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Ágrip 

 

Þessi meistaraprófsritgerð fjallar um reynslu deildarstjóra í leikskólum af samskiptum við 

erlenda foreldra sem ekki tala íslensku. Greint er frá helstu fræðum sem liggja til grundvallar 

og nokkrar íslenskar og erlendar rannsóknir eru kynntar sem taka á málefnum kennara, 

erlendra barna og foreldra þeirra. Fjallað er um foreldrasamstarf almennt, foreldrasamstarf við 

erlenda foreldra, samskipti, mikilvægi upplýsinga og fjölmenningarlega kennslu. Einnig er 

komið inn á þátt sjálfstrausts og sjálfsþekkingar í starfi deildarstjóra. Ytri rammi skólastarfs er 

skoðaður sem og hlutverk deildarstjóra. Aðferðafræði rannsóknarinnar er megindleg og var 

gagna aflað í ársbyrjun 2012. Spurningalistar voru sendir til deildarstjóra í 91 leikskóla um 

allt land. Markmið  rannsóknarinnar var að fá sem raunsannasta mynd af reynslu 

deildarstjóranna af þessum þætti fjölmenningar í skólum og þeim björgum sem þeir nýttu sér í 

starfi. 

Helstu niðurstöður eru að samskipti deildarstjóra við erlenda foreldra ganga að mestu 

leyti vel. Flestir höfðu nýtt sér túlkaþjónustu til stuðnings og voru almennt duglegir að nýta 

bjargir og leita lausna þegar þurfti. Stuðningur samstarfsfólks og stjórnenda virðist einnig 

góður. Fram kemur að lítill hluti deildarstjóranna upplifir samskiptin á neikvæðan hátt, og þar 

má finna fylgni við óöryggi og stuðningsleysi. Einnig kemur fram að sveitarfélögin og 

fulltrúar þeirra mættu sinna upplýsingagjöf betur, bæði til foreldra, og eins til deildarstjóra og 

skóla um það hvaða efni, bjargir og stuðningur er á boðstólnum á hverjum stað. 

Lokaniðurstaða rannsóknarinnar er því sú að almennt sé reynsla deildarstjóra af samskiptum 

við erlenda foreldra sem ekki tala íslensku jákvæð. Alltaf er þó hægt að ígrunda og bæta í 

skólastarfi og er foreldrasamstarf þar engin undantekning. Aukin meðvitund um þátt 

fjölmenningar í íslensku skólastarfi, bæði hjá skólafólki og ekki síður sveitarfélögunum, ætti 

því að stuðla að betra upplýsingaflæði og skilvirkara starfi með erlendum foreldrum. 
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Abstract 

 

In a rapid changing multicultural society, icelandic preschool teachers face new challenges. 

Increased immigration leads to increasing number of parents that do not speak the icelandic 

language. The core issue addressed in this dissertation is the experience that icelandic 

preschool teachers have communicating with those parents. Resent research regarding this 

topic is introduced as well as theories regarding multicultural issues. Topics addressed are 

parent-school collaboration, collaboration with immigrant parents, communication, the 

importance of information and multicultural education.  Related are the topics of self identity 

and self confidence. The thesis is based on a quantitative research exercised in January 2012. 

A questionnaire was sent to 91 preschool in Iceland, searching for the most accurate picture of 

this aspect of teacher´s profession. 

The main results are that icelandic preschool teachers experience communication with 

immigrant parents in a positive way. Most teachers have had the assistance of an interpreter 

and they were quite resourceful in finding ways to communicate. The support of co-workers 

and directors seems quite adequate as well. However a small percentage feels that this 

communication is not going well, and this seems to relate with insufficient support and 

personal insecurity. The findings also suggest that the local school authorities are not 

succeeding in giving enough information to immigrant parents regarding preschool education, 

nor to the teachers regarding the means of support and materials available to them. 
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er meistaraprófsverkefni (MRP0240) til fullnaðar M.Ed. gráðu í 

menntunarfræðum við Háskólann á Akureyri, með áherslu á stjórnun, og er vægi hennar 40 

einingar (ETCS). Verkefnið ber yfirskriftina: Reynsla deildarstjóra í leikskóla af samskiptum 

við erlenda foreldra sem ekki tala íslensku. 

Megintilgangur verkefnisins er að skoða þá reynslu sem deildarstjórar hafa í 

samskiptum við erlenda foreldra leikskólabarna og hvaða bjargir deildarstjórarnir nýta sér í 

því samhengi. Einnig er mikilvægi foreldrasamstarfs skoðað og sá stuðningur sem 

deildarstjórarnir njóta í starfi sínu með erlendum foreldrum. Markmiðið er að skoða hvort 

þessi samskipti gangi vel og hvort deildarstjórar upplifi þau á jákvæðan hátt. 

Gagnaöflun og ritgerðarsmíð fór fram á árunum 2011 og 2012. Leiðsögukennari var 

Anna Elísa Hreiðarsdóttir lektor við Háskólann á Akureyri og ráðunautur Hermína 

Gunnþórsdóttir lektor við Háskólann á Akureyri. Þeim er hér þakkað fyrir vandaða leiðsögn, 

stuðning og góðar ábendingar. 

Einnig vil ég þakka stjórnendum og samkennurum mínum við leikskólann Iðavöll á 

Akureyri fyrir stuðning og aðstoð meðan á námi og rannsókn stóð. 
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1. Inngangur 

 

Fólksflutningar milli landa hafa aukist með vaxandi hnattvæðingu. Með opnari landamærum 

og alþjóðlegum vinnumarkaði er hafin þróun sem hefur áhrif á íslenskt samfélag, þar með 

skólasamfélagið. Einsleitni hefur vikið fyrir fjölbreytni og margbreytileika. Hnattvæðing (e. 

globalization) er skilgreind sem alþjóðleg kerfisuppbygging sem samtvinnar fjármál, 

vöruskipti, fjölmiðlun og samskiptamiðla heimsins. Hún byggir einnig á samþættingu 

tungumála, menningar og félagslegrar hugmyndafræði við margar hliðar efnahagslegra, 

félagslegra og pólitískra þátta s.s. frjálsum markaði og frjálsu flæði vinnuafls. Hnattvæðing er 

því fyrirbæri sem hefur áhrif á okkar daglega líf frá öllum hliðum (Robinson og Díaz, 2006, 

bls. 45), ekki síst í skólum landsins. Skólar þurfa þess vegna að bregðast við aukinni 

fjölbreytni í foreldrahópnum, og kennarar þurfa að takast á við að koma á samskiptum við 

foreldra sem ekki tala íslensku, og jafnvel ekki ensku eða önnur þau mál sem íslensku 

skólafólki er fært að tjá sig á. 

Aðlögun barna og foreldra þeirra að leikskólanum er mikilvægur þáttur í starfi 

deildarstjóra. Þeir hafa veg og vanda af allri skipulagningu innan hverrar deildar og bera 

höfuðábyrgð á foreldrasamstarfi. Það hvílir því að mestu á herðum þeirra að koma á 

samskiptum við alla foreldra og stuðla að samvinnu um nám og þroska barnsins. Tilgangur 

þessarar rannsóknar er að skoða reynslu deildarstjóra í leikskólum af samskiptum við erlendra 

foreldra sem ekki tala íslensku. Einnig er litið til þeirra bjarga sem þeim standa til boða og 

þeir velja að nýta sér.  

 

1.1. Aðdragandi 

Kveikjuna að verkefni þessu má rekja aftur til leikskólakennaranáms höfundar. Við 

sumarvinnu í leikskóla á Akureyri fyrir áratug síðan kynntist höfundur starfi með erlendum 

börnum og foreldrum. Það vakti forvitni á að vita hversu mörg tvítyngd börn væri að finna í 

leikskólum á Akureyri. Sú rannsókn varð hluti lokaverkefnis höfundar ásamt tveim 

samnemendum (Anna Lilja Sævarsdóttir, Berglind Bergvinsdóttir og Sandra Dögg 

Sæmundsdóttir, 2002). Slíkar tölulegar upplýsingar höfðu ekki legið fyrir áður í 

bæjarfélaginu. Áherslan í því verkefni var að skoða aðstæður tvítyngdra barna í leikskólum. 

Með meiri starfsreynslu höfundar hefur reynslan af samskiptum við erlenda foreldra aukist. 

Það vakti áhuga á því hvernig deildarstjórar almennt upplifa slík samskipti. Eru þau erfið og 

óyfirstíganlegur vandi, spennandi verkefni eða eðlilegur þáttur í starfinu? Í verkefnavinnu í 
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eigindlegri aðferðarfræði var tækifærið notað til að skoða þennan vinkil nánar. Niðurstöður 

þess verkefnis voru áhugaverðar að því leyti að upplifun tveggja deildarstjóra sem við var rætt 

var afskaplega ólík og virtist sjálfstraust og sjálfsþekking skipta þar miklu máli. 

  

1.2. Rannsókn 

Rannsóknarspurning þessa verkefnis er því eftirfarandi: Hver er reynsla deildarstjóra í 

leikskóla af samskiptum við erlenda foreldra sem ekki tala íslensku? Hvaða bjargir standa 

þeim til boða og hvaða bjargir nýta þeir í starfi? Finna þarf út bæði jákvæða og neikvæða 

þætti, greina þá og skoða nánar, því margir samverkandi þættir hafa áhrif á það hvernig þessi 

samskipti ganga fyrir sig.  

Tímarammi rannsóknar þessarar var áætlaður einn vetur. Vinna við verkefnið hófst í 

september 2011 og fól í sér heimildaöflun, val á rannsóknaraðferð og skilgreiningu 

rannsóknarspurningar. Kynning á verkefninu fór fram í málstofu meistaranema 28. nóvember  

sama ár og rannsóknaráætlun var lokið í desember. Spurningalistar voru sendir út til 

leikskólanna í febrúar. Úrvinnsla gagna og frekari heimildavinna fór fram í febrúar og mars 

og var verkefninu skilað inn í aprílbyrjun. Lokaskil til meistaraprófs eru í maí 2012. 

Uppbygging verksins er hefðbundin þar sem fram kemur kynning á efnisvali, 

umfjöllun um þann fræðilega grunn sem byggt er á og aðferðafræði rannsóknarinnar. 

Umfjöllun um framkvæmd rannsóknar og úrvinnslu gagna er mikilvægur hluti verksins og að 

lokum er fjallað um helstu niðurstöður sem fram koma ásamt því að höfundur tekur saman 

þann lærdóm sem draga má af umfjölluninni. 

 

1.3. Efnistök 

Helstu hugtök sem hér eru kynnt eru foreldrasamstarf, þar sem meðal annars er fjallað um 

skilgreiningu Epstein á slíku samstarfi. Foreldrasamstarf við erlenda foreldra þar sem 

kennarar geta þurft að byggja á öðrum áherslum. Fjölmenningarleg kennsla sem nauðsynlegt 

er að kennarar tileinki sér í þeirri samfélagsþróun sem orðið hefur. Fjallað er um samskipti 

sem mikilvægan þátt í foreldrasamstarfi og um mikilvægi upplýsinga fyrir foreldra og 

kennara. Gert er grein fyrir þeim ramma sem leikskólar starfa innan sem mótaður er af 

opinberum aðilum og rekstaraðilum og þær áherslur sem eru í starfi deildarstjóra í leikskólum, 

ábyrgð og stjórnunarhlutverk. Nánari umfjöllun um hvern þessara þátta fylgir hér á eftir. 
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2. Leikskólinn og fjölmenning 

 

Með aukinni hnattvæðingu og opnun atvinnusvæða í heiminum hafa fólksflutningar aukist 

milli landa. Hér á Íslandi hefur innflytjendum fjölgað síðustu árin, þó dregið hafi úr straumi 

fólks til landsins eftir efnahagskreppuna 2008. Þetta hefur þýtt nýjan veruleika í íslenskum 

skólum. Börnum, og þar með foreldrum, sem ekki tala íslensku hefur fjölgað. Sem dæmi má 

nefna að á tólf ára tímabili, 1998–2010, fjölgaði börnum í leikskólum sem tala erlend 

tungumál úr tæplega 600 í 1.815 (Hagstofan, 2011). Fjölmenning er því orðin hluti af íslensku 

skólastarfi en fjölmenningu (e. multiculturalism) má skilgreina sem heimspekilega afstöðu 

eða hreyfingu sem felur í sér að kyn, uppruni, kynþáttur og menningarlegur margbreytileiki í 

fjölbreyttu samfélagi eigi að endurspeglast í uppbyggingu og samsetningu menntastofnana, 

þar með töldu starfsfólkinu, normum og gildum, námskrá og nemendahóp (Banks og Banks, 

2010, bls. 447). 

Margt mótar grunninn að leikskólastarfi nútímans. Lagalegur rammi, áherslur 

rekstraraðila, skilgreining stjórnunarstarfa, foreldrasamstarf og síðast en ekki síst fjölmenning. 

Hér verða þessum helstu þáttum gerð skil og hefst umfjöllunin á þeim ramma sem stjórnum í 

leikskóla byggist á. 

 

2.1. Stjórnun í leikskóla 

Ábyrgð á faglegri stjórnun og rekstri leikskóla er í höndum leikskólastjóra samkvæmt lögum 

um leikskóla (Nr. 90/2008). Aðrir stjórnendur eru ekki nefndir í lögunum, en í flestum 

leikskólum eru þó starfandi bæði aðstoðarleikskólastjórar og deildarstjórar. Leikskólastjórar 

dreifa því valdi sínu og ábyrgð til annarra innan stofnunarinnar. Hér er valið að skoða þátt 

deildarstjóra, því ábyrgð á foreldrasamstarfi hvílir að miklu leyti á hans herðum dags daglega. 

