatímum 
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ásamt ýmsum praktískum upplýsingum um fatnað og þess háttar. Um hvaða 

upplýsingar foreldrar fengju frá leikskólanum sagði Gréta:  

... við bæði reynum að skrifa upp á töflu hvað við erum að gera, 

við höfum líka gert svona viðburðadagatal þar sem kemur fram 

hvað við erum ... að gera, það helsta yfir mánuðinn, en mér 

finnst það svo sem ekkert hafa skilað sér neitt sérstaklega til 

foreldra að þeir fylgist þannig með. Núna reynum við að senda 

fólki tölvupósta, það virðist fylgjast best með tölvupóstinum; 

svo, náttúrulega, fá öll börn stundatöflu.  

Fram kom í viðtölunum við leikskólakennarana að vilji væri til að ná til allra 
foreldra þegar þeir koma með börn sín í leikskólann en af ýmsum ástæðum 
gengi það ekki alltaf eftir. Í einum leikskólanna hafði verið gerð breyting á 
vinnutíma til að tryggja að til staðar væri leikskólakennari á þeim tíma sem 
foreldrar koma með börnin á morgnana eða þegar þau voru sótt seinni 
hluta dagsins. Í öðrum leikskóla var talað um að dagbók væri á deildinni þar 
sem skrifað væri í ef það væri eitthvað sérstakt sem foreldrar þyrftu að fá 
upplýsingar um þegar þeir kæmu að ná í börn sín. Fram kom í viðtalinu við 
Binnu þegar hún svaraði því hvort hún næði að tala við alla foreldra: 

... sumir (foreldrar) átta sig ekki alltaf á að barnið þeirra er eitt 

af 28 börnum og finnst þeir eigi að geta tekið mig og ég á bara 

að geta talað við þig og þá er alveg sama þó að ég segi: já, ég er 

ein ... Sumir eru bara ekkert að spá í það að þú getur kannski 

ekki staðið upp frá fimmtán börnum og skilið þau ... eftir. 

Í sambandi við mikilvægi daglegra samskipta sagði Hanna að hlutverkið væri 

að styðja og styrkja foreldra. Spurð um hvort foreldrar leituðu eftir aðstoð 

sagði hún: „Í foreldraviðtölum ... þá kemur ... getur komið upp að ... að 

foreldrar ... spyrji ráða.“ Um hvað foreldrar spyrja í fataklefanum sagði Fjóla 

að það væri „… misjafnt eftir foreldrunum. Sumir spyrja bara um allt ..., 

aðrir spyrja mjög lítið“. Spurð um hvort það væru margir, sem spyrðu lítið, 

sagði Fjóla: „Oft er þetta bara spjall.“ Einnig hafði Fjóla orð á því að 

foreldrar væru alltaf að flýta sér.  

6.2.2 Foreldraviðtöl 

Foreldraviðtöl eru tvisvar á ári eftir að börnin byrja í leikskólanum. Eitt 

foreldraviðtal er einnig áður en börnin byrja og eru þau yfirleitt tekin af 

leikskólastjóra eða deildarstjóra þeirrar deildar, sem barnið byrjar á, sem er 
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yfirleitt yngsta deild leikskólans. Þær upplýsingar, sem fylgja barninu inn á 

deildir, varða heilsu þeirra og hvort þau eru með óþol eða ofnæmi. Fjóla 

hélt að foreldrar væru spurðir um heimilisaðstæður í fyrsta viðtali en var 

samt ekki viss. Leikskólakennararnir töldu ekki að það hefði áhrif á starfið 

með börnunum að þeir tækju ekki sjálfir fyrsta viðtal við foreldra þeirra og 

sögðu að þeir hittu þá fljótlega, eftir að barnið byrjaði á þeirra deild, í fyrsta 

foreldraviðtali á deildinni.  

Í einum leikskóla hafði verið gerð breyting í tengslum við foreldraviðtölin 

þannig að í stað þess að hafa tvö formleg viðtöl í leikskólanum var aðeins 

eitt formlegt viðtal og síðan var foreldrum send umsögn um barnið í 

tölvupósti einu sinni á ári. Um umsögnina með tölvupósti sagði Gunna: „Við 

ákváðum að vera ekki með foreldraviðtöl á staðnum heldur bara skrifa 

umsögn um hvert barn og þau (foreldrar) fengu hana bara í tölvupósti og 

svo fékk maður „feedback“ á móti.“ Aðspurð um umsögnina og hvað í henni 

fælist sagði Gunna:   

Bara ... eins og maður myndi segja, ... hún stendur sig vel, það 

gengur allt mjög ... hún á góð samskipti við okkur og við börnin 

og þekkir reglurnar, hún er dugleg í fataklefanum og allt þetta 

bara ... eins og maður mundi segja í foreldraviðtölunum ... Við 

sögðum þeim endilega, ef þeir hefðu einhverjar spurningar, þá 

getið þið bara hringt.  

Varðandi það hvort foreldrar brygðust við tölvupóstinum á einhvern hátt 

eða spyrðu frekar um innihald umsagnarinnar kom fram að allur gangur 

væri á því. Einhverjir foreldrar svöruðu en fáir spurðu frekar út í þær 

upplýsingar sem þeir höfðu fengið um barnið sitt.   

Í leikskólunum var stuðst við einstaklingsnámskrár, heilsubók og 

þroskamat í foreldraviðtölunum. Fram kom í viðtölum við leikskóla-

kennarana að þetta tæki, eins og Rúna sagði „stýrir manni líka ... hvað 

maður er að fylgjast með og gera og hvað, hverju er verið að leita eftir“. Um 

heilsubókina sagði Fjóla að í henni væru tilgreindir þættir sem börnin ættu 

að vera búin að ná á ákveðnum aldri. Einnig sagði hún í þessu sambandi: 

... ef barnið er ekki búið að ná því þá reynum við ... að aðstoða 

það og við nefnum það við foreldrana í foreldraviðtali að 

barnið ætti helst ..., að við ættum að styðja það í einhverjum 

ákveðnum þáttum.  
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Í viðtalinu við Rúnu um foreldraviðtölin kom fram að í leikskólanum væri 

stuðst við einstaklingsnámskrá sem nýlega hefði verið byrjað að vinna með. 

Hún á að fylgja barninu í gegnum leikskólann og um það sagði Rúna:  

Þetta byrjar á yngstu deildinni og fylgir þeim alveg yfir, þá getur 

maður náttúrulega séð ... hvað hefur verið gert til að vinna 

kannski með einhverja þætti sem þarf að taka á, maður sér 

ferlið miklu betur.  

Aðspurð um hvort eitthvað væri í einstaklingsnámskránni í tengslum við 

nám, lestur eða stærðfræði sagði Rúna að svo væri ekki þar sem hún væri á 

miðdeild en á elstu deildinni væri skólahópur og í einstaklingsnámskránni 

væri eitt blað sem fylgdi börnunum yfir í grunnskólann.  

Fram kom í viðtölunum að lítið væri um að sett væru sameiginleg 

markmið í foreldraviðtölunum varðandi þætti sem verið er að vinna að í 

leikskólunum sem snerta uppeldi og menntun barnanna nema því aðeins að 

um frávik sé að ræða sem sinna þarf sérstaklega. Aðspurð um þetta sagði 

Gunna að það væri gert ef það væri eitthvað sérstakt sem foreldarnir 

myndu vilja að unnið yrði að í leikskólanum hvort sem það væri málið eða 

tilfinningar. Um sameiginleg markmið sagði Gréta: „Maður vill náttúrulega 

líka að fólk taki þátt í að þjálfa börnin upp í ákveðnu þannig að maður 

,svona, reynir að fá foreldrana með.“ Um hvort því væri fylgt eftir af hálfu 

leikskólans að foreldrar tækju þátt í því sem fram kemur í viðtölunum að 

leggja þyrfti áherslu á varðandi börnin sagði Gréta: 

Nei, við svo sem gerum það … ekki, þetta er nú númer 1,2,3 á 

ábyrgð foreldranna, maður kemur með ábendingar, eins og þú 

veist, um hugtökin, orðaforða, hvernig fólk getur komið 

orðunum að hjá börnunum þegar fólk er að kvarta yfir því að 

börnin séu illa talandi eða tali ekki neitt. 

Fram kom í viðtölunum að það væru ekki allir foreldrar sem koma í 

foreldraviðtöl. Um það hvort foreldrar óskuðu eftir viðtali fyrir utan föst 

foreldraviðtöl, sem leikskólinn boðar til, sagði Binna að það væri ekki og 

taldi það vera „… vegna þess að maður er sýnilegur í fataklefanum og 

spjallar það mikið“. Gunna sagði að það hefði áreiðanlega undirliggjandi 

áhrif á foreldrasamstarfið þegar foreldrar mæta ekki t.d. í viðtöl eða á fundi. 

Jafnframt sagði Gunna í þessu sambandi að hún héldi að sumum foreldrum 

fyndist bara að þeir ættu ekkert að vera í leikskólanum: „Þeir koma bara 

svona, hæ, ... .“ 
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6.2.3 Tölvusamskipti 

Leikskólakennararnir töluðu allir um að samskipti við foreldra með 

tölvupósti væri þáttur sem hefði aukist. Þeir töldu að hann væri til þess 

fallinn að auka upplýsingaflæði til foreldra. Einnig töluðu þeir um að 

foreldrar virtust fylgjast best með honum.  

Tölvupósturinn er samkvæmt viðtölunum notaður til að minna foreldra á 

t.d. skipulagsdaga, foreldraviðtöl og ef það er eitthvað sérstakt sem þarf að 

upplýsa þá um sem ekki er rætt um í daglegum samskiptum í fataklefanum. 

Um muninn á daglegum samskiptum og tölvusamskiptum sagði Gunna:  

... ef það er búið að vera, sko, langvarandi og orðið eitthvað 

svona meira mál það ... sendum við tölvupóst eða boðum í 

viðtal.  

Einnig sagði Gunna þetta um tölvupóst til foreldra: „Ég sendi tölvupóst 

vikulega til foreldra á deildinni, svona, að segja hvað er búið að vera um að 

vera hjá okkur og hvað er framundan ... .“ Gunna sagði að hún fengi alltaf 

viðbrögð til baka frá nokkrum foreldrum og í því sambandi sagði hún: 

Auðvitað fær maður ekki viðbrögð ... frá öllum en ég fæ alltaf 

til baka frá nokkrum, bara mjög gaman að heyra frá okkur og 

foreldrar sitja fyrir framan tölvu, oft allan daginn, og þá er ... 

voða gott að fá eitt svona eitthvað skemmtilegt bréf frá okkur 

um hvað er um að vera í leikskólanum.  