 

2.1.1. Deildarstjóri í leikskóla 

Hlutverk deildarstjóra í leikskóla er margþætt og krefjandi. Starfslýsingu deildarstjóra er að 

finna á heimasíðu Kennarasambands Íslands og þar kemur fram að næsti yfirmaður 

deildarstjóra er leikskólastjóri. Starfssviði deildarstjóra er lýst þannig að hann starfi 

samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla 

og stefnu viðkomandi sveitarfélags. 

Eitt helsta verkefni deildarstjóra er stjórnun og skipulagning. Í því felst þátttaka í gerð 

skólanámskrár, ársáætlunar, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn 
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leikskólastjóra. Deildarstjórinn ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati 

starfsins á deildinni, annast daglega verkstjórn og ber ábyrgð á að miðla upplýsingum innan 

deildarinnar, milli deilda leikskólans og milli leikskólastjóra og deildarinnar. Einnig ber hann 

ábyrgð á og stýrir deildarfundum og skipuleggur undirbúningstíma starfsfólks deildarinnar, 

hefur umsjón með móttöku, þjálfun og leiðsögn nýrra starfsmanna deildarinnar og fylgist með 

að deildin sé búin nauðsynlegum uppeldis- og kennslugögnum í samvinnu við leikskólastjóra.  

Deildarstjóri ber einnig ábyrgð á uppeldi og menntun innan deildarinnar. Það felur í sér 

ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og ársáætlun leikskólans á deildinni. Deildarstjóri 

tryggir að sérhvert barn fái kennslu, leiðsögn, umönnun og/eða sérkennslu eftir þörfum og ber 

ábyrgð á að meðferðaráætlunum sérfræðinga vegna einstakra barna sé framfylgt.  

Annað af meginverkefnum deildarstjóra er foreldrasamvinna. Hann skipuleggur 

samvinnu við foreldra/forráðamenn barnanna á deildinni svo sem aðlögun, dagleg samskipti 

og foreldraviðtöl. Hann ber ábyrgð á að foreldrar/forráðamenn fái upplýsingar um þroska og 

líðan barnsins og þá starfsemi er fram fer á deildinni. Einnig ber hann ábyrgð á að leitað sé 

samþykkis foreldra/forráðamanna barns, áður en leitað er aðstoðar annarra sérfræðinga. 

Deildarstjóri situr einnig foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans. 

Að auki fellur ýmislegt annað undir hlutverk deildarstjóra. Þar má nefna skipulagningu 

samvinnu við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum í samráði við 

leikskólastjóra. Hann situr starfsmannafundi, deildarstjórafundi og aðra fundi er yfirmaður 

segir til um og varða starfsemi leikskólans og sinnir þeim verkefnum er varða uppeldi og 

menntun barnanna og stjórnun deildarinnar sem yfirmaður felur honum (Kennarasamband 

Íslands, 2011) 

Eins og sjá má af starfslýsingunni ber deildarstjóri höfuðábyrgð á foreldrasamstarfi 

innan sinnar deildar. Það kemur því í flestum tilfellum í hans hlut að taka á móti erlendum 

foreldrum og koma á góðu samstarfi við þá. Þess vegna er áhugavert að athuga hvernig þeim 

gengur með þetta hlutverk sitt og hvaða úrræði og bjargir þeir nota helst. Einnig getur 

stuðningur innan skólanna og innan sveitarfélaga verið ólíkur, en skiptir að sama skapi miklu 

máli. Að auki er það á ábyrgð deildarstjórans að vinna með öðrum aðilum sem koma að 

þroska og heilsu barnanna eins og sérkennsluaðilum, fjölskyldudeildum og fleirum, allt í 

samvinnu við foreldrana. Mikilvægi þess að vel takist til er því augljóst, sérstaklega þegar 

horft er til jafnréttis til náms og þátttöku í samfélaginu eins og mikilvægt er talið í nýjum 

aðalnámskrám allra skólastiga. 

Það er  því mikilvægt að skoða reynslu og þekkingu deildarstjóra í leikskólum. Það 

hlýtur að segja okkur til um hvernig við stöndum okkur í samskiptum við erlenda foreldra og 
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hvað hægt sé að gera til að þau gangi sem best fyrir báða aðila. Deildarstjórarnir vita hversu 

mikilvæg þessi samskipti eru og það er því nauðsynlegt að þeir séu öruggir og geti gefið af 

sér, án hræðslu um að tungumálaörðugleikar og menningarmismunur sé í veginum 

(Strickland, Keat og Marinak, 2010, bls. 84 og 97). Stjórnendur í leikskólum þurfa að vera 

vakandi fyrir þörfum foreldra og sýna leiðtogahæfni til að ná sem bestri samvinnu við þá. Það 

er til lítils að hafa fyrir því að vinna að stuðningi við foreldra, ráðgjöf eða fræðslu, ef það er 

ekki það sem þessi ákveðni foreldrahópur er að leita eftir (Rodd, 2006, bls. 170–171).  

Hugur kennara til foreldrasamstarfs er mikilvægur þáttur í hvernig til tekst, ekki síður 

en viðhorf foreldranna. En það er viðhorf stjórnendanna sem skiptir öllu máli. Viðhorf þeirra 

getur bæði styrkt og hindrað foreldrasamstarf í skólanum (Macbeth, 1993, bls. 198). 

Stjórnendur leikskóla gegna mikilvægu hlutverki í að styðja kennara í foreldrasamstarfi og 

styrkja þá í hlutverki sínu. Þeir gegna einnig lykilhlutverki í stefnumótunarvinnu og hafa því í 

hendi sér að setja fjölmenningu og jafnrétti allra á oddinn í skólastarfinu. Það er sérstaklega 

mikilvægt að hafa skýra stefnu í þessum málum þegar ágreiningsmál koma upp og kennarar 

þurfa stuðning til góðra verka (Robinson og Díaz, 2006, bls. 177). Það er því margt sem 

skólastjórar og deildarstjórar þurfa að huga að í sínu starfi. 

 

2.2. Ytri umgjörð leikskólastarfs 

Hér á landi setja lög, reglugerðir og aðalnámskrá skólastarfi þann ramma sem starfa skal eftir. 

Núgildandi lög um leikskóla voru sett árið 2008 og þar eru lagðar línur í samstarfi leikskóla 

og foreldra leikskólabarna. Þær línur eru nokkuð almennar en fram kemur að skólar skuli 

stuðla að góðu og öflugu samstarfi við foreldra og að kennurum beri að vinna með foreldrum 

að námi og þroska barna. Einnig leggja lögin skólum þá skyldu á herðar að notast við túlka 

þegar um erlenda foreldra, eða heyrnarskerta, er að ræða (Lög um leikskóla, nr. 90/2008). 

 Í reglugerðum sem lögunum fylgja er ekki fjallað nánar um foreldrasamstarf, né 

sérstaklega um erlenda foreldra, en ný aðalnámskrá frá árinu 2011 setur skýrari ramma fyrir 

skólana og kennara. Í henni er um að ræða nokkuð nýja nálgun á skólastarf þar sem jafnrétti 

og sjálfbærni eru hluti grunnþátta og koma þeir báðir inn á fjölmenningarlegt starf í skólum. 

Grunnþættirnir eiga sér stoð, hver með sínum hætti, í löggjöf fyrir leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla. Einnig er sótt til annarrar löggjafar þar sem finna má ákvæði um fræðslu í 

skólakerfinu, svo sem í lög um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla og stuðst við stefnu 

stjórnvalda í ýmsum málaflokkum, t.d. ritinu Velferð til framtíðar um áherslur í stefnu um 

sjálfbæra þróun frá 2010–2013. Einnig er tekið tillit til alþjóðlegra samninga sem Ísland er aðili 

að, svo sem Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, og stefnu alþjóðlegra stofnana sem Ísland er 
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aðili að. Þar má nefna stefnumörkun UNESCO um almenna menntun og um sjálfbæra þróun og 

stefnumörkun Evrópuráðsins um lýðræði og mannréttindi. Við mótun stefnunnar er einnig höfð 

hliðsjón af fagmennsku kennara og reynslu úr þróunarstarfi í leikskólum, grunnskólum og 

framhaldsskólum í landinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 9–11). 

Í kafla aðalnámskrár um lýðræði og mannréttindi kemur eftirfarandi fram: Lýðræði byggir 

á að einstaklingar taki afstöðu til siðferðilegra álitamála og eigi möguleika á að taka virkan þátt í 

mótun samfélagsins. Í lýðræðisríki þurfa borgararnir að búa við full mannréttindi og ráða auk þess 

öllum meiriháttar málum sínum sameiginlega. Forsenda lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og 

virkni borgaranna sem gerir þá færa um að taka þátt í að móta samfélag sitt og hafa áhrif nær og 

fjær. Virðing fyrir manngildi barna og ungmenna felur bæði í sér virðingu fyrir mannréttindum 

þeirra og viðurkenningu á hæfileikum þeirra og þroskamöguleikum. Viðhorf, gildismat og siðferði 

eru ríkir þættir í lýðræðismenntun jafnframt því sem viðhorf, gildismat og siðferði fléttast saman 

við aðra grunnþætti. Skólum ber að rækta það viðhorf að samfélagið eigi að vera lýðræðislegt og 

einstaklingarnir gagnrýnir með framtíðarsýn. Lýðræðislegt leikskólastarf byggir á jafnrétti, 

fjölbreytileika, samábyrgð, samstöðu og viðurkenningu fyrir ólíkum sjónarmiðum. Þar finna börn 

að þau eru hluti af hóp og samfélagi þar sem réttlæti og virðing í samskiptum er höfð að 

leiðarljósi. Litið er á börn sem virka borgara og þátttakendur þar sem hver og einn einstaklingur 

nýtur virðingar og fær tækifæri til að leggja sitt af mörkum til að hafa áhrif á umhverfi sitt. Í 

leikskóla ber að undirbúa börn fyrir virka þátttöku í samfélaginu með því að skapa þeim tækifæri 

til að upplifa lýðræðisleg vinnubrögð og samskipti í daglegu starfi. Þannig öðlast þau skilning á 

því hvað lýðræði felur í sér, læra lýðræðisleg gildi og vinnubrögð og þróa með sér borgaravitund. 

Að auki er byggt á menntun án aðgreiningar í öllu skólastarfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 13–15). 

Litið er á leikskólakennara sem leiðandi samverkamann barna, foreldra og annars 

starfsfólks leikskóla. Honum ber að sjá til þess að hvert barn fái notið hæfileika sinna og að 

námsumhverfi sé skipulagt á þann veg að börn fái notið bernsku sinnar. Allt starfsfólk leikskóla á 

að koma fram við börn af virðingu, taka tillit til og hlusta á þau. Starfsfólk ber ábyrgð á að vera í 

gefandi samskiptum við börn, samstarfsfólk og fjölskyldur barna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22). Starfsfólki leikskóla ber að leitast við að ná til foreldra 

allra barna, einnig þeirra sem ekki tala íslensku eða nota táknmál (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32). 

Að auki er sérstaklega fjallað um jafnréttismenntun og hvað hún felur í sér í íslensku 

skólastarfi. 

 

Jafnréttismenntun vísar í senn til inntaks kennslu, námsaðferða og námsumhverfis. Jafnrétti 

er regnhlífarhugtak sem nær til margra þátta. Hér á eftir er upptalning nokkurra þeirra í 
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stafrófsröð: Aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, 

trúarbrögð, tungumál, ætterni, þjóðerni. Á öllum skólastigum á að fara fram menntun til 

jafnréttis þar sem fjallað er um hvernig ofangreindir þættir geta skapað mismunun eða 

forréttindi í lífi fólks.  

 

Undir jafnréttismenntun fellur m.a. nám um kyn og kynhneigð. Með grunnþættinum jafnrétti 

er einnig lögð áhersla á að fram fari nám um menningu, þjóðerni, tungumál, trúarbrögð og 

lífsskoðanir. Eitt af viðfangsefnunum er þróun Íslands sem fjölmenningarsamfélags. Með 

jafnrétti er einnig lögð áhersla á félagslegan skilning á því hvað felst í fötlun. Áskoranir fólks 

með fötlun eiga ekki síður rætur í umhverfinu en í skerðingu einstaklings. Leggja skal áherslu 

á skóla án aðgreiningar í öllu skólastarfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

14–15). 

 

Ljóst er því að ný hugsun leggur línurnar í skólastarfi á Íslandi. Þar sem mannréttindi 

og jafnrétti á breiðum grunni fá svo stóran sess í þeirri námskrá sem allir skólar skulu starfa 

eftir, er nokkuð ljóst að stjórnendur og kennarar verða að taka þessa þætti til greina í sínu 

starfi og stefnumótunarvinnu fyrir skólana. Kannski má svo enda á því að benda á 

jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar þar sem segir að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta 

mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 

litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skuli njóta jafns réttar í 

hvívetna (Lög nr. 33, 65 gr. 1944). Ramminn er því nokkuð skýr og þarf að sjást í skólastarfi 

öllu, þar með samstarfi við foreldra allra barna.  

Lög, reglugerðir og aðalnámskrá eru þó ekki einu þættirnir sem setja skólastarfi 

ramma. Öll sveitarfélög landsins eru þátttakendur í Sambandi íslenskra sveitarfélaga. 