Rúna sagði að foreldrar væru duglegir að senda póst og spyrja. Spurð um 

hvað foreldrar spyrja um sagði hún: „... þú veist, ég hef áhyggjur ..., hún er 

svo matvönd, hvernig er hún ... og með svefninn ... því sum sofa.“ Spurð um 

hvort foreldrar spyrðu til dæmis um samskipti barnsins við önnur börn eða 

fullorðna í tölvupósti sagði Rúna:  

… nei það hefur ekki komið neitt svoleiðis ... en þú veist, þau 

spyrja stundum um það ... þegar þau koma með eða sækja, 

hann var að ræða heima ... þetta og þetta og ... stundum 

hringja þau.  

6.2.4 Þátttaka foreldra  

Tveir leikskólakennarar töluðu um það sem hlutverk sitt að stuðla að 

þátttöku foreldra og  fram kom vilji hjá öllum leikskólakennurunum til að 

auka þátttöku foreldra.  
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Í einum leikskóla eru opnar vikur einu sinni á ári og þá er tveimur 

foreldrum boðið að koma í einu og vera með í hópastarfi. Aðspurð um af 

hverju hópastarfið hafi verið valið sagði Fjóla að þá væri barnið í hóp með 

sínum hópstjóra og sínum jafnöldrum. Einnig sagði hún að þá sæju 

foreldrarnir kannski samskiptin og hversu öruggt barnið væri í hópnum. 

Fjóla nefndi einnig að þetta form leiddi til þess að foreldrarnir kynntust 

betur og gætu talað saman. Spurð um hvort sett hefði verið fram markmið 

varðandi boð til foreldra um að vera með í hópatíma sagði Fjóla: „Þetta var 

þegar ég kem ... Ég hef aldrei ... spurt út í markmiðið. ... En ... sé svona 

nokkurn veginn tilganginn með þessu.“ Spurð um hvort þetta yki álag á 

starfsfólk sagði Fjóla svo ekki vera og þetta væri bara gaman.  

Fram kom í viðtölunum að leikskólakennararnir töldu það mikilvægt að 

foreldrar hefðu þekkingu á starfsemi leikskólans en þeir töldu jafnframt að 

talsvert vantaði upp á að svo væri. Spurð um hvað hefði verið gert til að 

stuðla að því að auka þekkingu foreldra sagði Gréta að það hefði verið reynt 

að bjóða foreldrum „… og eyða tímum með okkur“. Aðspurð um af hverju 

þetta hefði ekki gengið eftir sagði hún: „Ég veit það ekki, skilaboðin, eða 

hvort það er bara tímaleysi“. Gréta nefndi að á miðdeildinni hefðu nokkrir 

foreldrar komið og fylgst með börnunum sínum og sagði hún í því 

sambandi: „Það eru þeir sem eru leikskólakennarar fyrir og vinna á öðrum 

leikskólum, ... og hafa gengið í gegnum þetta ... aðlögunarferli“ og átti þá 

við þátttökuaðlögun.  

Binna sagði að hún hefði talað um það á foreldrafundi að foreldrar væru 

velkomnir í leikskólann og þeir hefðu verið hvattir til að koma og vera með í 

hópastarfi, útikennslu eða þegar farið væri í íþróttahúsið. Hún hefði bent 

foreldrum á að það væri fínt að þeir myndu tala fyrst við starfsfólkið. Binna 

sagði að allir hefðu verið mjög jákvæðir en síðan hefði ekkert gerst. Hún 

taldi að það þyrfti að setja upp lista fyrir foreldra til að skrifa sig á. Þegar 

Fjóla var spurð hvort foreldrum væri alltaf velkomið að staldra við inni á 

deild, þegar það hentaði þeim, sagði hún að það væri í lagi en jafnframt 

kom fram að það gerðist aldrei og taldi Fjóla það vera vegna þess að 

foreldrar væru alltaf að flýta sér.  

Rúna var spurð um hvort það myndi hafa áhrif á foreldra að vera 

þátttakendur í starfinu með börnum sínum. Rúna sagði:  

Ég veit ekki ... foreldrar eru ... misjafnir eins og þeir eru margir 

og sumir hafa náttúrulega brennandi áhuga, aðrir ... bara þjóta 

inn og kveðja og fara og sjá engar auglýsingar, pappíra ... þetta 

er bara rosalega misjafnt en ef maður tekur mið af t.d. svona 
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kaffiboðum ...við erum að bjóða í kaffi og sýningar ... að þá 

finnst mér oft börnin „tjúnast“ svo upp og það verður svo mikið 

kaos af því að þá er oft eins og foreldrarnir viti ekki hvort þau 

eigi að setja þeim mörk í leikskóla eða hvort við eigum að gera 

það. 

Rúna átti börn í leikskóla þar sem foreldrum var boðið að koma og vera 

hluta úr degi. Hún hafði farið og verið m.a. með í samverustund. Rúna var 

spurð hvort hún hefði spurt hvernig kennurunum líkaði þetta. Hún sagði:  

Nei, ekki þannig en ég hugsa ... mér finnst þau bara svo æðisleg 

þarna, engin myndi gera þetta nema að líka þetta, því þetta er 

rask og ef fólk væri ekki til í að fá ... foreldrana inn þá myndi 

fólk ekki gera þetta. 

Spurð um hvort þátttaka gæti haft þau áhrif að foreldrar áttuðu sig á því 

hvaða nám færi fram á deildinni sagði Rúna: „Jú, mikil ósköp og bara ... hvað 

þau læra bara í gegnum leik ... .“ Um þátttöku foreldra og áhrif hennar á 

nám barna sagði Gréta að því meiri sem samvinnan væri á milli skóla og 

heimilis því meir efldist barnið. Í tengslum við þátttöku og hvort ástæða 

væri til að auka hana taldi Gunna svo vera en að aldrei væri hægt að neyða 

fólk til að taka þátt. Einnig kom eftirfarandi fram hjá Gunnu varðandi aukna 

þátttöku foreldra:  

...  kannski ... svoldið erfitt að fá foreldra svona inn einn og einn 

dag og líka fyrir börnin ..., en meira mundi ég sjá það fyrir mér 

að þau gætu komið á einhverjum vissum tíma, einu sinni í 

mánuði og kannski einmitt tekið þátt í starfinu ..., en svo er 

þetta alltaf spurning um pláss en auðvitað er þetta allt hægt ... 

Leikskólakennararnir töluðu allir um að foreldrar mættu vel á skipulagðar 

uppákomur í leikskólanum, sem væru m.a. skipulagðir af foreldrafélögum 

leikskólanna, og tengdu það við þátttöku foreldra í leikskólastarfinu. Um 

þetta sagði Binna: 

... þar er ekkert rosalega mikil þátttaka, ég get nú ekki sagt það. 

Auðvitað er hérna foreldrafélag og ... þau taka þátt í ... eins og 

svona föstum viðburðum, jólaballi, sumarhátíðinni og svoleiðis. 
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Fram kom í viðtölunum að í leikskólunum væri foreldraráð og foreldrafélag. 

Í einum leikskólanna hittist foreldraráðið og leikskólastjórinn einu sinni í 

mánuði. Fjóla sagði um það sem fram fer á þessum fundi: „Það er ... farið 

yfir ... bara leikskólann og foreldrar koma með sínar skoðanir og tillögur og 

... við tökum mikið tillit til þeirra.“ Spurð um hvaða tillögur foreldraráðið 

kæmi með og hvort þær væru tengdar starfsháttum eða öðru sagði Fjóla:   

... Yfirleitt er þetta bara hrós. Mér finnst þetta vera rosa mikið 

hrós frá foreldrunum en það kom til dæmis tillaga ... um 

danskennslu, þau (foreldrar) langaði til að hafa danskennslu, og 

við fórum bara strax í að reyna að finna leið ... þannig að við 

tökum rosa mikið tillit til þeirra skoðana og reynum okkar 

besta.  

Gunna sagði að fáir foreldrar mættu á foreldrafund. Spurð um hvort kannað 

hefði verið meðal foreldra hvaða tími hentaði best sagði hún: „Við höfum 

sent út fyrirspurn til foreldra; það var meirihlutinn sem vildi kl. 20 en þú 

veist, ég er með börn á eldri skólastigum, ekkert betra þar.“ Gunna taldi þó 

að hægt væri að gera betur í að minna foreldra á fundinn til dæmis með 

tölvupósti. Fjóla sagði að það væri alltaf þessi sami kjarni sem mætti, „… 

alltaf þessi sömu“. Spurð um hverjir þessir sömu væru, sagði hún: „Það eru 

kannski sérstaklega þeir í foreldraráðinu sem koma alltaf en hérna reyndar, 

eins og ég segi, er vel mætt. Það er kannski þeir sömu sem koma ekki. 

Maður sér það betur, þeir sem koma ekki.“ Spurð um hvort gerð hefði verið 

könnun á hverjir kæmu eða kæmu ekki sagði Hanna að svo væri ekki. Um 

það af hverju sumir foreldrar mættu ekki þegar þeim var boðið að koma 

sagði Hanna: „Ætli það sé ekki bara að þau séu...,  eru bara í atvinnulífinu og 

þau þurfa að taka frí, sko, þegar börnin er veik og ... .“  

Binna, sem hafði langa starfsreynslu, talaði um að áhugi foreldra væri 

öðruvísi en þegar hún byrjaði að vinna og í því sambandi sagði hún: „... 

Þetta var svona miklu meiri gæsla eða geymsla, fólk hefur náttúrulega miklu 

meiri áhuga í dag ... .“  

6.2.5 Þátttökuaðlögun 

Í tenglum við foreldrasamstarfið nefndu leikskólakennarar í tveimur af 

þremur leikskólum, sem viðtölin fóru fram í, að fyrra bragði að þar væri nú 

notuð þátttökuaðlögun þegar börnin byrja í leikskólanum. Þeir leikskóla-

kennarar sem sögðu aðallega frá þátttökuaðlögunni voru tveir 

leikskólakennarar sem starfa á yngstu deildum viðkomandi leikskóla. Fram 
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kom að í einum leikskóla hafði hún verið tekin upp eftir að leikskólakennari 

hefði lesið blogg Kristínar Dýrfjörð og fór þess vegna að leita sér frekari 

upplýsinga og síðan, eins og Binna sagði, „ákváðum við að prófa og 

prófuðum þetta á yngstu deildinni og ... þetta gekk bara svo æðislega vel“. 

Gréta nefndi þáttökuaðlögunina sem þátt í að auka þátttöku foreldra sem 

hún sagði að væri ekki nóg en „… við erum alltaf að reyna að, draga þá 

meira svona inn“. Einnig sagði Gréta um þátttökuaðlögunina: „Nú aðlagast 

foreldrarnir með börnunum ... og þá eru þeir bara með okkur í þessu 

daglega starfi.“  

Þátttökuaðlögunin fer að sögn yfirleitt fram á yngstu deildum leikskólans 

og eru foreldrar þátttakendur í aðlöguninni með barni sínu í tvo til þrjá daga 

inni á þeirri deild sem barnið kemur til með að vera á. Leikskólakennararnir 

voru mjög ánægðir með þetta form aðlögunar borið saman við þá aðlögun 

sem hafði verið. Um hana sagði Gréta að áður hefði hún bara viljað losna 

við foreldrana og fundist aðlögunin óþægileg. Binna tók í sama streng og 

sagði þetta um muninn á þeirri aðlögun sem verið hafði og þátttöku-

aðlöguninni:  

Foreldrar eru auðvitað misjafnir eins og menn eru margir og 

aðlögun var oft eitthvað sem var ekkert ... ofsalega 

skemmtileg. Maður vildi bara ljúka þessari aðlögun af. ... Nú er 

okkur alveg sama, foreldrarnir bara koma inn og mér fannst 

það bara fínt.  

Kosti þátttökuaðlögunarinnar töldu leikskólakennararnir vera þá að 

samskiptin á milli starfsmanna og foreldra yrðu eðlilegri og óþvingaðri og 

hún var einnig til þess fallin að skapa traust. Leikskólakennararnir nefndu 

einnig að með þátttökuaðlögun kynntust foreldrar starfsemi leikskólans 

betur og þeir vissu nú hvað væri um að vera inni á deild og hvernig dagurinn 

gengi fyrir sig hjá barninu. Um þetta sagði Gréta: „Maður kynnist 

foreldrunum betur og þeir kynnast okkur betur ... það er meira traust á milli 

fólks, ... og maður man betur hvað þeir heita.“  

Þegar rætt var um upplifun foreldra af þátttökuaðlöguninni sagði Gréta 

frá tveimur foreldrum sem hafði verið boðið að aðlaga börn sín, sem ekki 

voru að byrja á yngstu deild leikskólans, með þátttökuaðlögun þar sem 

hefðbundin einstaklingsaðlögun hafði ekki gengið sem skyldi. Um upplifun 

þeirra sagði hún:  

... henni fannst svo merkilegt að börn skyldu sitja kjurr og hlýða 

og ég var með einn pabba núna ... að aðlaga eina litla og 
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honum fannst svo merkilegt að sjá börnin öll liggja bara kjurr á 

dýnu og enginn grátur ... þetta var ... þvílíkt „upplifelsi“ fyrir 

hann ... 

Hanna taldi að með þátttökuaðlögun lærði starfsfólk af foreldrum hvernig 

þeir sinntu börnum sínum, t.d. í hvíld og við matarborðið. Hún sagði í þessu 

sambandi um hvíldina:  

...eins og t.d. í hvíldinni þá sáu aðilar, sem voru með börnin í 

hvíld, hvernig foreldrar bregðast við barninu sínu í hvíldinni ef 

það er eitthvað sérstakt sem þau gera. 

Hanna sagði einnig um þátttökuaðlögunina og reynslu sína af henni:  

... okkur líkaði mjög vel og vorum alveg hissa hvað þetta var 

flott. Þegar ... foreldrarnir fóru hvað börnin voru tilbúin í 

flestum tilfellum. 

Spurð um hvort þetta form að aðlögun kæmi foreldrum til góða svaraði 

Hanna að hún kæmi þeim örugglega til góða. Hún hafði spurt foreldra í 

foreldraviðtölum um þátttökuaðlögunina og fram kom að þeir væru mjög 

ánægðir með hana. Spurð um hvað þeir hefðu verið ánægðastir með 

svaraði hún að „… bara að vera svona inni. Það kom ekki fram, þau voru 

bara mjög ánægð ...“.  

Gréta sem starfar á yngstu deild sagði um þátttökuaðlögunina að með 

henni hefði hún vonast eftir að foreldrar yrðu óragari við að koma þegar þá 

langaði til. Spurð um hvort þátttökuaðlögunin hefði leitt til þess að foreldrar 

kæmu og tækju þátt í starfinu sagði Gréta: „Nú hafa ... nokkrir foreldrar 

komið og fylgst með börnunum sínum en það eru þeir sem eru 

leikskólakennarar fyrir og vinna á öðrum leikskólum, hafa komið inn og hafa 

gengið í gegnum þetta aðlögunarferli.“ 

6.2.6 Uppeldi, þroski og nám. 

Leikskólakennararnir töluðu einnig um að það væri hlutverk sitt að styðja og 

styrkja foreldra varðandi hegðun barna þeirra.  

Í tengslum við uppeldi barna kom fram að það sem foreldrar hafa helst 

áhyggjur af og ræða helst í foreldraviðtölum og í daglegum samskiptum í 

leikskólanum er hegðun barna. Leikskólakennararnir sögðu allir að það væri 

þeirra hlutverk að styrkja og styðja foreldra í tenglum við uppeldi barnanna. 
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Í þessu sambandi sagði Hanna: „Við erum að vinna saman að því að hugsa 

um þetta barn.“   

Þegar hegðun barns var með þeim hætti í leikskólanum að leita þurfti 

eftir aðstoð frá sérfræðiþjónustu leikskóla var unnið að því að setja sömu 

reglur um hegðun barnsins í leikskólanum og heima. Í þessu sambandi sagði 

Rúna:  

Ef það eru einstaklingar sem þurfa ... eins og núna erum við 

með aðila sem þarf að fara, er í ferli ... og það á að samræma 

leikskólann og heima ... af því það þarf að setja honum mörk ... 

og þá gerum við það, hann þarf að fara eftir vissum reglum hér 

og líka gera það heima ... bara styðja foreldrana í því líka, 

hjálpa þeim. 

Binna, sem hafði langa starfsreynslu, taldi að ungir foreldrar í dag væri 

fyrsta kynslóðin sem væri ofboðslega agalaus og væri hrædd við að segja 

nei við börnin sín og stoppa þau af. Hanna taldi aftur á móti að ástæða þess 

að foreldrar leituðu eftir stuðningi væri sú að þeir væru orðnir meðvitaðri 

um þessi vandamál.  

Fram kom að mismunur væri á hegðun barna í leikskólanum og á 

heimilunum. Í þessu sambandi sagði Rúna:  

... eins og bara með svona hegðun, kannski, eins og hérna þurfa 

þau að fara eftir vissum reglum ... en þá breytast þau í lítil 

skrímsli í fataklefanum þegar þau eru að fara heim … þegar 

mamma og pabbi koma ... þá er það oft: er hann virkilega 

svona hérna ... nei, reyndar ekki, heima er hann alveg 

kolvitlaus.  

Í einum leikskóla var stuðst við uppeldisstefnuna Uppeldi sem virkar. Spurð 

um hvort foreldrum hefði verið kynnt stefnan sagði Gréta: „Við höfum reynt 

að hvetja foreldra til að fara á námskeið.“ Spurð um hvort foreldrar hefðu 

farið sagði Gréta að því miður hefði það ekki verið. Spurð um hvort foreldrar 

hefðu spurt hvernig unnið væri eftir stefnunni í leikskólanum sagði Grétu: 

„... Já við höfum útskýrt það fyrir fólki, hvernig við tökum, ... þegar barn 

bítur og þegar barn lemur ... .“ Hjá Rúnu kom einnig fram að foreldrum væri 

ráðlagt að sækja námskeið hjá heilsugæslunni ef þau lýstu yfir áhyggjum af 

hegðun barna sinna heima og oft væri það gert eftir samráðsfundi með 

sérfræðingum hjá leikskólasviði.  
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Spurt var um þátttöku foreldra í námi barna og áhrif þess. Gréta sagði að 

því meiri sem samvinnan væri á milli skóla og heimilis því meir efldist 

barnið. Spurð um hvort foreldrasamstarfið hefði áhrif á velferð barna sagði 

Gunna: 

Já, það tel ég alveg tvímælalaust ... það kannski sést mest ef 

það er eitthvað frávik. Auðvitað vegnar börnum, sem foreldrar 

taka engan þátt í starfinu, mjög vel líka en auðvitað hefur það 

samt alltaf einhver áhrif. Það er ósköp gott að vera í 

samskiptum við bæði foreldra og börn og ég held að það sé nú 

bara ekkert foreldri ... sem maður er í engum samskiptum við 

... bara mismiklum ... 

Fram kom í viðtali við Fjólu að henni fyndist mikilvægt að börnin mættu í 

hópatíma og ef börnin mættu ekki væri hringt í foreldra til að hvetja þá til 

að koma með börnin. Spurð um af hverju þetta væri mikilvægt sagði hún: 

„Það er gott fyrir félagsþroska barnsins ... og þessi tengsl við jafnaldrana 

sína og líka … já, ... við erum að gera svo margt sem er gaman fyrir barnið.“  

Varðandi börn, sem voru orðin læs, talaði Fjóla um sérstakar 

samverustundir fyrir elstu börnin og sagði að dæmi væru um fjögurra ára 

börn sem væru orðin læs. Um þetta sagði Fjóla: „ En það er kannski ekkert 

endilega okkur að þakka, þannig séð, en það hjálpar alveg til en þetta eru 

bara börn sem eru ofsalega áhugasöm.“ Fjóla talaði samt um að í 

samverustundum væru sagðar sögur, sem ýttu undir lestrarnám, og sagði í 

því sambandi: „Þau fá alveg þessa örvun“ og átti þá við lestrarnám. Spurð 

um hvort örvun og kennsla væri ekki það sama var hún ekki alveg sammála 

því. Fjóla nefndi börn af erlendum uppruna sem lögð væri áhersla á að 

fengju málörvun en þeim var ekki kennt. Fram kom hjá Fjólu að börnunum 

væri hjálpað við að ná ákveðinni færni til að auðvelda þeim yfirfærsluna í 

grunnskólann. Þau lærðu að bjarga sér ein á klósettinu og lærðu hegðun 

sem fólst í að vinna verkefni án þess að trufla aðra.  
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6.3 Umhverfi 

Um áhrif heimaumhverfis á velferð barna kom fram að það gæti skipt máli 

en hefði samt ekki afgerandi áhrif. Fjóla sagði í þessu sambandi að 

umhverfið skipti ekki máli: „… nema það hafi áhrif á barnið.“ Spurð um 

hvort það hefði einhvern tímann komið upp sú staða sagði hún: „Það hefur 

náttúrlega verið eitt og eitt dæmi um það.“ Spurð um hvernig unnið væri 

með þau tilvik, sem upp koma, sagði Fjóla: 

... við tökum bara á því eins og við á. Það er bara eins og ég 

sagði áðan, við tölum bara við foreldra og boðum þá jafnvel í 

viðtal og ... reynum að hjálpast ... finna leið til að aðstoða. 