Sambandið sinnir ýmis konar stefnumótunarvinnu fyrir hönd sveitarfélaganna og hefur það 

meðal annars gefið út stefnumótun í málefnum innflytjenda (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2009). Í ritinu eru sett fram meginmarkmið sem vinna skal eftir og eru þau eftirfarandi: Að 

hagsmunir innflytjenda og barna þeirra séu samþættir inn í alla stefnumótun, stjórnsýslu og 

þjónustu sveitarfélaga. Innflytjendur þekki réttindi sín og skyldur sem íbúar og hafi greiðan 

aðgang að þjónustu sveitarfélaga. Að opinber þjónusta birtist innflytjendum sem ein heild án 

tillits til þess hvort ríki eða sveitarfélög beri ábyrgð á þjónustunni og að lokum að 

innflytjendur öðlist sem fyrst sömu stöðu og aðrir íbúar og séu viðurkenndir og virkir 

þátttakendur í samfélaginu í hverju sveitarfélagi (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009). 

Markmiðin sem sveitarfélögin eiga að vinna eftir eru þannig skýr og leggja línur í þeim 

málaflokkum sem sveitarfélögin hafa á sinni könnu, eins og rekstur grunn- og leikskóla. Í 

skýrslunni er einnig tekið á málum eins og túlkaþjónustu, aðgerðir gegn fordómum, 

samfélagslegri þátttöku innflytjenda og samskipti við börn innflytjenda og foreldra þeirra 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009). 
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 Sveitarfélögin eru misjafnlega á veg komin í fjölmenningarlegri vinnu, sum 

sveitarfélaganna sem þessi rannsókn snertir eru komin langt á veg með þá vinnu sem snýr að 

skólamálum og fjölmenningu, önnur styttra. Öll virðast þó komin eitthvað áleiðis, þó ekki séu 

alls staðar komnar fastmótaðar stefnur til að vinna eftir ef marka má heimasíður þeirra. Efni 

um fjölmenningu og skólastarf er þó afskaplega mis aðgengilegt, allt frá því að vera fullbúnar 

heimasíður með miklu efni, yfir í að vera vandfundið. Sum sveitarfélaganna hafa eigið efni, 

en önnur vísa í heimasíður eða skýrslur annarra sveitarfélaga sem lengra eru komin. 

 Það efni sem oftast er vísað til eru heimasíða Reykjavíkurborgar sem býður upp á 

mikið efni tengt fjölmenningu og skólum og síðan fjölmenningarstefna Eyþings sem gefin var 

út árið 2009. Eyþing er samstarf nokkurra sveitarfélaga á norðurlandi og hefur m.a. unnið að 

stefnumótun fyrir þau sveitarfélög í málefnum fjölmenningar. Á báðum stöðum er lögð 

áhersla á móttöku barna og foreldra, og mælt með því að móttökuáætlun sé til staðar í 

skólunum. Einnig er mikilvægi túlkaþjónustu áréttað og lögð áhersla á samskipti og 

upplýsingaflæði til foreldra. Minnt er á mikilvægi jákvæðrar sjálfsmyndar, mótun jákvæðs 

viðhorfs til fjölmenningar og að stuðla að þátttöku foreldra í skólastarfi (Heimasíða 

Reykjavíkurborgar og Fjölmenningarstefna Eyþings, 2009, bls. 6–10). Sveitarfélögin virðast 

því vera komin áleiðis með stefnumótun í fjölmenningarlegu skólastarfi. 

 Þeir þættir sem hér hafa komið fram tengjast síðan allir þeim fræðum sem á eftir koma 

en þar eru kynntar innlendar og erlendar rannsóknir sem tengjast ýmsum flötum á 

fjölmenningarlegu skólastarfi og samstarfi við foreldra, ásamt því að skoðað er hvaða þættir 

hafa áhrif þar á. 

 

2.3. Fræðileg umfjöllun 

Lítið virðist hafa verið rannsakað hvernig kennarar og stjórnendur í skólum upplifa þann 

breytta samfélagslega veruleika sem birtist í skólunum. Hér á landi er helst um að ræða að 

kennaranemar fjalli um málefni erlendra barna í lokaritgerðum sem virðast allflestar snúa að 

börnunum sjálfum en minna að foreldrunum eða kennurum. Í erlendum rannsóknum kemur þó 

víða fram að kennarar þurfa að vanda sérstaklega til samstarfs við erlenda foreldra og vera 

vakandi um viðhorf sín (Turner-Vorbeck, 2005, bls. 9). Lilja Rós Þorleifsdóttir rannsakaði 

áhrifaþætti í samstarfi skóla og heimila nemenda af erlendum uppruna í grunnskólum. Þar 

kemur skýrt fram að frumkvæði skólafólks að samskiptum er mjög  mikilvægt (2009, bls. 3). 

Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir gerðu eina fyrstu íslensku 

rannsóknina í fjölmenningarfræðum innan leikskóla á árunum 2001–2004. Þó rannsóknin snúi 



17 

 

aðallega að móttöku barnanna og kennsluháttum eru aðrir þættir einnig skoðaðir. Þar eru tekin 

viðtöl við starfsfólk leikskólans og foreldra og því birtast viðhorf þeirra í niðurstöðum 

rannsóknarinnar, þó ekki sé það beinn tilgangur rannsóknarinnar að fjalla um upplifun 

starfsfólks af samskiptum við erlendra foreldra, né upplifun foreldranna (2006, bls. 37–38). 

Rannsóknin var gerð í tengslum við þróunarverkefni um margmenningu í leikskóla á 

Reykjavíkursvæðinu. 

Niðurstöður Önnu Þorbjargar og Elsu Sigríðar gefa tilefni til að rannsaka samskipti 

kennara og foreldra enn frekar. Í viðtölum þeirra við starfsfólk leikskólans í upphafi 

rannsóknarinnar kom fram að samstarf við foreldra af erlendum uppruna var lítið og starfsfólk 

vissi jafnvel ekki hvaðan fjölskyldan væri. Lítið var hugsað út í sérstöðu erlendu barnanna og 

þeim var ekki sinnt sérstaklega. Samskipti við erlendu foreldrana voru lítil og mátti meðal 

annars skýra það með tungumálaerfiðleikum, óframfærni starfsfólks og foreldranna sjálfra 

(2006, bls. 37–38). Þessi sömu þemu komu fram í því verkefni sem er kveikjan að þessu 

meistaraprófsverkefni og því er forvitnilegt að skoða nánar hvort þessir þættir séu eitthvað 

sem flestir kennarar og þar með deildarstjórar kannast við. 

 

2.4. Foreldrasamstarf 

Í aðalnámskrá leikskóla sem gefin var út af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu árið 2011, 

er lögð mikil áhersla á samvinnu leikskóla og fjölskyldna. Þar kemur fram að framlag og 

sjónarmið foreldra til leikskólastarfs sé mikilvægur liður í því að hafa heildarsýn á velferð og 

vellíðan barna. Foreldrar og leikskóli þurfi að leggja grunn að samstarfi þar sem umhyggja og 

velferð barnanna er höfð að leiðarljósi og að kennurum beri að sýna fjölbreyttum 

fjölskyldugerðum og menningu skilning og virðingu. Samstarfið þurfi að byggjast á 

gagnkvæmum skilningi og virðingu fyrir viðhorfum og þekkingu hverra annarra, traust þurfi 

að ríkja og að aðilar þurfi að geta deilt sjónarmiðum sínum og tekið sameiginlegar ákvarðanir 

er varða einstök börn. Aðalnámskráin leggur mikla áherslu á upphaf leikskólagöngunnar og 

að þar sé lagður hornsteinn að góðu samstarfi. Foreldrarnir fái tækifæri til að kynnast skóla 

barnsins og kennarar fái upplýsingar um reynslu og áhugasvið barnsins. Á þessu byggi fyrstu 

skref barnsins í skólagöngunni. Tekið er fram að foreldrar þurfi að finna að framlag þeirra sé 

mikils metið og litið sé á þá sem mikilvæga samstarfsaðila. Skýrt kemur fram að kennurum 

beri að leitast við að ná til allra foreldra. Með fagmennsku sinni beri kennarar ábyrgð á að 

skipulag skólastarfsins taki mið af heildarhagsmunum allra sem að því koma (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32). 
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2.4.1. Þróun foreldrasamstarfs 

Þrír megin áhrifaþættir eru þess valdandi að aukin áhersla hefur verið lögð á foreldrasamstarf. 

Þetta eru í fyrsta lagi rannsóknir á menntun og þroska barna sem sýna að foreldrasamstarf sé 

mikilsverður áhrifaþáttur. Í öðru lagi stefnumótunarvinna frá yfirvöldum sem leggur áherslu á 

styrkari stöðu foreldra í lífi og menntun barna sinna og í þriðja lagi aukin samfélagsleg ábyrgð 

sem leggur áherslu á styrkingu fjölskyldunnar og bætt skólastarf (Gestwicki, 2004, bls. 128–

129). Áhersla á þátttöku foreldra í skólastarfi hefur farið vaxandi hér undanfarin ár eins og 

annars staðar bæði í leik- og grunnskólum. Það má t.d. sjá á því að í lögum um grunnskóla frá 

2008 kemur hugtakið foreldrar fyrir 64 sinnum, en í lögunum frá 1995 aðeins 23 sinnum 

(Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 17). Leikskólinn varð formlega fyrsta skólastigið árið 

1994 og ef lög um leikskóla eru skoðuð sést mikill áherslumunur. Í lögum nr. 78/1994 kemur 

hugtakið foreldrar 7 sinnum fyrir í einni eða annarri mynd en í lögum nr. 90/2008 kemur 

hugtakið 38 sinnum fyrir. Lögin frá 2008 gera því mun betri grein fyrir réttindum, skyldum og 

ábyrgð foreldra ásamt aukinni þátttöku foreldra í skólastarfinu almennt. Til samanburðar má 

geta þess að í lögum nr. 112/1976 um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir börn, kemur 

hugtakið foreldrar aðeins einu sinni fyrir. Eðli foreldrasamstarfs á báðum skólastigum er hið 

sama að mestu leyti, það sem helst skilur þau að eru dagleg samskipti foreldra og 

leikskólakennara þegar foreldrar koma með börnin eða sækja þau, en um slík samskipti er 

einmitt rætt í nýrri aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

32), sem allir leikskólar starfa nú eftir. 

Engin ein aðferð er sú rétta í foreldrasamstarfi og skólar geta haft stefnu sem innifelur 

meiri, eða minni aðkomu foreldra að starfinu. Hjá þeim skólum sem hafa litla aðkomu 

foreldra að starfinu er foreldrum leyft að taka þátt í athöfnum sem rýra ekki sérfræðiþekkingu 

kennarans eða völd til áhrifa á stjórnun skólans. Þar er áherslan á fréttabréf, boðaða 

foreldrafundi eða annað sem heldur foreldrum í hæfilegri fjarlægð frá skólastarfinu. Í skólum 

sem leggja áherslu á mikla aðkomu foreldra eru foreldrar hins vegar boðnir velkomnir hvenær 

sem er og lögð er áhersla á að þiggja aðstoð foreldra við ýmis tækifæri. Í þeim skólum er 

viðurkennt að bæði kennarar og foreldrar hafi sérfræðiþekkingu á barninu og að báðir aðilar 

hafi rétt til ákvarðanatöku og stefnumótunar um menntun og þroska barnsins (Epstein, 2002, 

bls. 9–14 og Gestwicki, 2004, bls. 123–134).  

 

2.4.2. Mikilvægi foreldrasamstarfs 

Í uppeldisfræðum virðist mikilvægi foreldrasamstarfs fyrir skólagöngu barna óumdeilt og bent 

hefur verið á að þeim börnum farnast betur bæði í skóla og utan, sem eiga foreldra sem sinna 
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samstarfi við skólann. Líðan barnanna endurspeglar bæði heimili og skóla. Stuðningur skólans 

við foreldrana þarf bæði að vera opinn og styðjandi til að árangur náist (Ball, 1994, bls. 45). 

Það er því sérstaklega mikilvægt að skólarnir sinni erlendum foreldrum vel og leggi sig 

aukalega fram um að ná til þeirra. Það er krefjandi verkefni því hér á landi eru tiltölulega fáar 

fjölskyldur frá sama landi eða menningarsvæði í hverjum skóla. Viðhorf og lífssýn þessara 

fjölskyldna geta því verið mjög ólík, og væntingar þeirra til skólanna og samstarfs við þá 

einnig (Harding, 2006, bls. 234–236). 

Nám og þroski barna er samvinna og samábyrgð foreldra og kennara en misjafnt er 

hvaða skilning fólk leggur í hugtakið foreldrasamstarf. Sumir túlka það þannig að það eigi yfir 

öll samskipti milli skóla og heimila. Aðrir vilja flokka þessi samskipti eftir eðli þeirra. Í 

aðalnámskrá leikskóla eru engar skilgreiningar á því hvað felst í hugtakinu foreldrasamstarf. 

Einungis er tekið fram að byggt sé á þeirri hugmynd að fjölskyldan og leikskólinn séu 

samstarfsaðilar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32).  

Áherslumunur er til staðar á því hvaða þættir tilgreindir í umfjöllun um 

foreldrasamstarf, allt frá því að öll þátttaka foreldra sé mikilvæg og af hinu góða yfir í að 

reyna að skilgreina hvaða þættir skipti máli í þessu sambandi. En niðurstöðum ber alls staðar 

saman. Foreldrasamstarf skiptir máli fyrir nám og þroska barna. Foreldrar eru fyrstu kennarar 

barna sinna. Þau koma í skólann með þekkingu, gildi og trú sem þau læra heimavið. Foreldrar 

móta gildi barna sinna, hvatningu til náms og viðhorf til veraldarinnar (McGee Banks, 2010, 

bls. 419 og Fullan, 2007, bls. 190). Þeir eru mikilvægustu persónurnar í lífi barnsins. Skólinn 

þarf að líta meira á foreldrana sem samstarfsaðila en gert hefur verið og báðir aðilar hafa hag 

af því að dýpka og þróa samstarfið. Gott samstarf skapar grundvöll og forsendur fyrir 

samræðum um hlutverk og stefnu skólans (Gunnar E. Finnbogason, 2009, bls. 105–106). Það 

er ljóst að foreldrar hafa hlutverk í þroska og menntun barna sinna, og það hlutverk þarf 

skólinn að vera meðvitaður um. Epstein talar um að viðhorf kennara þurfi, og hafi verið, að 

breytast. Ef kennarar líti aðeins á börn sem nemendur, séu þeir líklegri til að líta á 

fjölskylduna sem aðskilda frá skólanum. Þ.e. fjölskyldan á að gera sitt, en láta skólann sjá um 

menntunina. Ef kennarar hins vegar líti á nemendurna sem börn, séu þeir líklegri til að beina 

athyglinni einnig að fjölskyldunni sem samstarfsaðila í menntun barnanna (2002, bls. 7). 

Megin ástæða þess að samvinna þessara aðila er nauðsynleg er að stuðla að velgengni barna í 

skóla og lífinu almennt. Þegar allir þessir aðilar vinna saman myndast umhyggjusamt 

samfélag sem heldur utan um börnin (Epstein, 2002, bls. 8). Hagur barnanna hlýtur alltaf að 

eiga að vera í fyrirrúmi. Foreldrar hafa áhrif á nám barna sinna og skólinn hefur ítök í 

uppeldinu. Þar er sérstaklega verið að hugsa um félags- og tilfinningaþroska barnanna og 
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sjálfsmynd þeirra (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 29). Það er því ekki er nóg með að 

aðkoma foreldra að skólastarfinu bæti námsárangur, heldur bætir hún einnig félagslega færni 

(Meyer o.fl., 2010, bls. 348), sem ekki er síður mikilvægur þáttur í þroska hvers barns. 

Hagur allra aðila, barna, foreldra og kennara, er því mikill. Fyrir börnin skiptir máli að 

lykilpersónur í lífi þess þekki hvað þau eru að gera yfir daginn. Það veitir þeim nauðsynlegt 

öryggi að vita að þessir tveir stærstu áhrifaþættir, foreldrar og skóli, séu í góðu sambandi. Að 

auki finna þau að þau skipta máli á báðum stöðum og fá einnig samsvarandi viðbrögð og 

svörun (Gestwicki, 2004, bls. 165). Þess vegna má segja að mikilvægi aðlögunar í leikskóla sé 

óumdeilt, þar sem samvinna þessara mikilvægustu aðila í lífi barnsins hefst. Undanfarið hefur 

nýtt fyrirkomulag aðlögunar verið tekið upp í allmörgum leikskólum hér á landi, svokölluð 

þátttökuaðlögun. Þar er lögð áhersla á að foreldrar séu fyrstu dagana með börnum sínum í 

leikskólanum allan daginn, læri á rútínur, starfsfólk og aðstæður og séu því öruggari með að 

skilja börn sín eftir ásamt því að kynnast vel innbyrðis. Börnin læra aftur á móti að 

foreldrarnir séu eðlilegur þáttur í skólanum og finna að þeir eru öruggir og sáttir við skólann. 

Kennarar njóta einnig góðs af þessu fyrirkomulagi þar sem þeir hafa tækifæri til að kynnast 

foreldrum vel, fylgjast með því hvað hentar hverju barni fyrir sig og geta gefið sér tíma til að 

kynnast börnunum rólega með foreldrana viðstadda. Börnin eru svo í flestum tilfellum tilbúin 

að kveðja foreldrana þegar að þeim tímapunkti kemur (Heimasíða leikskólans Iðavallar). 

 

2.4.3. Kostir foreldrasamstarfs 

Helsti kostur foreldrasamstarfs fyrir foreldra getur verið að fá stuðning við foreldrahlutverkið 

og uppeldi. Samvinna og ráðleggingar á báða bóga getur stutt við foreldra í hlutverki þeirra og 

rofið einangrun. Það getur t.d. verið gott fyrir foreldra að vita hvort hegðun eða þroski barns 

þeirra sé í samræmi við aldur eða svipaður og hjá öðrum börnum. Það getur líka ýtt undir 

sjálfstraust foreldra að heyra að þeir séu góðir foreldrar sem vilji börnum sínum allt  hið besta 

og skipti máli í  skólagöngu barnsins (Gestwicki, 2004, bls. 171–174).  

Eins og áður sagði hefur verið sýnt fram á að aukin þátttaka foreldra í skólastarfi hefur 

afgerandi áhrif á námsárangur nemenda, og mest þegar foreldrarnir sýna barninu áhuga og 

stuðning (Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007, bls. 108 og Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, 

bls. 138). Reynslan sýnir einnig að kennarar geta aukið þátttöku og námsárangur nemenda 

með margbreytilegan bakgrunn með því að aðlaga kennslu sína að styrkleikum nemendanna 

og menningar þeirra (Banks, 2002, bls. 17). 

Fyrir kennara er kostur að fá góðar upplýsingar um barnið frá þeim sem þekkja það 

best, eins og persónuleika og sérstakar þarfir. Einnig er óumdeilt að það sem skiptir 
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fjölskylduna máli, skiptir máli fyrir barnið. Svo má einnig horfa á sjálfstraust kennarans, en 

það getur verið gott að heyra að maður skipti máli og sé að gera góða hluti í vinnunni, jafnvel 

þó ekki fáist slík svörun frá öllum foreldrum. Síðan geta foreldrar einnig verið auðlind af 

skemmtilegum tækifærum svo sem með heimboðum á vinnustaði eða aðgangur að nýjum og 

fjölbreyttum efnivið til náms (Gestwicki, 2004, bls. 179–180). Sumum kennurum kann að 

þykja það auðveldara að vera ekki í samstarfi við foreldra. Að sama skapi getur verið 

þægilegra fyrir foreldra að taka ekki þátt, en láta hlutina alfarið í hendur fagfólks. Slíkt væri 

samt ekki í börnunum í hag (Macbeth, 1993, bls. 203). Langflestir foreldar vilja barninu sínu 

allt það besta og þeir þekkja barnið sitt best. Þetta þarf skólinn að nýta sér til að styrkja 

skólastarfið (Gunnar E. Finnbogason, 2009, bls. 105).  

 

2.4.4. Hlutverk stjórnenda 

Skólastjórnendur og kennarar verða að leggja rækt við samskipti heimilis og skóla á breiðum 

grunni. Samskiptin eiga að byggjast á virðingu, trausti og samábyrgð. Þannig sinnir skólinn 

lagalegum og siðferðislegum skyldum sínum (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, bls. 

137). Stjórnendur í skólum taka ákvarðanir og bera ábyrgð. Þeir geta lagt litla áherslu á 

samskipti við fjölskyldu og samfélag og þannig haldið þeim þrem þáttum sem hafa áhrif á 

nám og þroska barnanna aðskildum. En þeir geta einnig lagt áherslu á fjölbreyttar 

samskiptaleiðir til að draga þessa áhrifaþætti enn nær hver öðrum (Epstein, 2002, bls. 8). 

Foreldrasamvinna er hluti af starfi leikskólanna í dag og áhrif fjölskyldna á barnið eru 

óumdeild. Fjölmenning getur því haft mikil áhrif á skólastarfið, og einnig hvernig litið er á og 

unnið með fjölbreytni fjölskyldna innan skólans. Þess vegna er mikilvægt að raddir allra fái að 

heyrast, ekki einungis þeirra sem tilheyra meirihlutanum. Þetta getur þýtt hvatningu frá 

kennurum og stjórnendum til þeirra foreldra sem ekki tilheyra meirihlutanum til þess að taka 

virkan þátt í mótun starfsins t.d. með setu í foreldraráðum, félögum eða fræðslunefndum 

(Robinson og Díaz, 2006, bls. 177). Mikilvægt er að foreldrar finni sig velkomna í skólann og 

geti ófeimnir komið hvenær sem er. Þeir þurfa að vita að þeir eru hluti af skólasamfélaginu 

(Macbeth, 1993, bls. 194). 

Með auknu samstarfi er líklegt að foreldrar þekki skóla barna sinna betur, þar á meðal 

kennarana. Stundum getur samstarfið veitt foreldrum og börnum tækifæri til samvista innan 

skólasamfélagsins við sérstök tækifæri og uppákomur (McGee Banks, 2010, bls. 419), en það 

eru ekki síður hin óformlegu og daglegu samskipti sem eru mikilvæg til að byggja upp 

gagnkvæma virðingu og traust milli foreldra og starfsfólks skólans (Gunnar E. Finnbogason, 
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2009, bls. 106). Þessi daglegu samskipti eru einmitt eitt dýrmætasta tækifæri 

leikskólakennara. 

 

2.4.5. Hvað felst í foreldrasamstarfi? 

Til að móta skýrar hugmyndir og stefnu í foreldrasamstarfi er þarft að greina samskipti 

foreldra og skóla á einhvern hátt og má þá styðjast við umræðu Nönnu Kristínar Christiansen 

(2010, bls. 68–69) um þessi efni en hún segir að í umræðunni sé ekki alltaf gerður 

greinarmunur á samskiptum og samstarfi, enda mörkin stundum óljós. Samstarf sé þó flóknara 

fyrirbæri og reyni meira á einstaklingana. Forsenda góðs samstarfs er gagnkvæmt traust, 

virðing og jafnræði ásamt því að aðilar þurfa allir að hafa hag af samstarfinu. Kristinn 

Breiðfjörð (2003, bls. 137) er sammála Nönnu og telur að hægt sé að gera greinarmun á 

orðasamböndunum samskipti heimilis og skóla og samstarf heimilis og skóla. Samskipti eru 

víðara hugtak og tákna tengsl foreldra og skóla, en samstarf er gagnvirkt og byggist á 

samvinnu, samráði og stuðningi. Þátttaka foreldra í skólastarfi er svo aftur virk þátttaka svo 

sem heimavinna, heimsóknir í skólann og fleira. Frekari flokkun er þó til og sem dæmi má 

nefna flokkun Epstein (2002, bls. 12–14) á þátttöku foreldra eða samskiptaleiðum milli 

heimila og skóla í sex flokka: 

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

Dæmi: Fræðslufundir fyrir foreldra um þroska barna.  

2. Samskipti. Skólinn og foreldrar hafa gagnkvæm samskipti. Dæmi: Foreldraviðtöl, 

vikuáætlanir, skilaboð, fréttabréf, heimasíða skólans o.fl.  

3. Sjálfboðaliðar. Skólastarfið er aðlagað þannig 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 heimanámi barna sinna. Dæmi: Vikuáætlun eða 

heimavinnuáætlun send heim og foreldrar vinna að verkefnum með barninu.  

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.  

Í rannsóknarhluta þessa verkefnis verður meðal annars stuðst við þessa greiningu 

Epstein þegar foreldrasamvinna verður skoðuð. Ekki verða allir flokkarnir notaðir og verður 

flokkum 4 og 6 sleppt að þessu sinni þar sem þeir tengjast ekki viðfangsefni rannsóknarinnar. 
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Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir gerðu rannsókn á samstarfi heimila og 

leikskóla fyrir nokkrum árum. Í rannsókninni var leitast við að fá upplýsingar um hvernig 

leikskólakennarar haga samstarfi við foreldra og hvað þeir telja að helst standi í vegi fyrir 

innihaldsríku samstarfi. Niðurstöður úr rannsókn Bryndísar og Jóhönnu sýna að kennarar 

nefna helst daglegt spjall, foreldraviðtöl, almennar upplýsingar um starfið og kynningar og 

foreldrafundi sem leiðir í samstarfi við foreldra. Það sem helst var rætt um við foreldra var 

líðan barns þeirra, almennt um dagskrá og starf leikskólans, nám og þroska barnsins, aðbúnað 

og hegðun. Þar kemur einnig fram að kennarar telja þátttöku foreldra í skólastarfinu helst vera 

sýnilega við uppákomur í leikskólanum, í foreldrafélögum og ráðum, þegar þeir láta í ljósi 

skoðanir á skólastarfinu og við mætingu á fundi og kynningar. Lítið var hins vegar um að 

foreldrar tækju beinan þátt í starfi á deild (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2007, bls. 683–685). 

Samvinna kennara og foreldra getur verið flókin og sveiflukennd og stundum erfitt að 

finna flöt á þeim verkefnum sem upp koma og finna út hver ber ábyrgð á hverju í menntun og 

þroska barnsins. Kennarar þurfa því að leggja sig fram um að byggja upp innihaldsríkt 

samstarf með erlendum foreldrum til hagsbóta fyrir barnið (Robinson og Díaz, 2006, bls. 