Tölum jafnvel við utanaðkomandi aðila og ...   

Gunna taldi að börnin færðu leikskólann heim og sagði: „... kannski 

matarborðið, þú veist maður á ekki að gera svona við matarborðið ... í 

leikskólanum mínum gerum við ekki svona ... .“ Gréta taldi einnig að börnin 

tækju meira heim það sem gerðist í leikskólanum og það kæmi fram í leik 

þeirra en að „… fólk kannski bara fattar það ekki alltaf“. Spurð um áhrif 

heimaumhverfis á leik þeirra og nám í leikskólanum sagði Gréta:  

... þetta hefur náttúrulega allt áhrif, þetta tengist náttúrulega 

allt en þau eru ... mest af sínum tíma orðið á leikskólanum, 

þannig að kannski er hann svona meira ríkjandi þáttur í þeirra 

lífi.  

6.3.1 Heimaheimsóknir 

Fram kom í viðtölunum að farið var í heimaheimsóknir í einum leikskóla 

áður en börnin byrja í leikskólanum. Í þeirri heimsókn er fyllt út eyðublað 

með upplýsingum sem varða meðal annars heilsu barnsins, skapgerð, hvort 

það þekkir einhvern í leikskólanum, vinnustaði foreldra, hvað barninu finnst 

skemmtilegt að gera, hvort það hræðist eitthvað, sjálfshjálp, matarvenjur, 

hvort það sé eitthvað sérstakt sem er að, svefnvenjur, óþol eða ofnæmi. 

Einnig er spurt um hvort barnið má fara í kirkju, um sérstaka siði eða hátíðir 

tengdar menningu og upprunalandi foreldra, um væntingar til leikskólans 

og eitthvað annað ef foreldrar óska eftir. Spurð um hvort tekið væri tillit til 

þessara upplýsinga, til dæmis varðandi hátíðir tengdar menningu foreldra, 

sagði Hanna að ef um væri að ræða sérstaka siði eða hátíðir væri það gert. 
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Einnig nefndi hún að gott væri að vita um matar- og svefnvenjur, því „… þá 

getum við hagað okkur eftir því, sett lítið á diskinn hjá ... Svefnvenjur ... 

hvað lengi og … allt svoleiðis og nú, ef það er með óþol eða ofnæmi þá 

bregðumst við við því“. Um heimaheimsóknir sagði Hanna líka að þær væru 

til þess fallnar að „... sjá barnið í sínu rétta umhverfi og tengjast foreldum og 

barni á annan hátt heldur en ef það kemur hingað (í leikskólann)“. Hanna 

sagði að það væri gott að hafa komið heim til barnanna áður en þau byrjuðu 

í leikskólanum því það skapaði öðruvísi tengsl og að hún þekkti börnin 

betur.  

Leikskólakennararnir í þeim leikskólum, þar sem ekki var farið í 

heimaheimsóknir, töldu ekki að það breytti neinu varðandi starfið með 

börnunum í leikskólanum. Rúna sagði, spurð um heimaheimsóknir, að henni 

þætti voðalega gott að fá börnin til sín eins og þau væru þegar þau kæmu í 

leikskólann en var ekki viss um að hún vildi sjá þau „í aksjón“ heima hjá sér. 

Rúna sagði líka að hún vissi frá hvernig heimilum börnin kæmu með því að 

tala við foreldra þeirra. Binna sagði, spurð um áhrif heimaheimsókna, að 

hún ætti erfitt með að svara til um áhrif þeirra því hún hefði aldrei farið í 

heimsókn á heimili barnanna í leikskólanum en taldi samt að það gæti 

kannski gefið smávegis innsýn í líf þeirra og aðstæður. 

6.3.2 Samskipti og foreldrar 

Leikskólakennararnir lögðu áherslu á að skapa gagnkvæmt traust og töldu 

að það tækist alltaf en það gæti tekið tíma. Í því sambandi sagði Gunna frá 

dæmi þar sem það hafði tekið hana heilt ár að ná sambandi við eitt foreldri 

sem hefði verið mjög lokað og því átt í litlum samskiptum við starfsfólk. 

Fjóla sagði í sambandi við það að skapa traust milli leikskólans og 

foreldra: „Þegar maður er búinn að vinna traustið, þá gengur allt betur eða 

mér hefur fundist það.“ Spurð um hvort það tækist alltaf að skapa traust 

sagði Fjóla að hún héldi það en „… foreldrar eru náttúrlega misjafnir og geta 

kannski verið í slæmu skapi þennan dag og svona og þá tökum við bara á 

því“. Fjóla hafði orð á því að meira hefði verið um vandamál varðandi 

samskipti við foreldra síðustu tvö árin. Spurð um af hverju það stafaði sagði 

Fjóla: „Þetta eru kannski bara áhyggjur, peningaáhyggjur, og svo er líka að 

hafa ekki efni á, fyrir barnið sitt eins og fatnaði eða eitthvað ... .“ Fjóla taldi 

að sumir foreldrar væru farnir að vinna meira en það hefði líka verið nokkuð 

um að fólk hefði misst vinnuna eða eins og hún sagði: „Búið að vera svolítið 

mikið um að fólk var að missa vinnuna og átti bara mjög erfitt.“ Spurð um 

hvort þetta hefði áhrif á starfið sagði Fjóla: „Við höfum þurft að hvetja fólk 

að koma með börnin.“  
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Fram kom hjá öllum leikskólakennurunum að erfiðast væri að ná til 

foreldra sem hefðu ekki góð tök á íslensku. Um það sagði Gunna:   

Við erum náttúrulega með erlenda foreldra líka ... þau eiga 

svoldið erfitt með að skilja okkur en ... þá reynir maður að nota 

látbragð, ... sýna þeim og ... finna ... á netinu myndir.  

Í viðtölunum kom fram að foreldrum, sem höfðu annað móðurmál en 
íslensku, væri boðið að hafa túlk í foreldraviðtölum. Í einum leikskóla, þar 
sem viðtölin fóru fram, kom fram að þeir foreldrar, sem ekki höfðu íslensku 
sem móðurmál og hefðu náð ákveðinni færni í málinu, væru duglegir að 
þýða fyrir þá sem skorti skilning, til dæmis á foreldrafundum. Einnig kom 
fram í viðtölunum að ungir foreldrar mættu síst og það var leitt að því líkur 
að þeir væru ábyrgðarlausari en aðrir foreldrar. Einn leikskólakennari talaði 
um að einstæðir foreldrar væru kannski þeir sem mættu síst þegar foreldum 
væri boðið að koma og taka þátt eða mæta á uppákomur í leikskólanum. 
Ástæðan var talin sú að þeir hefðu ekki tækifæri til þess þar sem þeir hefðu 
ekki stuðningsnet. Fjólu fannst einstæðir foreldra koma jafn oft og hinir 
foreldarnir. Spurð hvort hún vissi hvort börnin kæmu frá heimilum 
einstæðra foreldra eða giftra og hvort horft væri sérstaklega til þess sagði 
Fjóla: „Nei, mér finnst það ekki skipta miklu máli.“ Fjóla sagði að unnið væri 
að því að ná til allra foreldra og ef um væri að ræða erfiðleika í samskiptum 
væri bara tekið á því út frá hagsmunum barnsins. Hanna sagði, spurð um 
hvort það hefði einhver áhrif að foreldrarnir væru misduglegir: „ ... Ég reyni 
að vera ekkert að gagnrýna það neitt, ... bara koma til móts við foreldra og 
þarfir þeirra.“ Það sem leikskólakennararnir töldu að hindraði 
foreldrasamstarfið væri tímaleysi foreldra. Spurð um hvort tímaleysi 
hindraði foreldrasamstarfið sagði Gréta: „Já mér finnst það stundum,“ en 
jafnframt sagði Gréta að það gæti líka verið vegna skilaboðanna frá 
leikskólanum til foreldra. Einnig kom fram hjá einum leikskólakennara að 
ástæða þess að foreldrar mættu ekki, t.d. í hópatíma þar sem það var í boði, 
væri sú að foreldrar ættu erfitt með að fá frí í vinnunni. 

Um foreldrasamstarfið og mikilvægi þess sagði Fjóla að það væri 

ánægjulegt þegar maður sér árangur: „Að sjá góðan árangur í barninu og 

bara hjá foreldrum líka. Foreldar ... koma kannski hingað í bullandi vörn en 

blómstra svo og líður vel.“ Spurð um hvort það skipti máli að sjá foreldra 

blómstra sagði Fjóla:  

Það náttúrlega skiptir máli fyrir líðan barnsins og líka bara, það 

er alltaf gaman að sjá jákvæðar framfarir hjá öllum, hvort sem 

það er foreldri eða barn. Það er alltaf gaman og gott.  
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6.3.3 Áhrifaþættir í starfi leikskólakennara 

Um það hvort nægur tími gæfist fyrir foreldrasamstarfið í leikskólanum 
sagði Rúna að það væri ekki alltaf nægilegur tími til að spjalla við foreldrana, 
þegar það hentaði þeim, hvort sem það væri á morgnana eða seinni hluta 
dags. Binna sagði að tímaleysi háði ekki foreldrasamstarfinu. Í því sambandi 
sagði hún: „Nei ... maður slaufar frekar einhverju öðru, því mér finnst þetta 
skipta alveg ofboðslega miklu máli að vera í góðu samstarfi við foreldra.“ 
Fjóla svaraði því hvort hún teldi sig hafa nægan tíma til að sinna 
foreldrasamstarfinu þannig: „Já ég held það nú, kannski líka af því að þetta 
er ekki eitthvað svo stíft hjá okkur ... þau geta alltaf beðið um viðtal að þá 
bara gefum við okkur tíma.“ 

Leikskólakennararnir töldu ekki að nám þeirra hefði afgerandi áhrif á það 

hvernig þeir unnu að foreldrasamstarfinu í leikskólanum.. Rúna sagði um 

nám sitt í tengslum við foreldrasamstarfið að hún hefði sótt öll þau 

námskeið, sem í boði hefðu verið fyrir ófaglært starfsfólk, áður en hún fór í 

leikskólakennaranámið. Hún sagði einnig:  

Auðvitað skiptir ofsalega miklu máli hvernig foreldrasamstarfið 

er á vinnustaðnum af því að þar eru ... bæði fag- og ófaglærðir 

og þá skiptir það auðvitað máli hvernig foreldrasamstarfið er af 

því að það eru ekki allir á námskeiðum eða í námi.  

Fjóla sagðist ekki hafa verið nægilega vel undirbúin fyrir foreldrasamstarf 

eftir námið. Spurð um hvað hefði vantað upp á sagði hún að eiginlega hefði 

aðeins eitt námskeið um foreldraviðtöl og þar hafði verið fjallað um praktísk 

atriði. Um hvort Fjóla hefði viljað læra meira í náminu sagði hún: „... þarna 

erum við að fara eftir bókinni í náminu en maður lærir ... eiginlega hitt í 

starfi, ... ég veit ekki hvort ég hefði viljað læra eitthvað meira.“ 

6.4 Samantekt 

Þættir, sem leikskólakennarar telja vera mikilvæga varðandi foreldra-

samstarfið, eru traust, velllíðan og öryggi. Traust er til þess fallið, að mati 

leikskólakennaranna, að skapa vellíðan og öryggi hjá börnunum og 

foreldrum þeirra. Traustið er líka talið mikilvægt varðandi upplýsingar um 

barnið á milli foreldra og leikskólakennara. Upplýsingar frá foreldrum snúa 

að velllíðan barnanna í leikskólanum og frá leikskólanum til foreldra snúast 

þær um það sem barnið gerir dagsdaglega og ef segja þarf frá einhverju 

sérstöku. Hjá einum leikskólakennara kom fram að dagleg samskipti væru 

aðallega fólgin í spjalli. Fram kom að mikilvægt væri að foreldrar væru 
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öruggir með að skilja börn sín eftir í leikskólanum og að börnin væru örugg í 

leikskólanum. Líðan barnanna er talin hafa áhrif á allt og einnig vilja þeirra 

til að koma í leikskólann.  

Hlutverk leikskólakennara er að skapa traust, styrkja og styðja foreldra í 

uppeldi barna sinna og þá aðallega varðandi hegðun. Tveir leikskóla-

kennarar töluðu um að hlutverk þeirra væri að stuðla að þátttöku foreldra 

en á sama tíma kom fram að þátttakan gæti truflað börnin. Einnig kom fram 

að þrátt fyrir að foreldrum hefði verið boðið að koma og taka þátt t.d. í 

hópatíma gerðu þeir það ekki.  

Foreldraviðtöl eru tvisvar á ári eftir að börnin byrja í leikskólanum. Fram 

kom að lítið væri um að sett væru sameiginleg markmið í 

foreldraviðtölunum varðandi þætti sem verið er að vinna í leikskólunum 

sem snerta uppeldi og menntun barnanna nema um frávik sé að ræða sem 

vinna þyrfti sérstaklega að. Leikskólakennararnir töluðu allir um að 

samskipti við foreldra með tölvupósti væri þáttur sem hefði aukist. Þeir 

töldu að hann væri til þess fallinn að auka upplýsingaflæði til foreldra. 

Einnig töluðu þeir um að foreldrar virtust fylgjast best með honum.  

Fram kom vilji hjá öllum leikskólakennurunum til að auka þátttöku 

foreldra og allir töluðu þeir um að foreldrar væru velkomnir að koma og 

taka þátt en þeir gerðu það ekki. Ekki var ljóst af hverju það stafaði en 

tímaleysi gæti verið um að kenna eða þeim skilaboðum sem þeir fengju frá 

leikskólanum um þátttökuna. Fram kemur að leikskólakennararnir töldu 

mikilvægt að foreldrar hefðu þekkingu á starfsemi leikskólans en fannst að 

talsvert vantaði upp á að svo væri. Foreldrar mæta vel á skipulagðar 

uppákomur í leikskólanum sem voru m.a. skipulagðir af foreldrafélögum 

leikskólanna og tengdu leikskólakennararnir það við þátttöku foreldra í 

leikskólastarfinu.  

Eitt af því sem leikskólakennararnir töldu vera hlutverk sitt var að styðja 

og styrkja foreldra varðandi uppeldi barnanna og þá aðallega hegðun þeirra. 

Það er þáttur sem foreldrar hafa helst áhyggjur af og ræða í 

foreldraviðtölum og í daglegum samskiptum í leikskólanum. Fram komu 

misjafnar skoðanir á ástæðum þessa, annars vegar að foreldrarnir sjálfir 

væru agalausir og hins vegar að þeir væru orðnir meðvitaðri. Foreldrum er 

oft bent á að sækja námskeið sem heilsugæslan býður upp á ef þeir leita 

aðstoðar varðandi þennan þátt.  

Um áhrif heimaumhverfis á velferð barna kom fram að það gæti skipt 

máli en hefði samt ekki afgerandi áhrif. Einnig kom fram að það var ekki 

talið breyta miklu að hafa ekki þekkingu á heimaumhverfi barnanna. Nefnt 
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var að eitt og eitt dæmi væri um að aðstæður á heimilum barnanna hefðu 

haft áhrif.  

Traust á milli foreldra og leikskólakennara er talið vera mjög mikilvægt 

og talsvert er lagt upp úr því að vinna að því að skapa traust. Fram kom að 

þeir foreldrar, sem höfðu minnst samskipti eða mættu sjaldnast á fundi eða 

aðra viðburði í leikskólanum, voru foreldrar sem ekki höfðu íslensku sem 

móðurmál, ungir foreldrar; einn leikskólakennari talaði um að það væru 

einstæðir foreldrar. Einnig kom fram að það væru alltaf sömu foreldrarnir 

sem væru mjög virkir í samstarfinu.  

Leikskólakennararnir töldu að menning í þeim leikskólum, þar sem þeir 

unnu, hefði meira að segja um hvernig þeir unnu í tengslum við 

foreldrasamstarfið en nám þeirra.  
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7 Umræða 

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og settar í 

fræðilegt samhengi út frá markmiðum rannsóknarinnar. Kaflaskiptingin er í 

samræmi við rannsóknarspruningarnar. Fyrst verður því  fjallað um hvað 

leikskólakennarar telja vera mikilvægast varðandi foreldrasamstarfið, síðan 

hvert þeir telja vera hlutverk sitt í tengslum við það og að lokum hvaða 

þættir í umhverfi leikskólans þeir álíta að hafi áhrif á samstarfið. 

7.1 Mikilvægi foreldrasamstarfsins 

Niðurstöður benda til að leikskólakennarar álíti að mjög mikilvægt sé að 

börnunum líði vel í leikskólanum. Það er í samræmi við aðrar rannsóknir hér 

á landi um foreldrasamstarf og starfsemi leikskóla (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2009; Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2005; 

Inga María Ingvarsdóttir,2009; Jóhanna Einarsdóttir, 2001, 2010; Kristín 

Karlsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2004; Lilja Björk Ólafsdóttir, 2009). 

Samkvæmt skýrslu OECD (2001) er talið mikilvægt að lögð sé áhersla á 

vellíðan barna í leikskólastarfi ásamt þroska þeirra og nám. Til að tryggja 

eða stuðla að vellíðan barna telja leikskólakennarar að mikilvægt sé að 

stuðla að trausti sem þeir telja að sé grundvöllur þess að börnunum líði vel 

og séu örugg í leikskólanum og að foreldrar séu öruggir um að börnum 

þeirra líði vel þegar þeir skilja þau eftir í leikskólanum. Gagnkvæmt traust er 

samkvæmt skilgreiningu Ravn (1995) á foreldrasamstarfi einn af þeim 

þáttum sem gott foreldrasamstarf þarf að byggja á.  

7.2 Hlutverk leikskólakennara  

Mikilvægi foreldrasamstarfsins og hlutverk leikskólakennara fara að 

einhverju leyti saman því hlutverkið er að koma á tengslum við foreldra 

með það að markmiði að stuðla að trausti. Til að stuðla að tengslum telja 

leikskólakennararnir mikilvægt og líta á það sem eitt af hlutverkum sínum 

að eiga í jákvæðum daglegum samskiptum við foreldra þegar þeir koma 

með eða sækja börnin. Samkvæmt niðurstöðum annarra rannsókna bæði 

hér á landi og erlendis eru dagleg samskipti ein helsta leið leikskólakennara 

varðandi foreldrasamstarfið (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009; Bryndís 

Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007; Jónína Sæmundsdóttir og 

Sólveig Karvelsdóttir, 2009; Sandberg og Vuorinen, 2008; Sigurborg 
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Sturludóttir, 2008). Niðurstöður benda til að þrátt fyrir að það sé talið 

mikilvægt að vera í daglegum samskiptum við alla foreldra gengur það ekki 

alltaf eftir. Í rannsókn Endsleys og Minish (1991) kemur fram að aðeins áttu 

sér stað munnleg samskipti í 43% tilvika á milli foreldra og starfsmanna á 

þeim tíma þegar foreldrarnir koma með og sækja börn sín.  

Hlutverk leikskólakennara er einnig það að miðla upplýsingum til 

foreldra um líðan og þroska barna þeirra með tölvupósti og í 

foreldraviðtölum. Þetta er einnig í samræmi við niðurstöður annarra 

rannsókna sem gerðar hafa verið hér á landi í tenglum við foreldrasamstarf 

(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009; Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007). Í einum leikskóla hafði verið tekin upp sú nýbreytni að í 

stað tveggja foreldraviðtala á ári er aðeins eitt formlegt foreldraviðtal en 

síðan fá foreldrar sendar upplýsingar um stöðu barna sinna með tölvupósti 

einu sinni á ári. Samkvæmt niðurstöðum má ráða að misjafnt sé hvort 

foreldrar sendi tölvupóst til baka eða spyrji nánar út í þær upplýsingar sem 

þeir fá með þessum hætti.  

Í foreldraviðtölum er foreldrum sagt frá framgangi barna sinna og í þeim 

er stuðst við ákveðin form sem notuð eru í viðtölunum, svo sem heilsubók 

og einstaklingsnámskrár. Fram kemur í niðurstöðum að ekki eru sett fram 

sameiginleg markmið í foreldraviðtölunum nema um frávik sé að ræða frá 

því sem eðlilegt er talið varðandi til dæmis hegðun. Það að foreldrar og 

leikskólinn setji sér sameiginleg markmið og axli sameiginlega ábyrgð er 

önnur af þeim forsendum sem taldar eru fyrir foreldrasamstarfinu (Nanna 

Kristín Christiansen, 2010; Ravn, 1995; Walley, 2007). Einnig telja Grythe og 

Midstundstad (2005) að foreldrasamstarfið þurfi að byggja á því að aðilar 

ræði, skipuleggi og skipti með sér verkum fyrir fram og meti árangurinn 

þegar samstarfinu lýkur. Niðurstöður benda til að ekki sé metinn árangur af 

samstarfinu sem í sjálfu sér er skiljanlegt þegar ekki eru sett fram markmið 

sem unnt er að meta hvort náðst hafi. Upplýsingar, sem foreldrar veita 

leikskólanum, varða líðan barna þeirra í leikskólanum. Því má í raun segja – 

ef tekið er mið af hugmynd Nordahls (2007) um þrjú þrep í þróun 

foreldrasamstarfs – að samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar sé 

foreldrasamstarfið á fyrsta þrepi af þremur þar sem leikskólinn og foreldrar 

skiptast á upplýsingum 

7.2.1 Þátttaka foreldra 

Fram kemur í niðurstöðum að tveir leikskólakennarar sögðu það vera 

hlutverk sitt að stuðla að þátttöku foreldra og aðrir nefndu að umræða 

hefði farið fram um þátttöku þeirra í leikskólastarfinu. Fram kom að 
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leikskólakennararnir tengdu þátttöku foreldra við mætingu þeirra á 

uppákomur, s.s. foreldrakaffi og sveitaferðir. Berger (1995) telur að 

mikilvægt sé að foreldrar séu virkir þátttakendur og raunverulegir 

samstarfsaðilar í tenglum við menntun barna sinna. Epstein (1995, 2001, 

2002) er á sama máli og hefur hún sett fram sex þætti sem hún telur 

nauðsynlegt að séu til staðar til að hægt sé að tala um þátttöku foreldra í 

skólastarfi. Út frá niðurstöðum verður þátttaka foreldra hér skoðuð með 

hliðsjón af sex þáttum sem Epstein, (1995, 2001, 2002) setur fram sem 

forsendu fyrir þátttöku foreldra í námi barna sinna. Þættirnir, sem hér verða 

skoðaðir, eru: uppeldi, heimanám, sjálfboðaliðar og tengsl við samfélagið en 

þegar hefur verið fjallað um samskipti. 