177).  Þeir þurfa að sýna að þeir séu tilbúnir til að veita þjónustu og vera samstarfsaðilar 

foreldra. Þjónustan getur falist í ráðgjöf eða umræðum um uppeldi barna og með samstarfi 

leggjum við áherslu á að við lítum svo á að menntun og uppeldi barna fari fram bæði heima 

og í skólanum. Árangur í báðum þáttum er bestur ef unnið er á svipaðan hátt á báðum stöðum 

(Macbeth, 1993, bls. 195). Samfella í reynslu barna heima og í skólum er meiri ef foreldrar og 

kennarar skiptast reglulega á upplýsingum og tileinka sér svipaðar aðferðir við nám, 

félagsmótun og daglega rútínu barnsins (Bennet og Tayler, 2006, bls. 33–36). Það er því 

óumdeilt að foreldrasamstarf er mikilvægur þáttur. En hann kemur ekki af sjálfu sér og það er 

mikilvægt að kennarar láti foreldra vita hve miklu máli þeir skipta fyrir skólagöngu barna 

þeirra (Harris o.fl., 2009, bls. 78). 

 

2.5. Samskipti 

Í foreldrasamstarfi eru samskipti mikilvægur þáttur og í raun sá allra mikilvægasti. Til að gott 

samstarf náist þurfa samskipti að ganga vel og greiðlega ásamt því að vera gagnvirk þannig að 

báðir aðilar samstarfsins fái út úr því það sem þeir þarfnast 

Samskipti má skilgreina þannig að þau séu færsla skilaboða milli aðila, það er 

sendanda og móttakanda. Skilaboðin geta síðan verið munnleg, líkamstjáning eða skrifleg. 

Munnleg skilaboð og líkamstjáning blandast síðan oft saman og geta jafnvel haft truflandi 
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áhrif á ferlið beri þessum þáttum ekki saman. Þá má einnig líta á þögn sem hluta samskipta, 

því hvernig henni er beitt getur skipt miklu máli. Árangursrík samskipti verða til þegar 

samspil sendanda og móttakanda er virkt og báðir taka þátt þannig að sameiginlegur 

skilningur myndast (Haugen og Skogen, 2005, bls. 99–101). 

Samskipti eru stór þáttur í starfi allra stjórnenda og oft einn sá mikilvægasti í starfi 

skólastjórnenda (Haugen og Skogen, 2005, bls. 99). Í raun má einnig segja að samskipti séu 

lykilhugtak í fjölmenningarlegri kennslu (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 135). Það er því 

mikilvægt að sá sem hefur frumkvæði að samskiptum vandi sig við að tala sama tungumál og 

móttakandinn, þ.e. noti ekki of flókin eða sérhæf orð og passi jafnframt upp á að 

líkamstjáning og orð passi saman og séu viðeigandi. Vandamál geta komið upp í samskiptum 

þegar ekki skapast sameiginlegur skilningur á því sem um er rætt (Haugen og Skogen, 2005, 

bls. 102–103). Þetta þarf sérstaklega að hafa í huga þegar um samskipti við erlenda foreldra er 

að ræða. 

Viðhorf okkar skipa stóran sess í samskiptum og megin reglan er sú að viðhorf mótast 

af reynslu okkar eða eru lærð. Við mótum þau heimavið, í leik- eða grunnskóla, gegnum áhrif 

frá vinum, fjölmiðlum, frekari menntun ásamt fleiru. Viðhorfin byggjast upp á löngum tíma 

og endurspegla a.m.k að einhverju leyti þá menningu og umhverfi sem við vöxum upp í. 

Viðhorfin koma síðan fram í samskiptum okkar við aðra (Haugen og Skogen, 2005, bls. 96). 

Sjálfsmyndin skiptir líka máli og fram kemur í umfjöllun Guðrúnar Pétursdóttur um 

fjölmenningarlegan skóla að hún telur jákvæða sjálfsmynd hornstein uppbyggjandi samskipta 

við aðra (2003, bls. 135). 

Hægt er að nýta margar mismunandi leiðir til að hvetja foreldra til samstarfs þar sem 

þeir finna sig örugga. Þeir skólar sem standa sig best í þessu byggja á hreinskilni, opnum og 

tíðum samskiptum. Þeir bjóða einnig upp á fjölbreyttar leiðir til samskipta þar sem allir 

foreldrar ættu að geta fræðst um skólann og kennarar að geta kynnst foreldrum betur. Þessi 

gagnvirku samskipti eru lykilatriði ef traust og gagnkvæm virðing á að nást milli kennara, 

foreldra og barna (Harris o.fl., 2009, bls. 3). Í raun má segja að ekkert byggi gott samstarf 

betur upp en persónuleg samskipti á daglegum grunni og þessi daglegu samskipti eru mjög 

mikilvæg til að byggja upp traust og virðingu. Margt er falið í þessum stuttu samskiptum, 

foreldrar vilja vita að kennarar taki eftir og þekki barnið þeirra ásamt því að vera heilsað 

sjálfum og boðið upp á spjall. Nauðsynlegt er því að gera ráð fyrir þessum þætti í starfinu 

þannig að kennarar geti gefið sér tíma til spjalls á þeim tíma sem foreldrar koma með og 

sækja börnin sín (Gestwicki, 2004, bls. 276–279). Gott er að kennarar leggi áherslu á 

mikilvægi virðingar, samkenndar og samstöðu í öllum mannlegum samskiptum (Guðrún 
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Pétursdóttir, 2003, bls. 153). Ekki má svo gleyma því að börnin sjálf eru oft órjúfanlegur hluti 

af samskiptum foreldra og skóla því þau eru oft stærsti upplýsingagjafi foreldranna um 

skólastarfið (Epstein, 2002, bls. 8–9). Kennarar og deildarstjórar þurfa því að hafa 

samskiptamáta sinn í huga og reyna að vanda til allra samskipta, bæði við foreldra og börn. 

 

2.6. Mikilvægi upplýsinga 

Upplýsingar eru fyrsta skrefið í samstarfi foreldra og skóla. Foreldrar samtímans líta á það 

sem sjálfsagðan rétt að hafa aðgang að upplýsingum um börn sín og skólastarfið og vera 

þátttakendur í ákvörðunum sem varða hagsmuni barnanna. Á sama hátt þurfa foreldrar að 

veita skólanum upplýsingar sem varða hag barnanna (Macbeth, 1993, bls. 197 og Nanna 

Kristín Christiansen, 2010, bls. 69–72). Flestir foreldrar telja upplýsingagjöf frá skóla til 

foreldra mikilvæga, eins telja foreldrar mjög mikilvægt að þeir veiti skólanum upplýsingar um 

börn sín (Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007, bls. 112). Það er því mikilvægt að boðleiðir séu 

greiðar og foreldrar og skóli sýni vilja til að skiptast á upplýsingum sem varða börnin 

(Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, bls. 147). 

Niðurstöður Hönnu Ragnarsdóttur úr rannsókn sem framkvæmd var árin 2002-2005 og 

fjallaði um stöðu og reynslu tíu innflytjendafjölskyldna á Íslandi og barna þeirra fyrstu þrjú 

árin í skólum benda einnig til þess að skort hafi upp á upplýsingaflæði milli skóla og heimila. 

Einkum hafi frumkvæði vantað frá skólunum. Þetta var þó misjafnt eftir kennurum og virtist 

fara meira eftir frumkvæði einstakra kennara en heildarstefnu skólanna.  Fram kom að finna 

þurfi leiðir til að auka frumkvæði kennara til samskipta við foreldrana og skilaboðin þurfi að 

vera skýr. Foreldrar þurfi að vita til hvers er ætlast af þeim, hvaða ábyrgð þeir bera og einnig 

þekkja réttindi sín og barnanna. Kennarar geta þannig verið mikilvægasti tengiliður foreldra 

við samfélagið (Hanna Ragnarsdóttir, 2007,  bls. 264–266). 

Með nýjum lögum um grunnskóla er foreldrum gert skylt að veita skólanum allar 

upplýsingar um barnið, sem er nýmæli frá fyrri lögum (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Sami 

varnagli er ekki hafður í lögum um leikskóla, þar skulu foreldrar hafa náið samráð við skólann 

og veita honum upplýsingar um barnið (lög um leikskóla nr. 90/2008). Sérstakt er að ekki 

skuli sömu kröfur vera lagðar á foreldra í þessum efnum á báðum skólastigum, einkum þegar 

mikilvægi gagna eins og meðferðarúrræði og greiningar er haft í huga.  

Ný tækni í samskiptum hefur rutt sér til rúms síðustu árin og mikið af samskiptum 

heimilis og skóla fer nú fram í gegnum tölvupóst og heimasíður. Slíkt kemur þó aldrei alveg í 

staðinn fyrir gömlu aðferðirnar. Hættan við vefsíður er sú að sífellt þarf að vera að uppfæra 

þær upplýsingar sem þar er að finna svo þær verði ekki úreldar. Einnig er hætta á því að skapa 
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miklar og flottar umbúðir um lítið efni (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, bls. 147–

148). Í ljósi þess að foreldrar hafa rétt á að velja skóla fyrir barnið sitt er samt mikilvægt að 

þeir hafi aðgang að upplýsingum um skólana. Þar má nefna stefnu hans, hvernig hann vinnur 

að markmiðum sínum og á hvern hátt hann metur starf sitt. Allt þetta ætti að vera á heimasíðu 

hvers skóla (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 69–70). Almenn tölvunotkun foreldra er 

enn tilviljanakennd og er breytileg eftir efnahag og aldri (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 

2003, bls. 148–149) og enn er það þannig að einhverjir foreldrar fá upplýsingar prentaðar út í 

leikskólunum, þar sem þeir hafa ýmist ekki tölvu eða eru ekki nettengdir. Hæpið er þess 

vegna fyrir kennara að treysta því að setja efni og tilkynningar út á netsíður, eins og til dæmis 

skráningarkerfi Mentor, og láta svo foreldrana bera ábyrgð á því hvort þeir sjái það og skilji. 

Með því er skólinn í raun að setja ábyrgðina á samskiptunum yfir á foreldra sem eru í 

misjafnri stöðu til að nálgast efnið. Það er a.m.k. reynsla margra deildarstjóra að alltaf eru 

einhverjir foreldrar sem biðja um að fá slíkt efni prentað út, því þeir hafi ekki aðgang að tölvu. 

Eins má gera ráð fyrir því að erlendir foreldrar hafi ekki sömu möguleika á að kynna sér slíkt 

efni til hlítar. 

Mikilvægt er einnig að gera sér grein fyrir mismunandi þörfum foreldra fyrir 

upplýsingagjöf. Sumir eru að koma með sitt fyrsta barn í skólann, en aðrir hafa haft fleiri börn 

þar áður (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, bls. 149). Stjórnendur þurfa ætíð að gæta 

þess að foreldrar sem ekki hafa reynslu af viðkomandi skóla fái allar hugsanlegar upplýsingar, 

og að ekki sé gengið út frá því að foreldrar viti um venjur og siði innan skólans. Til að 

samstarf skóla og heimila gangi vel þurfa foreldrar að fá góðar upplýsingar um skólastarfið. 

Hvers er vænst af börnunum, hvernig þau eru metin og hvernig foreldrar geti sem best stutt 

við barn sitt. Kennarar verða að hafa skilning á menningu nemandans og þekkja 

menntunarvæntingar foreldra, tungumálið sem talað er heima, gildi og norm fjölskyldunnar 

(McGee Banks, 2010, bls. 419–420). Kennarar verða að vera vakandi fyrir því að fjölskyldur 

eru misjafnar og hafa ólíkar væntingar til skólans og menntunar. Þar skiptir því miklu máli að 

þekkja nemendur og fjölskyldur þeirra vel sem og sjálfan sig og hvað maður stendur fyrir. 

 

2.7. Samstarf við foreldra af erlendum uppruna 

Eins og áður sagði hafa orðið hraðar samfélagsbreytingar undanfarin ár og íslenskt samfélag 

er ekki jafn einsleitt og áður. Í fjölmenningarsamfélagi eru fjölskyldur af ýmsum toga, ekki 

einungis af ólíkri menningu eða trú. Fjölskylduform eru fjölbreytt og fyrir utan hina 

hefðbundnu kjarnafjölskyldu eru fjölskyldur með einu foreldri, samsettar fjölskyldur, 

fjölskyldur með samkynhneigða foreldra og þroskaskerta foreldra. Það er því ærið verkefni 
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fyrir kennara að koma á farsælu samstarfi við þessa fjölbreyttu flóru foreldra (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2010 bls. 257 og McGee Banks, 2010 bls. 421). Til þess að samstarf heimila og 

skóla gangi vel þurfa foreldrar að vita til hvers er ætlast af þeim í því samstarfi, og það reynir 

sérstaklega á samskiptahæfni kennara og félagsfærni í samstarfi við heimili þar sem menning 

og bakgrunnur eru kennaranum ókunn. Þess vegna er nauðsynlegt að hafa fjölmenningu í 

huga þegar lagður er grunnur að foreldrasamstarfi (Andonov, 2009, bls. 171). Taka þarf til 

greina mun á menningu, uppruna og stétt foreldranna sem um ræðir og jafnvel aldur og kyn 

(Fullan, 2007, bls. 189). Það er því að mörgu að hyggja. 

 

2.7.1. Félagsleg staða 

Kennarar þurfa einnig að gera sér grein fyrir ólíkri valdastöðu þeirra sjálfra og sumra foreldra 

ásamt hugsanlegum viðhorfsmun, sem getur tengst ólíkum félagslegum bakgrunni foreldranna 

og kennarans (Bennet og Tayler, 2006, bls. 33–36). Sumir foreldrar, eða foreldrahópar, eru 

meiri þátttakendur í samstarfi við skóla en aðrir. Foreldrar sem standa betur félagslega eða 

fjárhagslega eru líklegri til að vera öruggari með sig í samskiptum við skólann og kennara. 