Í niðurstöðum kemur fram að leikskólakennarar líta svo á að hlutverk 

þeirra sé að veita foreldrum stuðning og styrkja þá í uppeldishlutverki sínu. 

Þeir gera það ef foreldrar óska eftir því, til dæmis í foreldraviðtölum. Fram 

kom að börn sýndu aðra hegðun í leikskólanum en þegar foreldrar koma að 

sækja þau, t.d. í fataklefanum. Fram kom sú skoðun leikskólakennara að 

þeir könnuðust ekki við hegðun barnanna sem foreldrar töluðu um að þau 

sýndu heima. Samkvæmt Dencik (1994, 1999) eru gerðar mismunandi 

kröfur varðandi hegðun barna á heimilum þeirra og í leikskólanum og þar 

gildi aðrar reglur sem þau verða að takast á við. Þetta er ein ástæða þess að 

mikilvægt er að foreldrar og leikskólinn vinni saman og samræmi væntingar 

sín varðandi m.a. hegðun. 

Samkvæmt niðurstöðum er ekkert um að foreldrar komi inn í leikskólana 

sem sjálfboðaliðar en um það hafði verið rætt þegar manneklan var sem 

mest í góðærinu. Niðurstöður benda til þess, eins og fram kom í rannsókn 

Sandberg og Vuorinen (2008), að viss tregða sé gagnvart því hjá 

leikskólakennurunum að fá foreldra inn í leikskólann sem sjálfboðaliða. 

Þetta er ein leið, sem Epstein (1995, 2001, 2002) bendir á, sem geti gefið 

foreldrum tækifæri til að kynnast starfsemi skóla. 

Niðurstöður benda til þess að foreldrar taki ekki beinan, formlegan þátt í 

námi barna sinna í samstarfi við leikskólann. Nám eða menntun barna kom 

lítið til tals í viðtölunum í tengslum við hlutverk og markmið 

foreldrasamstarfsins. Þegar talað var um nám voru nefndir skólahópar og 

samverustundir þar sem lögð var áhersla á málörvun. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009) kom fram að 

unnið væri að námssviðum Aðalnámskrár leikskóla og þekkti starfsfólk vel 

til þeirra. Foreldarnir voru ekki jafn vel að sér um námssviðin en könnuðust 

samt við margt sem unnið var að, meðal annars vegna þess að börnin 

töluðu um það heima. Foreldrar í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010) 



82 

nefndu ekki hlutverk leikskólakennara í námi barna eða það að börn lærðu 

með stuðningi fullorðinna. Fáir foreldrar í rannsókn Jóhönnu töluðu um 

námskrá leikskólans. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Jóhönnu 

Einarsdóttur (2003) virðast leikskólakennarar eiga erfitt með að útskýra 

starf sitt og þá skorti hæfni til að lýsa námi og kennsluaðferðum leikskólans 

með orðum. Leikskólakennararnir sem tóku þátt í rannsókn Örnu H. 

Jónsdóttur (2005) voru þessu sammála. Í rannsókn Sirja-Blatchford og félaga 

(2002) gáfu niðurstöður til kynna að það sem hafði mest áhrif á félags- og 

vistmunaþroska barna var þegar foreldrar og leikskólinn settu sér 

sameiginleg námsmarkmið og foreldrarnir studdu heima við nám barna 

sinna í leikskólanum.  

Fram kemur í niðurstöðum að samstarfið við heilsugæsluna skipti máli í 

tengslum við starfið með börnunum þar sem foreldrum er oft bent á að 

sækja námskeið sem í boði eru hjá heilsugæslunni. Það er gert þegar 

foreldrar hafa áhyggjur af hegðun barna sinna. Í niðurstöðum kemur fram 

að leikskólakennararnir tala um að styðja og styrkja foreldra í tengslum við 

uppeldið. Í einum leikskóla var notuð ákveðin uppeldisaðferð og hafði 

foreldrum verið sagt frá því en ekki virtist vera lögð áhersla á að þeir 

tileinkuðu sér aðferðina eða að leikskólinn stæði fyrir kynningu. Hins vegar 

var foreldrum bent á að sækja námskeið hjá heilsugæslunni um aðferðina. 

Holte (1998) segir að mikilvægt sé að starfsfólk leikskóla öðlist þekkingu á 

börnunum út frá reynslu foreldra þeirra en það sé jafnframt mikilvægt að 

vilji sé fyrir hendi í leikskólanum til að leggja sig fram um að deila 

fagþekkingu sinni og reynslu úr starfinu til foreldra. 

Í niðurstöðum koma fram tvö mismunandi sjónarmið gagnvart því hvers 

vegna foreldrar leiti meira nú en áður eftir stuðningi við uppeldi barna 

sinna. Annað er að foreldrar séu hræddir við að setja börnum sínum mörk 

og þeir séu óöruggir en hitt er að þeir séu orðnir meðvitaðri um mikilvægi 

þess að standa vel að uppeldinu. Það að foreldrar leiti frekar nú en áður 

eftir stuðningi við uppeldið er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Jónínu 

Sæmundsdóttur og Sólveigar Karvelsdóttur (2009) en þar kom fram hjá 

verulegum hluta leikskólakennara, sem tóku þátt í þeirri rannsókn, að 

foreldrar leituðu meira nú en áður eftir stuðningi þeirra við uppeldið. Holte 

(1998) og Dencik, Jørgensen og Sommer (2008) benda á að óöryggi foreldra 

sé tilkomið vegna samfélagsbreytinga, s.s. aukinnar atvinnuþátttöku og 

minni stuðnings frá stórfjölskyldunni og vinum. Þess vegna sé mikilvægt að 

foreldrar og leikskólinn axli sameiginlega ábyrgð á uppeldi barna. 

Niðurstöður benda til að talsvert langt sé í land með að hægt sé að líta svo á 

að um þátttöku foreldra í námi barna sinna sé að ræða ef tekið er mið af 

þeim þáttum sem Epstein (1995, 2001, 2002) setur fram sem forsendur fyrir 
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þátttöku. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsókna hér á landi (Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2009; Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2007). Í skýrslu OECD (2006) segir að þátttaka foreldra þurfi að vera með 

fjölbreyttum hætti vegna þess að hvorki geti allir foreldrar né vilji taka þátt 

á sama máta. Þess vegna sé mikilvægt að hafa það í huga að samstarfið 

felist ekki einungis í þeim tíma sem sé varið til þátttöku heldur einnig í 

gæðum samskiptanna sem eru á milli foreldra og starfsfólks. Í því sambandi 

sé mikilvægt að samskiptin byggi á trausti og gagnkvæmri virðingu og 

starfsfólk hafi í huga þarfir, styrkleika, áhuga og möguleika foreldra til 

þátttöku. 

Fram kemur í niðurstöðunum að leikskólakennarar hafa efasemdir um að 

foreldrar hafi nægilega þekkingu á því starfi sem fram fer í leikskólanum. 

Það að foreldrar hafi takmarkaða þekkingu á starfsemi leikskóla kemur 

einnig fram í niðurstöðum rannsóknar Gryer, Tietzes og Wessles (2002). Þau 

telja ástæðuna vera þá að foreldrar verji litlum tíma í að fylgjast með 

starfseminni og mæta ekki á foreldrafundi. Einnig sé ástæðan sú að 

starfsfólk hvetji foreldra ekki til að verja tíma til að fylgjast með því sem 

fram fer. Það eru því líkur á samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar 

að foreldrar eigi erfitt með að framfylgja skyldu sinni samkvæmt lögum um 

leikskóla (90/2008) sem leggur þá skyldu á þeirra herðar að þeir fylgist með 

skólagöngu barna sinna og veiti upplýsingar um það sem kann að skipta 

máli fyrir skólastarfið og velferð barnanna. Weiss, Caspe og Lopes (2008) 

leggja áherslu á að það sé á ábyrgð sérfræðinga í tengslum við leikskólastarf 

að hvetja foreldra til virkrar þátttöku í lífi og starfi barna sinna. Þau segja að 

það sé forsenda þess að börnin, foreldrarnir og leikskólinn nái markmiðum 

sínum.  

7.3 Umhverfi  

Niðurstöður benda til að leikskólakennarar líti svo á að reynsla barna í 

heimaumhverfi þeirra eða fjölskylduaðstæður hafi ekki afgerandi áhrif á 

uppeldi þeirra og menntun í leikskólanum. Þó kom fram að ef eitthvað yrði 

þess valdandi innan fjölskyldunnar sem gæti haft áhrif á vellíðan barna væri 

mikilvægt að foreldrar létu vita af því. Fram kom að heimaumhverfi barna 

gæti haft áhrif á nám þeirra en ekki kom fram frekari skýring á hvernig eða 

til hvers það leiddi. Kenning Bronfenbrenners (1977, 1979) um vistkerfi 

þroskans gerir ráð fyrir því að þroski eigi sér stað vegna áhrifa frá 

umhverfinu og um víxlverkandi áhrif sé að ræða. Þess vegna er mikilvægt að 

skapa samfellu í reynslu barnanna á milli svæðanna. Þetta er í samræmi við 

kenningu Deweys (2000) um samfellu í reynslu sem forsendu menntunar. 
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Það virðist því vera svo eins og fram kemur í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur 

(2004) að íslenskir leik- og grunnskólakennarar hafi ekki þá vistfræðilegu sýn 

sem gerir ráð fyrir að tengsl séu á milli barnsins og fjölskyldu þess, 

leikskólans, grunnskólans og samfélagsins. Í niðurstöðum rannsóknar Önnu 

Magneu Hreinsdóttur (2009) setur hún í þessu sambandi fram spurningu 

um hvort litið sé svo á að leikskólinn og heimilið séu aðskildir heimar. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að svo sé og þær gefa einnig 

tilefni til þess að spyrja hvort það sé enn svo, eins og fram kemur hjá 

Jóhönnu Einarsdóttur (2001), að þroskakenningar einkenni enn íslenskt 

leikskólastarf. En um þroskakenningar segja Lee og Johnson (2007) að vegna 

áhrifa frá þeim hafi leikskólakennarar ekki hugað nægilega vel að því með 

hvaða hætti menning hafi áhrif á þroska barna.  

Þátttökuaðlögunin virðist vera til þess fallin að foreldrar miðli þekkingu 

sinni um börn sín til starfsmanna og fái innsýn í starfsemi leikskólans. Um 

þetta koma reyndar fram tvö sjónarmið í niðurstöðunum. Í einum leikskóla 

var talið að þátttökuaðlögunin væri til þess falin að auka þekkingu foreldra á 

starfsemi leikskólans og hitt viðhorfið var að starfsfólk öðlaðist þekkingu á 

barninu út frá reynslu foreldra þeirra, meðal annars varðandi mat og 

svefnvenjur. Ekki hefur farið fram mat á þátttökuaðlöguninni í þeim 

leikskólum sem hafa tekið hana upp en leikskólakennararnir töldu hana 

mun betri leið en þá sem áður hafði verið farin. Margetts (2002) telur 

mikilvægt að sett séu fram skýr markmið um það ferli sem á sér stað þegar 

börn byrja í leikskóla, gerð sé skrifleg áætlun og að mat fari fram á því hvort 

markmiðunum hafi verið náð eftir að ferlinu lýkur. Um þátttökuaðlögun 

segir Kristín Dýrfjörð (2009) að ekki sé verið að venja barnið við að vera 

skilið eftir í leikskólanum heldur sé það að læra að vera í nýjum aðstæðum. Í 

aðlöguninni lærir barnið (og foreldrar) á umhverfið og þau tækifæri sem þar 

bjóðast til náms. Berns (2007) bendir á að áhrif aðlögunar – eða þess ferlis 

sem á sér stað þegar barn byrjar í leikskóla – fari eftir því hvernig staðið er 

að því að skapa samfellu á milli heimilis og leikskóla. Um mikilvægi þess að 

skapa þessa samfellu við yfirfærsluna segir í skýrslu OECD (2006) að hún geti 

leitt til þess að efla þroska barna en hún geti líka haft öfug áhrif ef illa tekst 

til. Í niðurstöðum kemur fram að talsvert skorti upp á að hugað sé að því að 

skapa samfellu á milli heimilis og leikskóla.  

7.3.1 Atvinna og tími foreldra  

Fram kemur í niðurstöðum að foreldrar taki þátt þegar þeim er boðið að 

koma í leikskólann, hvort sem það er í morgunkaffi eða sveitaferðir, og þá 

virðast nær allir foreldrar mæta. Hins vegar kemur einnig fram að oft mæti 
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sömu foreldarnir á fundi í leikskólanum og það eru alls ekki allir foreldrar 

sem mæta í foreldraviðtöl. Leikskólakennararnir voru heldur ekki alveg vissir 

um hvort það væri tímaleysi foreldra eða eitthvað annað sem kæmi í veg 

fyrir að þeir mættu á foreldrafundi eða aðra þá fundi sem þeir voru boðaðir 

á. Ekki hafði farið fram greining eða lagt mat á það hvaða foreldrar mæta 

ekki né hvaða ástæða er fyrir því. Í Pen Green Centre fer fram skráning á 

hvaða foreldrar mæta meðal annars á fundi í leikskólanum eða taka þátt í 

starfseminni. Skráningin er síðan notuð til að finna út með hvaða hætti best 

er að stuðla að þátttöku foreldra út frá áhuga þeirra eða því sem þeir telja 

vera mikilvægast varðandi þátttöku í leikskólastarfinu. Með þessum hætti er 

reynt að stuðla að þátttöku sem flestra foreldra (Whalley, 2007). 

7.3.2 Menntun og menning 

Niðurstöðurnar benda til að menning leikskólanna hafi meira að segja um 

hvernig staðið er að foreldrasamstarfinu en menntun leikskólakennara. 

Leikskólakennararnir sögðu í því sambandi að nám þeirra hefði ekki haft 

afgerandi áhrif á það hvernig þeir unnu að foreldrasamstarfinu í 

leikskólanum og töldu að það skipti meira máli hvernig foreldrasamstarfi 

væri háttað í þeim leikskólum þar sem þeir störfuðu. Menning virðist 

samkvæmt niðurstöðunum vera áhrifavaldur um starfsaðferðir 

leikskólakennara hér á landi eins fram hefur komið í niðurstöðum 

rannsókna Jóhönnu Einarsdóttur (2001, 2004) og Ingibjargar Óskar 

Sigurðardóttur (2010). Nanna Kristín Christiansen (2005) bendir á, í tillögum 

sínum tengdum rannsókn um foreldrasamstarf í grunnskólum, að í 

kennaranámi þurfi að leggja ríka áherslu á samstarf kennara við foreldra 

þannig að það verði hluti að fagmennsku þeirra. Þekking leikskólakennara á 

foreldrasamstarfi er mikilvæg að mati Saracho og Spodeks (2003) vegna 

þess að foreldrar og skólar bera sameiginlega ábyrgð á menntun barna og 

þess vegna verða kennarar að hafa þekkingu á hvernig best er staðið að 

samstarfinu við foreldrana og samfélagið. 

7.3.3 Gæði og mat 

Í niðurstöðum kemur fram að ekki er lögð áhersla á að meta einstaka þætti í 

tengslum við foreldrasamstarfið. Það má einnig leiða að því líkur að erfitt sé 

að meta samstarfið þar sem foreldrar og leikskólar virðast ekki setja fram 

sameiginleg markmið um það. Mat er til þess fallið, eins og segir í lögum um 

leikskóla (90/2008), að afla upplýsinga sem nota á til að efla nám og velferð 

barnanna við skipulagningu leikskólastarfsins og í samstarfi við foreldra. 

Grythe og Midstundstad (2005) telja að foreldrasamstarfið þurfi að byggja á 
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því að aðilar ræði, skipuleggi og skipti með sér verkum fyrir fram og meti 

árangurinn þegar samstarfinu lýkur. Hér er einnig vert að hafa í huga að það 

sem kemur fram í niðurstöðum rannsókna Cryer, Tietzes og Wessles (2002) 

og Shpancer o.fl. (2002) að foreldrar hafi í raun ekki nægilega þekkingu á 

starfsemi leikskóla til að vera færir um að meta hana. Það gerir það að 

verkum samkvæmt niðurstöðum hjá Gryer, Tietzes og Wessles (2002) að 

foreldrar meti gæði leikskóla of hátt. 
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8 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að leita svara við þremur spurningum um 

foreldrasamstarf í leikskólum. Spurningarnar, sem lagt var upp með að leita 

svara við, voru: Hvað álíta leikskólakennarar vera mikilvægast varðandi 

foreldrasamstarfið, hvert er hlutverk þeirra í því sambandi og hvaða þættir í 

umhverfi leikskólans hafa áhrif á samstarfið.   

Niðurstöður benda til að mikilvægi og hlutverk leikskólakennara fari að 

einhverju leyti saman því til að stuðla að öryggi og vellíðan barnanna er talið 

mikilvægt að byggja upp traust á milli foreldra og leikskóla með daglegum 

jákvæðum samskiptum. Leikskólakennarar virðast ekki líta svo á að þættir í 

ytra umhverfi leikskólans hafi mjög mikil áhrif á foreldrasamstarfið. 

Í rannsókninni voru tekin viðtöl við sex leikskólakennara í þremur 

leikskólum. Það má færa fyrir því rök að ef öðruvísi hefði verið staðið að vali 

leikskóla hefði það leitt til annarra niðurstaðna, t.d. ef valdir hefðu verið 

leikskólar þar sem sérstök áhersla er lögð á samstarf við foreldra. 

Niðurstöðurnar ættu þó að gefa ágæta mynd af foreldrasamstarfinu eins og 

það er í þessum þremur leikskólum þegar rannsóknin var gerð. 

Niðurstöðurnar eru jafnframt að mörgu leyti sambærilegar niðurstöðum 

þeirra rannsókna, sem þegar hafa verið gerðar í leikskólum hér á landi, sem 

eykur trúverðugleika þeirra. 

Margt vakti athygli mína, bæði í aðdraganda rannsóknarinnar, þegar ég 

hóf gagnaöflun fyrir fræðilega kafla ritgerðarinnar, og í raun í öllu ferlinu. Ég 

ætla hér að stikla á stóru varðandi þá þætti sem ég tel einnig mikilvægt að 

horft sé til og ræddir meðal hagsmunaðila leikskóla. 

Fyrst er til að taka skrif fræðimanna um nám barna og samstarf við 

foreldra um nám þeirra. Fram kemur í niðurstöðum rannsóknar minnar að 

leikskólakennarar tala ekki um nám barna né að þeir kenni börnum. Þessi 

staðreynd, þ.e. að nám og kennsla sé ekki hluti af orðræðu 

leikskólakennara, kemur einnig fram í rannsóknarniðurstöðum Jóhönnu 

Einarsdóttur (2003) og Örnu H. Jónsdóttur (2005). Hins vegar er fjallað um 

nám barna í leikskólum bæði í lögum um leikskóla (90/2008) og í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

virðast leikskólakennarar tengja nám við kennslu á ákveðnu námsefni eða 

við skipulagða hópatíma þar sem lögð er til dæmis áhersla á málörvun. 

Einnig er áhugavert í þessu ljósi að í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010) 
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um leikskólastarf frá sjónarhóli foreldra kemur fram að foreldrar nefndu 

ekki hlutverk starfsfólks í leikskólum í námi barna eða að börn lærðu með 

stuðningi fullorðinna. Samkvæmt lögum um leikskóla er leikskólinn fyrsta 

skólastigið og þar á nám að fara fram í leik og starfi (Lög um leikskóla, nr. 

90/2008). Það er umhugsunarefni ef leikskólakennarar geta ekki sagt frá því 

hvaða nám á sér stað í leik og starfi því það hlýtur að gera það að verkum að 

erfitt er að stuðla að þátttöku foreldra í námi barna.   