Þetta er afmarkaður hópur fólks sem hefur sjálfstraust til að tala við kennara og sérfræðinga á 

jafningjagrundvelli. Þessi hópur er jafnframt líklegur til að skorta tíma til samskiptanna, enda 

oft í krefjandi störfum utan heimilis. Þeir foreldrar sem ekki tilheyra þessum hópi eiga einnig 

oft í vanda með samskipti við skólann. Í þeim hópi eru foreldrar sem standa lakar félagslega 

eða fjárhagslega, og þá sérstaklega innflytjendur, minnihlutahópar og þeir sem ekki tala 

tungumálið. Ólík tungumál og menning geta virkað sem hindrun fyrir foreldra sem vilja 

börnum sínum allt hið besta en fyllast vonleysi við að reyna að skilja menntakerfið í nýju 

landi. Margir skólar reyna að koma til móts við þessa foreldra og aðstoða þá á alla vegu. Slíkt 

er mikilvægt því skólar þurfa að vera staður þar sem börn og foreldrar eru örugg og finna 

stuðning og skilning (Harris o.fl., 2009, bls. 4–6). 

 

2.7.2. Væntingar og viðhorf foreldra 

Fjölbreytni foreldrahópa sýnir fram á margbreytileika foreldrasamstarfs í skólum. Þessi 

margbreytileiki, sem getur birst í mismunandi samskiptum, væntingum og hugðarefnum, 

flækir stundum, en minnkar ekki þörfina fyrir aðkomu foreldra og samfélags að skólastarfinu. 

Fjölbreytni í foreldrahópnum getur verið skólunum dýrmæt, en hún getur líka orðið upphaf 

vanda og árekstra. Suma foreldra er erfitt að fá til samstarfs um menntun barnanna. Þeir bera 

við tímaskorti, því að hafa ekki nógu góðan bakgrunn til að geta stutt við börnin, eða þeir telja 

að gildi skólans fari ekki saman með eigin gildum (McGee Banks, 2010, bls. 422 og Meyer 
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o.fl., 2010, bls. 348–350). Viðhorf til kennslu og lærdóms getur einnig verið mismunandi. 

Sumir erlendir foreldrar telja nám meginverkefni skólans en ekki sitt, meðan aðrir líta á 

skólann sem viðbót við þá menntun sem þeir veita barninu sjálfir. Að auki geta foreldrar haft 

önnur viðhorf til leiks í skólanum og jafnvel fundist viðtekin íslensk viðhorf til leiks barnaleg 

og einföld. Jafnvel þótt foreldrar viðurkenni leik sem námsleið gera þeir það oft með hálfum 

hug. Þ.e. það sé gott að leyfa börnunum að leika sér fyrst, en svo þurfi þau að fara að læra 

smátt og smátt, frekar en að þeir samþykki að börnin læri í raun gegnum leik. Í sumum 

tilfellum sjá erlendir foreldrar í raun lítinn tilgang með leikskólagöngu yfir höfuð, einna helst 

þó til að læra tungumál nýja landsins (Brooker, 2002, bls. 51–55). Guðrún Pétursdóttir segir 

leikskólakennara telja að stundum sé erfitt að virkja erlenda foreldra til þátttöku og samstarfs 

ásamt því að upplifa þá óörugga í samskiptum. Þannig beri stundum á þeim misskilningi að 

óöryggið er túlkað sem áhugaleysi (2003, bls. 151). Slíkt kemur einnig fram hjá Önnu 

Þorbjörgu Ingólfsdóttur og Elsu Sigríði Jónsdóttur (2004, bls. 88), ásamt því að margir 

foreldrar í slíkri stöðu vita einnig að íslenskan þeirra verður seint jafn góð og barnanna þeirra 

og að þau geta ekki notað hana til samskipta við börnin. Tungumálaerfiðleikar geta þannig 

birst í samskiptum foreldra og barna um skólastarfið, því börnin þekkja aðeins íslensk orð og 

hugtök yfir það sem gerist í skólanum og geta því ekki miðlað því til foreldranna. Þar af 

leiðandi eiga foreldrarnir erfiðara með að fylgjast með og skilja þennan mikilvæga þátt í lífi 

barnanna (2004, bls. 87).  

Þrátt fyrir ólík sjónarmið og hugmyndir þurfa kennarar samt sem áður aðstoð og 

stuðning foreldra til að ná fram markmiðum sínum um menntun og þroska barnanna. Slík 

samvinna getur tekið á þar sem aðstæður nemenda og fjölskyldna eru mjög ólíkar og í flestum 

tilfellum eru báðir foreldrar í vinnu daglangt. Því er nauðsynlegt að endurhugsa áherslur í 

slíku samstarfi og skoða innihald og tímalengd þess í samhengi við takmarkaðan tíma 

foreldra. Að auki getur sumum foreldrum  fundist þeir ekki hafa nógu sterkan grunn að byggja 

á og að rödd þeirra skipti í raun ekki máli (Banks, 2002, bls. 120 og Macbeth, 1993, bls. 197). 

 

2.7.3. Væntingar og viðhorf kennara 

DeCastro og Cho gerðu rannsókn á viðhorfum bandarískra kennara til foreldra úr hópi 

minnihluta. Flestum kennaranna sem rannsóknin náði til fannst gott að fara á námskeið um 

fjölmenningu og/eða foreldrasamstarf og tóku fram að þetta hefði vakið þá til umhugsunar um 

þessi mál og aukið skilning. Viðhorf kennaranna var samt að nokkru leyti neikvætt og kom 

fram að þeir töldu að foreldrarnir bæru ábyrgð á því ef gengi barnanna var slakt. Áhugaleysi 

þeirra og lítil áhersla á menntun væri þar helst um að kenna. Orðræðan einkenndist nokkuð af 
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viðhorfinu við og hinir sem felur í sér skýra aðgreiningu  hópa. Slík viðhorf eru fallin til þess 

að viðhalda erfiðleikum í samskiptum heimila og skóla og í versta falli koma í veg fyrir þau. 

Eigi samskiptin að vera gagnkvæm og góð þurfa þau að einkennast af virðingu fyrir 

heimamenningu foreldranna sem og kennaranna (DeCastro og Cho, 2005, bls. 44–45). Í því 

sambandi getur verið hjálplegt að finna út hvaða þættir foreldrasamstarfsins vekja áhuga hjá 

hverju foreldri og hvetja þá til þátttöku á því sviði (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 151). 

Skólinn og kennarar ættu að hafa þessa þætti í huga og sýna virðingu fyrir börnum og 

foreldrum, hverjar sem aðstæður þeirra eru. Í nýrri aðalnámskrá leikskóla kemur enda fram að 

líðan barns í leikskólanum sé samtvinnuð velferð fjölskyldu þess og heimilis (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32). Kennarar hafa tilhneigingu til að vera opnari og 

tilbúnari til samstarfs gagnvart framfærnum fjölskyldum sem þeir ná að kynnast vel, en 

fjölskyldum sem eru meira til baka (Brooker, 2002, bls. 128). Það sama á við um hvatningu til 

að taka þátt í stjórnun eða stefnumótun innan skólastarfsins (Brooker, 2002, bls. 130). 

Skólafólki finnst það heldur ekki alltaf sitt hlutverk að styðja slíka foreldra (Brooker, 2002, 

bls. 131). 

 

2.7.4. Helstu hindranir í samstarfi 

Foreldrum með fjölmenningarlegan bakgrunn getur þótt samstarfið við skólann erfitt. Þeir 

þekkja ekki venjur og viðmið, hafa jafnvel ekki vald á tungumálinu og eru því oft misskilin, 

eða misskilja skilaboðin frá skólanum. Slíkt getur valdið togstreitu og foreldrum finnst þeir 

ekki velkomnir eða að þeir fái lítinn stuðning. Í flestum tilfellum vilja foreldrar þó að börnum 

sínum gangi vel í skólanum og hafi tækifæri til þroska, sem eru sömu markmið og kennarar 

hafa (Andonov, 2009, bls. 171). Erlendum foreldrum getur fundist tungumálið með stærri 

þáttum sem valda erfiðleikum við skólagöngu barna sinna (Joshi, Eberly og Kouzal, 2005, bls. 

13 og Turney og Kao, 2009, bls. 267). Skólum gengur misvel að ná öllum foreldrum til 

samstarfs. Eins og áður hefur komið fram eru þeir foreldrar sem betur standa efnahagslega og 

félagslega líklegri til að treysta sér í slíkt samstarf. Þeir hafa meira sjálfstraust og eru vissir 

um að þeir geti stutt barn sitt til náms, hjálpað barninu að finna til öryggis og hamingju, 

yfirstíga neikvæð áhrif og stutt það til að forðast vandræði. Þeir trúa því einnig að þeir hafi 

jákvæð áhrif á nám og þroska barnsins. Það er því til mikils að vinna að vanda samstarf við 

foreldra og ná til þeirra sem standa höllum fæti og styðja við þá. Árangurinn af því gæti verið 

mjög mikill. En til þess þurfa skóli og foreldrar að tala sama tungumál. Skólinn gæti t.d. þurft 

að taka tillit til þess hvenær foreldrar komast í skólann til samstarfs. Athuga hvaða viðburðir 

það eru sem vekja áhuga foreldra og spyrja hvort þau hafi skoðun á því hvað gæti bætt 
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skólastarfið, styðja við aukin samskipti milli foreldra almennt og innan samfélagsins og síðast 

en ekki síst að láta þýða öll skilaboð sem skólinn sendir frá sér til foreldra sem ekki tala 

meirihlutatungumálið. Í stuttu máli sagt þarf skólinn að brjóta niður hindranir sem kunna að 

vera til staðar (Harris o.fl., 2009, bls. 17–20). Foreldraviðtöl eru meðal annars mikilvægur 

þáttur foreldrasamstarfs og vanda þarf til verka við undirbúning þeirra. Jafnvel reyndir 

kennarar geta lent í vanda með að ná góðum samskiptum við fjölmenningarlegar fjölskyldur 

og samstarfið virðist hvíla of mikið á einhliða framlagi kennarans. Í þeim tilfellum er í raun 

enn mikilvægara að það takist vel til (Andonov, 2009, bls. 172–173). 

 

2.7.5. Túlkaþjónusta 

Auðvelda verður erlendum foreldrum sem ekki hafa náð tökum á íslensku þetta samstarf með 

því að bjóða upp á þjónustu túlka á foreldrafundum og í foreldrasamtölum (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003, bls. 151). Í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur frá 2000–2001 var skoðað 

hversu algengt það var að túlkur væri fenginn til að aðstoða við samskipti við erlenda 

foreldra. Í flestum leikskólunum hafði verið notast við túlk, en oftast aðeins í fyrsta viðtali í 

skólabyrjun. Sums staðar virtist þó ógerlegt að fá túlk og var þá reynt að fá aðra aðila, 

stundum aðila sem foreldrarnir sjálfir útveguðu (2002, bls. 62). Víða eru erfiðleikar í 

samskiptum foreldra og skóla og misskilnings gætir. Túlkaþjónusta sýnist því víða vannýtt 

eða óaðgengileg og stundum telja foreldrarnir eða kennarar ekki þörf á túlki. Kostnaður við 

túlkaþjónustu getur líka verið hindrun. Einnig er ekki óskastaða að fá samlanda sinn til að 

túlka þegar viðkvæm málefni eru rædd, sérstaklega ef traust ríkir ekki milli aðila (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2002, bls. 71).  

Eins og sést á þessu hefur samstarf við erlenda foreldra á stundum valdið starfsfólki 

leikskóla erfiðleikum og þá sérstaklega vegna tungumálaerfiðleika. Þess vegna hóf 

Reykjavíkurborg meðal annars að gefa út upplýsingabæklinga á nokkrum tungumálum og 

setti sér fjölmenningarstefnu árið 2001. Með henni var viðurkennt að sinna þyrfti sérstaklega 

erlendum foreldrum sem ekki tala íslensku og jókst notkun túlka nokkuð í kjölfarið (Björk 

Helle Lassen o.fl. 2007, bls. 156–157). Elsa Sigríður Jónsdóttir gerði árið 2005 rannsókn á 

aðlögun Íslendinga erlendis og tók þar viðtöl við Íslendinga sem flutt höfðu til Bandaríkjanna 

til náms. Þar kom fram að flutningarnir höfðu mikil áhrif á sjálfsmynd fólksins. Fólk byrjar 

sem óskrifað blað og virðing og staða frá gamla landinu flyst ekki með því. Að sama skapi 

olli tungumálið vandamálum, þó allir hefðu grunn í enskri tungu, því fólk var ekki með næga 

færni til að tjá sig á fullnægjandi hátt í náminu. Það var fólki erfitt að standa ekki jafnfætis 
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samnemendum sínum (2007b, bls. 341–343). Það má því leiða að því líkum að slíkt hið sama 

eigi við um þá sem setjast að hér á landi. 

 

2.7.6. Hlutverk skólans 

Samvinna við foreldra af erlendum uppruna krefst bæði tíma og áhuga af hendi kennara á því 

að þekkja ólíka menningu og bakgrunn. Samvinna getur aldrei verið einhliða, hún þarfnast 

umræðu og samþykktar milli aðila. Slíkt getur kallað á sveigjanleika og skilning frá hendi 

kennara þegar foreldrar hafa önnur gildi eða siði sem stangast á við skólastarfið. Líta má á 

slíkt sem tækifæri til sameiginlegrar lausnaleitar sem eykur um leið skilning og víðsýni beggja 

aðila (Andonov, 2009, bls. 176). Skólar sem gengur vel að ná fram samstarfi við foreldra með 

ólíkan bakgrunn eiga þrennt sameiginlegt. Þeir setja markið á traust samband milli kennara, 

fjölskyldu og samfélags sem byggð eru á samvinnu. Þeir þekkja, virða og koma til móts við 

þarfir fjölskyldna og taka tillit til ólíkrar menningar og stéttar. Síðast en ekki síst nýta þeir sér 

hugmyndafræði sem byggir á samvinnu og að ábyrgð sé deilt. Með öðrum orðum, foreldrar 

skipta máli fyrir bætt skólastarf (Harris o.fl., 2009, bls. 2). Mikilvægt er því að stjórnendur og 

starfsfólk leikskóla tileinki sér jákvæðni í samskiptum við þá og séu meðvitaðir um að 

sennilega þurfi að leggja aukalega á sig til að ná góðum tengslum.  

 

2.7.7. Að taka á móti erlendum foreldrum 

Í rannsókn sem Hanna Ragnarsdóttir gerði árið 2002 um markvisst leikskólastarf í 

fjölmenningarlegu samfélagi, var í langflestum tilfellum ekkert sérstaklega unnið að móttöku 

erlendra foreldra, þó einhverjir skólar hefðu móttökuáætlun. Tekið var eins á móti erlendum 

foreldrum og þeim íslensku, ekki var litið á slíka móttöku öðrum augum (2002, bls. 60). Í 

rannsókn sem Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir gerðu, kemur hins 

vegar fram að erlendir foreldrar eru almennt áhugasamir og jákvæðir í garð leikskólans, en eru 

að öðru leyti ólíkir innbyrðis eins og aðrir foreldrar (2006, bls. 38–40). Hjá Hönnu 

Ragnarsdóttur kemur fram að samskipti við foreldrana gengu misjafnlega. Allt frá góðum 

samskiptum yfir í vantraust og óöryggi. Þar kemur einnig fram að það að nota ensku til 

samskipta við fólk sem ekki hefur mjög góða enskukunnáttu geti auðveldlega snúist upp í 

andhverfu sína og gert samskiptin flóknari (2002, bls. 62). Framfærni erlendu foreldranna til 

samskipta skiptir einnig máli en stundum virðast þeir ekki tileinka sér það sem reynt er að 

koma til skila og fara eigin leiðir, sem stundum stangast beinlínis á við fyrirmæli starfsfólks. Í 

rannsókninni kemur fram að foreldrar sem sóttu í að fara sem fyrst frá börnum sínum og fara 

þannig ekki eftir fyrirmælum um aðlögun, óttuðust um stöðu sína á vinnustað ef þeir yrðu of 
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lengi fjarverandi vegna barna sinna (2002, bls. 61). Mikilvægi þess að hafa frumkvæði og 

skapa öryggi í samskiptum við þessa foreldra er því óumdeilt, enda styðja niðurstöður úr 

fyrrgreindri rannsókn Önnu Þorbjargar og Elsu Sigríðar þá hugsun. Þar kemur fram breyting í 

samskiptum eftir að starfsfólk leikskólans tók þátt í þróunarverkefninu. Það varð öruggara í 

samskiptum og þar með meðvitaðra um þarfir erlendu foreldranna (2006, bls. 38–41). 

Frumkvæði og hvatning kennara til samvinnu skiptir þarna miklu máli sem og fjölbreyttar 

leiðir til samstarfs eins og fram kom í nýlegri rannsókn Lilju Rósar Þorleifsdóttur (2009, bls. 

3).  

Í annarri rannsókn sem gerð var af Þórunni Erlu Einarsdóttur árið 2006 kemur fram að 

foreldrar gegni mikilvægu hlutverki í leikskólagöngu barna sinna, en foreldrar tvítyngdra 

barna þurfi oft annars konar nálgun í foreldrasamstarfi. Í þeirri rannsókn var líðan íslenskra 

foreldra sem setja börn sín í leikskóla á erlendri grund var könnuð, en líklegt má telja að 

niðurstöðurnar megi heimfæra á foreldra sem koma erlendis frá og setja sín börn í íslenska 

leikskóla (Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007, bls. 208–209). Sem dæmi um slíka vinnu með 

foreldrum má nefna þróunarverkefni sem fram fór í leikskólanum Lækjaborg. Þar kemur fram 

að eftir vinnuna við þróunarverkefnið voru kennarar duglegri að leita til erlendu foreldranna 

með framlag af ýmsu tagi. Sjálfboðaliðastarf á borð við að elda mat á foreldrafundum, koma 

með myndir eða hluti frá heimalandi og að kenna orð og orðasambönd á sínu tungumáli. Með 

þessu hafi öll samskipti orðið opnari og foreldrarnir orðið virkari (Fríða B. Jónsdóttir o.fl., 

2005, bls. 60). Að sönnu mætti gjarnan fá foreldra til aðstoðar við slíka þætti í auknum mæli, 

sem og aðstoð við orðabækur, myndefni og fleira.  

Raunin er samt sú að fáir erlendir foreldrar þekkjast boð um að koma inn í skólann við 

hversdagstækifæri eða sem sjálfboðaliðar. Jafnvel þó kennarar bjóði þeim það (Brooker, 

2002, bls. 127). Kennararnir nefna einnig að helstu hindranir í samskiptunum séu áhugalausir 

og lokaðir foreldrar og erfiðleikar við að ræða erfið mál eða þroskafrávik barnanna. Einnig 

nefna þeir tímaleysi foreldra og tungumálaerfiðleika (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007, bls. 686–687). 

Nauðsynlegt er þess vegna fyrir kennara, og þar með deildarstjóra, að vera tilbúnir til 

að beita óhefðbundnum aðferðum til að ná til foreldra, virkja samstarf við þá og hvetja. 

Viðurkenning á því að fjölskyldan og styrkleikar hennar, menning, trú og væntingar skipti 

máli getur skipt sköpum í að styðja við slíkt samstarf. Fjölskyldur sem koma úr 

minnihlutahópum og hafa jafnvel orðið fyrir fordómum og fjandskap innan samfélagsins, 

þurfa sérstaklega á því að halda að starfsfólk skóla kunni að meta styrkleika þeirra og 

þekkingu á börnunum sínum (Taylor og Whittaker, 2003, bls. 50–51). Því meiri og betri sem 
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samvinnan er, því líklegra er að foreldrar skilji og kunni að meta þau markmið sem kennarinn 

vinnur að. Það er því nauðsynlegt að kennarar viðhafi góð samskipti við foreldra (Andonov, 

2009, bls. 184). Frumkvæði í samskiptunum liggur hjá kennurunum og stundum þarf að 

leggja meira á sig til að ná samskiptum við suma foreldra (Fríða B. Jónsdóttir o.fl., 2005, bls. 

61). Ábyrgð  kennara er því mikil í þessum samskiptum. 

 

2.7.8. Þekking og reynsla kennara 

Það er sama hve öruggir kennarar eru með sig og sína menntun, ekkert getur undirbúið þá 

algjörlega fyrir þær sífelldu breytingar sem þeir þurfa að takast á við á starfsferlinum. Þess 

vegna er símenntun mikilvægur þáttur í starfi hvers kennara (Burns og Shadoian-Gersing, 

2010 bls. 20). Til að styðja við stjórnendur og kennara ættu skólayfirvöld að bjóða upp á 

starfsþróun fyrir starfsfólk sitt í fjölmenningarfræðum. Slíkt myndi að styðja við að væntingar 

til nemenda verði þær sömu hvaða bakgrunn sem þeir hafa og að kennsla verði við allra hæfi. 

Bakgrunnur nemenda er einfaldlega fjölbreyttari í dag en verið hefur, börn koma frá heimilum 

einstæðra foreldra, foreldra með sérþarfir, og hafa ólíkan menningarlegan bakgrunn. Allir 

þessir þættir geta verið ólíkir eigin reynslu kennarans. Einnig má gera ráð fyrir því að börnin 

eða foreldrarnir hafi þörf á sérstakri eftirtekt kennarans á heilsutengdum, námstengdum eða 

hvatningartengdum þörfum. Þessi börn er sterk á ólíkum sviðum, sem oft liggja ekki í augum 

uppi við fyrstu kynni (Banks, 2002, bls. 115).  

Skólaumbætur geta tekið langan tíma að þróast. En það verður að taka tillit til 

fjölmenningar í skólastarfinu. Hættan er sú að hún fái ekki þann tíma og þá athygli sem hún 

þarf og líklegast er að kennarar verði í eldlínunni á þessu sviði. Ætlast er til að kennarar aðlagi 

börnin, séu meðvitaðir um menningarlegan mismun, taka tillit til tungumáls og kyns, hvetja til 

umburðarlyndis og samheldni og taka tillit til þarfa hvers og eins. Þetta eru miklar kröfur 

(Burns og Shadoian-Gersing, 2010 bls. 26–27). 

 

2.8. Fjölmenningarleg kennsla 

Lærdómsríkt er að horfa á fjölmenningu sem auðlind. Frá sjónarhóli menntunar býður hún 

upp á mat á eigin menningu og uppruna og sjálfsskoðun (Luciak, 2010, bls. 58 og Burns og 

Shadoian-Gersing, 2010, bls. 30). Í aðalnámskrá leikskóla er vísað til fjölmenningar sem 

mikilsverðs þáttar í skólastarfi á Íslandi. Þar segir m.a. að jafnréttismenntun vísi í senn til 

inntaks kennslu, kennsluhátta og námsumhverfis. Jafnrétti sé regnhlífarhugtak sem nái til 

margra þátta og með því sé einnig lögð áhersla á að það fari fram nám um menningu, 

þjóðerni, tungumál, trúarbrögð og lífsskoðanir í skólum. Eitt af viðfangsefnunum sé þróun 
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Íslands sem fjölmenningarsamfélags. Markmið slíkrar menntunar sé að skapa tækifæri fyrir alla 

til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda 

skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis. Markmiðið  sé einnig að allir séu virkir 

þátttakendur í því að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis.  Jafnréttismenntun feli í sér gagnrýna 

greiningu á viðteknum hugmyndum í samfélaginu og kerfum þess og stofnunum í því augnamiði 

að kenna börnum og unglingum að greina þær aðstæður sem leiða til mismununar sumra og 

forréttinda annarra  (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14).  

Fjölmenningarleg kennsla og meðvitaðir stjórnendur og kennarar geta undirbúið börn 

vel fyrir fjölbreytilegt samfélag og aukið skilning á menningu þeirra sjálfra og samfélagsins. 

Hún getur einnig stutt við börn til að brjótast undan takmörkunum eigin menningar. Til að 

viðhalda mannlegu samfélagi sem leggur áherslu á mannleg gildi þarf menntun í lýðræðislegu 

samfélagi að hjálpa börnum að öðlast þekkingu, viðhorf og hæfni til fullrar þátttöku og 

jafnréttis (Banks, 2002, bls. 4). Eitt af markmiðum fjölmenningarlegrar kennslu er einmitt að 

veita öllum nemendum þá hæfileika, viðhorf og þekkingu sem nauðsynleg eru til að farnast 

vel í eigin menningu, menningu meirihlutans sem og hverri þeirri menningu sem þeir kynnast. 

Að auki á hún að draga úr þeim mismun og sársauka sem einstaklingar innan minnihlutahópa 

geta upplifað innan menningar meirihlutans. Einstaklingi á aldrei að finnast hann þurfa að 

afneita fjölskyldu sinni og bakgrunni til að geta orðið virkur innan samfélags meirihlutans. 

Slíkt getur orðið til þess að viðkomandi finnist hann tilheyra hvorugum hópnum og afneiti í 

raun mikilvægum hluta sjálfsins (Banks, 2002, bls. 2–3). Fjölmenning og jöfn tækifæri til 

þroska fyrir alla, er það sem íslenskt skólakerfi á að stefna að. 

Kenningar um fjölmenningarlega kennslu miða að því að brúa bilið milli 

menningarheima og auka tengsl milli þeirra. Tengsl minnihlutahópa við menningarlegan 

uppruna sinn eru mikilvæg og hafa áhrif á sjálfsmynd þeirra og tengsl við ríkjandi menningu. 

Fjölmenningarleg kennsla miðar að því að minnka tortryggni og stuðla þannig að friðsamari 

sambúð ólíkra hópa og markmið hennar er einnig að börnin tengist skólanum betur og minnka 

menningarlegan framandleika skólans (Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir 

og Jón Gunnar Bernburg, 1997, bls. 16). Í fjölmenningarlegri kennslu er litið svo á að 

kynþáttur, uppruni, menning og stétt eru hluti af samfélaginu og þar með skólanum. Slík 

kennsla gengur út frá því að ólíkur uppruni og menning auðgi samfélagið á þann hátt að auka 

möguleika á fjölbreyttri upplifun af öðrum menningarkimum og persónulegum þroska. Einnig 

með því að þekkja og skilja hvert annað aukist virðing. Einstaklingar sem aldrei hafa kynnst 

annarri menningu en sinni eigin geta misst af mikilvægum þroskamöguleika og geta verið 

menningar- og upprunalega einangraðir. Slíkt getur valdið því að einstaklingurinn þekkir í 
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raun ekki eigin menningu og bakgrunn, því hann hefur ekkert til að bera sig saman við 

(Banks, 2002, bls. 1). 