Aðlögun er þáttur sem ég hafði ekki leitt hugann að við undirbúning 

rannsóknarinnar. Ástæðan fyrir því að ég fór að lesa mér til um hana og 

síðan skrifa kafla um hana var að hún kom upp í viðtölunum. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar virðist sem starfsfólki þeirra leikskóla, sem 

hafa tekið upp þátttökuaðlögun, hafi fundist einstaklingsaðlögunin erfið. Í 

sambandi við aðlögun tel ég mikilvægt að hugað sé að því hvert markmið 

hennar er enda er hún grunnur foreldrasamstarfsins. Einnig er 

umhugsunarefni hvaða tilgangi hún þjónar, hvort hún er til þess fallin að 

aðlaga barnið að starfsemi leikskólans eða – eins og fram kemur hjá 

Bronfenbrenner (1979 og Kienig (2002) – að hlutverk hennar sé að stuðla að 

samfellu í reynslu barna á milli heimilis og leikskóla. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar virðast leikskólinn og heimilin vera tveir 

aðskildir heimar. Sé svo eru líkur á því að einn mikilvægan þátt vanti í 

starfsemi leikskóla varðandi menntun barnanna. Þetta set ég fram hér á 

grunni kenninga Deweys (2002) um menntun þar sem fram kemur hversu 

mikilvægt það er að samfella sé í reynslu barna á milli heimilis og leikskóla. 

Þetta kemur einnig fram í kenningu Bronfenbrenners (1977, 1979) sem 

fjallar um víxlverkun áhrifa á milli sviða sem hefur áhrif á þroska barna. 

Varðandi samfellu í reynslu barna tel ég einnig mikilvægt að hugað sé að 

því hver reynsla barna er og hvort hún leiði til menntunar eða hvort hún 

hamli menntun (Dewey, 2002). Þetta set ég hér fram vegna þess að 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðist nokkuð skorta á að 

starfsfólk hafi þekkingu á heimaumhverfi barnanna eða taki tillit til þess við 

skipulagningu og í starfi. Skortur á samfellu kemur að mínu mati einnig fram 

í því að leikskólakennarar telja að foreldrar hafi takmarkaða þekkingu á 

starfsemi leikskóla.  

Í niðurstöðunum kemur fram að allir leikskólakennararnir voru sammála 

um að vellíðan barna væri mikilvægt markmið foreldrasamstarfsins. Þeir 

lögðu líka áherslu á að foreldrum barnanna liði vel. Áhersla á vellíðan barna, 

er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna sem gerðar hafa verið hér 

á landi um foreldrasamstarf (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009; Bryndís 

Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2005; Inga María Ingvarsdóttir, 2009; 
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Jóhanna Einarsdóttir, 2001, 2010; Kristín Karlsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004b; Lilja Björk Ólafsdóttir, 2009). Leikskólakennarar telja að 

vellíðan hafi áhrif á allt leikskólastarfið því það sé erfitt að gera eitthvað 

fyrir barn sem líður illa. Í þessu sambandi og til umhugsunar er vert að hafa í 

huga orð Bridge (2001) sem telur að ef faglegt starf í leikskólum eigi að leiða 

til þess að efla þroska og stuðla að námi barna verði að horfa til fleiri þátta 

en þess að þar ríki gleði og ánægja.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að það vantar einn afgerandi 

þátt í foreldrasamstarfið ef horft er til skilgreiningar Ravn (1995) á því. Þessi 

þáttur er að samstarfið þurfi að byggja á að sett séu fram sameiginleg 

markmið. Í niðurstöðum rannsóknar Siraj-Blatchford og félaga (2004) hafði 

það mest áhrif á félags- og vistmunaþroska barna þegar foreldrar og 

leikskólinn settu sér sameiginleg námsmarkmið. Vert er að hafa í huga að 

þegar sameiginleg markmið eru ekki fyrir hendi er erfitt að leggja mat á 

ýmsa þætti sem varða velferð og nám barna í leikskólum. Um mat segir í 

Aðalnámskrá leikskóla að nota eigi upplýsingar úr því til að efla nám og 

velferð barnanna við skipulagningu leikskólastarfsins í samstarfi við foreldra 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Samkvæmt niðurstöðunum er mikilvægt að hugað sé að ýmsum þáttum í 

sambandi við foreldrasamstarf í leikskólum. Í næsta kafla set ég fram 

nokkrar hugmyndir að frekari rannsóknum. Þetta er ekki tæmandi listi en 

ætti að gefa nokkra mynd af þeim rannsóknum sem ég tel mikilvægt að gera 

til að auka þekkingu og til að stuðla að eflingu foreldrasamstarf í leikskólum.   

8.1 Frekari rannsóknir 

Lítið hefur verið gert af því að rannsaka það ferli sem á sér stað þegar börn 

byrja í leikskólum eða hvernig stuðlað er að því að skapa samfellu á milli 

heimilis og leikskóla. Þetta er að mínu mati mjög mikilvægt því samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur (2004a) á talsverður hópur 

barna í erfiðleikum með yfirfærslu frá leikskóla í grunnskóla. Samkvæmt því 

eru líkur á að það sama eigi við um yfirfærslu frá heimili til leikskóla. Þessa 

staðhæfingu set ég fram hér og nota kenningu Bronfenbrenners (1979) því 

til stuðnings og Kienig (2002) sem segir að það hvernig staðið er að 

yfirfærslu frá heimili í leikskóla hafi áhrif á þær yfirfærslur sem á eftir koma. 

Þess ber þó að geta að gerð hefur verið rannsókn á þátttökuaðlögun og tek 

ég undir það sem Kristín Dýrfjörð segir í niðurstöðum um hana að það væri 

forvitnilegt að fylgja því eftir til að kanna „viðhorf foreldra til hennar; í öðru 

lagi væri vert að skoða t.d. hvort þessir foreldrar (sem hafa tekið þátt í 

þátttökuaðlögun) séu líklegri til að taka virkan þátt í foreldrasamstarfi 
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leikskólanna“. Ekki hefur verið gerð rannsókn á viðhorfum foreldra til 

leikskólabyrjunar barna sinna en sambærileg rannsókn var framkvæmd af 

Sigurborgu Sturludóttur (2008) um viðhorf foreldra til grunnskólabyrjunar 

barna.  

Þátttaka foreldra er samkvæmt niðurstöðum mjög takmörkuð, svo vægt 

sé til orða tekið, ef horft er til þátttöku þeirra út frá þeim sex þáttum sem 

Epstein (1995, 2001, 2002) telur að þurfi að vera til staðar varðandi 

þátttöku. Í ferli verkefnisins leiddi ég hugann að því með hvaða hætti væri 

best væri að ýta undir þátttöku foreldra í námi barna í leikskólum og stuðla 

að samfellu í reynslu þeirra á milli heimaumhverfis og leikskólaumhverfis. 

Ég tel að sú leið væri áhugaverð að gera starfendarannsókn með svipuðum 

hætti og Bridge (2001) gerði og sem fjallað var um í kaflanum um fyrri 

rannsóknir. 

Ekki var farin sú leið að bera saman foreldrasamstarfið í þeim þremur 

leikskólum þar sem viðtölin fóru fram. Hins vegar má af gögnunum ráða að 

fagleg stjórnun leikskólastjóra hafi talsvert að segja um framkvæmd 

foreldrasamstarfsins. Þessa ályktun byggi ég á þeim grunni að í þeim 

leikskóla, þar sem farið var í heimaheimsóknir, þátttökuaðlögun notuð og 

foreldrum boðið að taka þátt í hópastarfi, kom líka fram að leikskólastjóri 

legði mikla áherslu á gott samstarf við foreldra. Í þeim leikskóla var einnig 

að finna jákvæðara viðhorf gagnvart foreldrum og lögð var mikil áhersla á 

að mæta þörfum þeirra með tilliti til aðstæðna með hliðsjón af hagsmunum 

barnsins. Það væri áhugavert að rannsaka hvort samhengi er á milli 

faglegrar stjórnunar og útfærslu samstarfsins og hvort sá þáttur skiptir máli 

í íslenskum leikskólum. Samkvæmt Store Meyer (1997) skiptir hann máli því 

það er stjórnandinn sem hefur áhrif á menningu leikskólans og það er hann 

sem leggur þær faglegu línur sem unnið er eftir.  

Í niðurstöðum kemur fram að atvinnuleysi eða aðstæður foreldra hafa 

áhrif á það hvort barn kemur í leikskólann eða ekki. Ég leitaði að 

rannsóknum tengdum þessum þáttum í lífi barna hér á landi en þeir virðast 

ekki hafa verið rannsakaður. Í rannsókn Bryndísar Garðarsdóttur og 

Jóhönnu Einarsdóttur (2007) kemur fram að aðeins 2,3% þeirra 

leikskólakennara, sem tóku þátt í rannsókninni, töldu að félagsleg vandamál 

væru hindrun varðandi foreldrasamstarfið. Hvort staðan er sú hér á landi, 

að félagsleg vandamál foreldra séu fátíð eða að ekki hafi verið hugað 

nægilega vel að þeim þætti, er spurning sem er ósvarað. Það væri því 

verðugt rannsóknarefni til að afla þekkingar á áhrifum félagslegra 

vandamála á foreldrasamstarf og velferð barna.  
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Hér hef ég aðeins nefnt nokkrar hugmyndir að frekari rannsóknum um 

foreldrasamstarf í leikskólum en að lokum vil ég taka undir þá skoðun 

Nönnu Kristínar Christiansen (2005) að í kennaranámi þurfi að leggja ríka 

áherslu á samstarf kennara við foreldra þannig að það verði hluti af 

fagmennsku kennara.  

Enn eitt að lokum og kannski það mikilvægasta: Einn annmarki er á þessu 

verkefni og hann er sá að hvergi er fjallað um þátt barnanna sjálfra í 

foreldrasamstarfinu heldur aðeins áhrif þess á þau. Það væri því verðugt 

verkefni að rannsaka hvaða skoðun börnin hafa á foreldrasamstarfinu, hvort 

það skipti þau máli og þá hvers vegna eða hvers vegna ekki.  
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Fylgiskjal 1  

Hvert er hlutverk leikskólakennara í tengslum við foreldrasamstarf? 

Í hverju felst þátttaka foreldra í samstarfinu? 

Hvaða leiðir eru farnar til að tryggja þátttöku allra foreldra ? 

Hvað kemur í veg fyrir þátttöku foreldra í leikskólastarfinu? 

Hver er fræðilegur bakgrunnur þinn varðandi foreldrasamstarf/þátttöku? 

Hvaða þættir eru það helstir sem hindra foreldrasamstarf? 

Hvað er mikilvægast við foreldrasamstarfið? 

Hvaða áhrif hefur foreldrasamstarfið á velferð barnanna? 

Hver eru helstu mál sem rætt er um varðandi barnið í foreldraviðtölum? 

Hvaða áhrif hefur heimaumhverfi barna á námsárangur þeirra? 
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