Þar sem tungumálaleg og menningarleg fjölbreytni er tiltölulega ný af nálinni geta þær 

breytingar sem eru því samfara orðið tilefni til viðnáms. Þetta getur orðið til þess að litið sé á 

fjölmenninguna sem vandamál sem þarf að leysa, fremur en tækifæri til styrks í kennslu og 

námi. Slíkt er nauðsynlegt að vinna með, bæði að venja meirihlutann við fjölmenninguna og 

að sinna minnihlutanum vel. Einnig þarf meðvitund um þau gildi og trú sem geta verið partur 

af málinu (Burns og Shadoian-Gersing, 2010 bls. 30). Kennarar verða að þróa með sér 

fjölmenningarlega kennsluhætti í nútíma samfélagi. Almennt séð virðast kennarar þó ekki 

nógu vel undirbúnir í námi sínu undir það að kenna börnum með aðra menningu eða gildi en 

meirihlutinn, (Santoro, 2009, bls. 34 og Raible og Irizarry, 2007, bls. 193). Þrír meginþættir 

skipta þarna máli. Þekking á kennsluaðferðum, þekking á börnunum og þekking á eigin sjálfi. 

Þessi þekking er flókin og hver þáttur inniheldur marga samverkandi þætti. Segja má þó að 

grunnurinn sé sjálfsþekking og þekking á barninu og því sjálfi sem það hefur valið sér 

(Santoro, 2009, bls. 34). Kennarar fá oft of litla þjálfun í samskiptum við foreldra í námi sínu, 

og því eðlilegt að þeir þurfi reynslu til að þroska hæfileika á þessu sviði.  Það er því ekki 

óeðlilegt að þeir kvíði þessum þætti starfsins og séu jafnvel óöruggir með þá ábyrgð sem 

þessum samskiptum fylgir (Rodd, 2006, bls. 170). Kennari verður að gera sér grein fyrir því 

að það eru ekki bara „hinir“ sem eru með menningu, gildi og trú. Hans eigin menning, gildi 

og trú er þáttur sem kemur til með að hafa áhrif á hann sem kennara. Til þessa er 

sjálfsþekking nauðsynleg (Santoro, 2009, bls. 40). Mikilvægt er að kennarar geri sér grein 

fyrir eigin sjálfi og hvað mótar það. Ekki má heldur gleyma því að hvítir eru líka kynþáttur 

(Raible og Irizarry, 2007, bls. 195). Þegar kennarar hafa sjálfir öðlast þekkingu um 

fjölmenningu, horft á þá þekkingu út frá fjölmenningarlegu sjónarhorni og tekið frumkvæði á 

því að gera líf sitt og samfélag meira meðvitað um fjölmenningu, hafa þeir öðlast færni til 

þess að kveikja áhugann hjá nemendum sínum og breyta kennsluháttum (Banks, 2002, bls. 

34). 

Sjálfsþekking kennara er ekki bara mikilvæg í þessu samhengi, heldur einnig þekking 

þeirra á sjálfi barnanna og fjölskyldna þeirra. Kyn og kynþáttur er órjúfanlegur partur af lífi 

fólks og kennarar sem líta þannig á málin geta aukið skilning sinn á fjölbreytni og þróað með 

sér kennsluhætti byggða á félagslegu réttlæti og lýðræði. Slíkt getur þó reynst erfitt og það 

vex mörgum í augum að setja sig inn í bakgrunn og lífshætti allra barna og foreldra þeirra. 

Fyrsta skrefið er þó að skilja að þessir þættir skipta máli (Henry, 2010, bls. 183). Mikilvægt er 



36 

 

að miða kennslu við bakgrunn sem nemendur hafa og því þörf á því að kennarar þekki vel til 

nemenda sinna (Rannveig Þórisdóttir o.fl., 1997, bls. 60). 

Eins og fram kemur í rannsókn Kristínar Elvu Viðarsdóttur og Sifjar Einarsdóttur sem 

gerð var árið 2005, getur fræðsla og umræða meðal kennara skipt miklu máli varðandi viðhorf 

þeirra til fjölbreytni. Í rannsókninni var fjallað um viðhorf kennara til sam- og tvíkynhneigðra 

nemenda og niðurstöður hennar benda til þess að aukin þekking kennaranna á nemendum 

sínum skipti máli. Fræðsla og umræða jók víðsýni þeirra og skilning á því sem mótar hvern 

einstakling (2006, bls. 34). Augljóst er því að öll umræða um fjölmenningu, sem og aðra 

fjölbreytni í mannlífinu, er til góðs fyrir samskipti milli aðila og skólastarf almennt. 

Í gegnum árin hefur þekkingu kennara á fjölmenningu verið ábótavant og slíkt ekki 

stór þáttur í menntun þeirra. Það breytist hægt til batnaðar og nú fá flestir kennarar einhverja 

kynningu á faginu (Banks, 2002, bls. 9). Ætla má að staðan sé svipuð hér á landi. Santoro 

komst að því í rannsókn sinni frá árinu 2003 í Bandaríkjunum að kennarar þekktu lítið til 

menningar og bakgrunns nemenda sinna. Að auki höfðu kennararnir síðan lítinn skilning á því 

hversu mikið menning þeirra sjálfra og þeirra eigið sjálf höfðu áhrif á kennslu þeirra. Þessi 

litla þekking á eigin sjálfi og sjálfi annarra hafði áhrif á kennsluaðferðir þeirra og framkomu. 

Nauðsynlegt er því að bæta kennaramenntun til þess að auka þessa þekkingu og hvetja til 

gagnrýnnar hugsunar kennara (2009, bls. 33). Ef þekking kennara og áhugi er lítill er hættara 

við að kennarar hugsi um börnin og fjölskyldur þeirra sem staðalímyndir og setji einstaklinga 

í hópa eða flokka sem einstaklingunum sjálfum finnst þeir ekki tilheyra (Raible og Irizarry, 

2007, bls. 193). En eins og áður hefur komið fram eru það mannréttindi að velja sér sitt sjálf. 

Kennarar verða að virða þann rétt til að ná árangri í kennslu sinni og til að geta komið á 

farsælu samstarfi við fjölbreytta flóru foreldra. Það er því ljóst að ábyrgð kennara er mikil í 

þeim þætti skólastarfsins sem foreldrasamstarf er. Kennarar, og þá kannski sérstaklega 

deildarstjórar, þurfa að leggja sig alla fram um að ná til erlendra foreldra ekki síður en til 

annarra. Slíkt getur kallað á útsjónarsemi og ákveðinn vilja en hlýtur þó að vera órjúfanlegur 

þáttur af fagmennsku kennarans. 

Aukin samvinna við foreldra skilar árangri og það á við um alla foreldra óháð efnahag, 

kynþætti, uppruna og menntun. Það á einnig við um börn á öllum aldri. Það er einnig fylgni 

milli hversu mikil samvinnan er og hversu snemma hún hefst eða stendur lengi. Hún virðist 

líka skipta máli þegar flutt er milli skólastiga og skilar sér í auknu sjálfstrausti og vellíðan 

barnanna á nýjum stað (Harris o.fl., 2009, bls. 15–16). Samvinna við erlenda foreldra hlýtur 

því að skipta miklu máli. 
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2.8.1. Sjálfsþekking/sjálfsmynd 

Samkvæmt umfjölluninni hér að framan um fjölmenningarlega kennslu, skiptir sjálfsþekking 

kennara, ekki síður en barna og foreldra, máli. Einstaklingur mótast af menningararfi sínum 

og félagslegum bakgrunni, en ekki síður með því að tileinka sér menningu eða hluta úr henni 

sem hann kynnist síðar á lífsleiðinni. Grundvallaratriðið er að einstaklingurinn velur sjálfur þá 

skilgreiningu. Enginn ætti að vera flokkaður gegn eigin vilja sem hluti af hópi, menningu, 

samfélagi eða lífsskoðunum. Virðing fyrir vali hvers og eins er meginstoðin í 

fjölmenningarlegum samræðum. Val hvers og eins til að bæta við sig menningu og reynslu, 

og öðlast þannig sitt sjálfs-jafnvægi, er eitthvað sem stefna skal að í fjölmenningarlegum 

samfélögum nútímans (Evrópuráðið, 2008, bls. 18).  

Það er hverjum kennara brýnt að þekkja sjálfan sig og hvað hann stendur fyrir. Þegar 

unnið er í fjölmenningarlegu samfélagi er slíkt enn brýnna en ella. Hugtakið sjálfsþekking er 

nátengt hugtökunum sjálfsmynd og sjálfsvitund. Öll innihalda þau einhvers konar 

skilgreiningu á sjálfinu, á okkur sjálfum og hver við erum. Hér verður að mestu stuðst við 

orðið sjálfsþekking í þessu samhengi, og þá sem þýðingu enska hugtaksins self-identity. Það 

hugtak hefur m.a. verið þýtt sem samsemd á íslensku, en það orð hefur ekki náð að festa sig í 

sessi í málinu. Reyndar fjallar Elsa Sigríður Jónsdóttir ágætlega um öll þessi hugtök í bókinni 

Fjölmenning á Íslandi, en þar notar hún orðið sjálfsmynd yfir self-identity, meðan höfundur 

eins og Santoro notar það um sjálfsþekkingu (2007a, bls. 77–100 og Santoro, 2009, bls. 35).  

Með auknum fólksflutningum milli landa og heimsálfa verður fjölbreytnin sýnilegri en 

einsleitnin. Með því verða hefðbundnar skilgreiningar sjálfsins, líkt og stétt, kyn, kynþáttur, 

uppruni (e. ethnicity), kynhneigð og sérþarfir, byggðar upp og útskýrðar í samhengi við hver 

aðra, frekar en sérstaklega. Áherslan fer af einsleitni yfir í fjölbreyttari skilgreiningu 

(Robinson og Díaz, 2006, bls. 47). Þekking á eigin sjálfi, menningu og gildum er mikilvæg, 

en það er ekki síður mikilvægt að hafa þekkingu og skilning á menningu og gildum annarra. 

Félagsleg færni samanstendur enda af samskiptum og svörunarhæfileikum ásamt færni í 

samvinnu (Andonov, 2009, bls. 183 og Jenkins, 2004, bls. 97). Kennarar þurfa að þróa með 

sér ígrundaða menningarlega og þjóðernislega sjálfsmynd til að geta starfað að heilindum 

innan fjölmenningarlegrar kennslu og hjálpað börnum til að gera slíkt hið sama. Til þess að 

þróa slíka sjálfsmynd þarf að hjálpa kennurum að ígrunda og endurhugsa skynjun sína á 

kynþætti, menningu og uppruna, og til að sjá sjálfa sig sem menningartengdar og 

kynþáttatengdar manneskjur. Þeir þurfa einnig að gera sér grein fyrir því hversu samtvinnaðir 

þessir þættir sjálfsmyndarinnar eru. Ekki þýði að koma sér upp eins konar litblindu og segjast 
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koma eins fram við alla. Það er ekki lausnin, heldur að viðurkenna og bera virðingu fyrir 

öllum tilbrigðum manneskjunnar (Banks, 2002, bls. 89–91). 

Í umfjöllun Elsu Sigríðar Jónsdóttur í Fjölmenning á Íslandi, kemur fram að 

mismunandi þættir hafa áhrif á þá þekkingu sem við höfum um sjálf okkur. Þarna skipta máli 

þættir eins og kyn, kynþáttur, fjölskylda, menning og samfélag (2007b, bls. 77–100). Það sé 

því nauðsynlegt hverjum einstaklingi að hafa þekkingu á sjálfum sér til að hafa örugga og 

sterka sjálfsmynd. Sjálfið er þannig aldrei óbreytanlegt eða eilíft, það er í sífelldri þróun í 

samhengi við samfélagið, umhverfið og aðra þætti sem mótandi áhrif hafa. Það er einnig 

fullkomlega eðlilegt að einstaklingur hafi mismunandi sjálf, eftir því í hvaða aðstæðum hann 

er. Eitt sjálf tilheyrir heimilinu, annað skólanum, hvort sem viðkomandi er nemandi eða 

kennari, o.s.frv. Sjálfið þróast og breytist eftir tíma og aðstæðum. Hver við erum og hvaðan 

við komum er ekki eins mikilvægt og hvernig við erum eða jafnvel hvað við getum aldrei 

orðið. Sjálf menningar, kynþátta- og tungumála snýst oftast minna um hvar ræturnar liggja og 

meira um að skilja ræturnar, nútíðina og framtíðina. Í raun að þekkja sjálfan sig (Baker, 2000, 

bls. 23 og Santoro, 2009, bls. 35). Einnig er mikilvægt hvernig einstaklingurinn bregst við 

valdi og valdatengslum sem felast í samfélaginu og hvernig hann tekur upp eða hafnar 

framkvæmd þessa valds (Santoro, 2009, bls. 35).  

Menningarlegur bakgrunnur skiptir börn miklu máli í tengslum við sjálfsmynd þeirra 

og virðist verja hana fyrir því álagi sem því fylgir að tilheyra minnihlutahópi (Rannveig 

Þórisdóttir o.fl., 1997, bls. 60). Fjölmenningarleg sjálfsmynd er alltaf tvíátta, felur alltaf í sér 

okkur og aðra. Persónulega sjálfsmyndin og félagslega sjálfsmyndin eru alltaf samtvinnaðar. 

Tengslin þarna á milli eru því kjarni fjölmenningarlegrar sjálfsmyndar (Jenkins, 2004, bls. 

99). Algengast er að barn hafi bæði tengsl við einstaklinga af íslenskum og erlendum uppruna 

og báðir þættir séu mikilvægir. Tengslin skipta máli til að ná tengslum við íslenskt samfélag 

en einnig við að halda tengslum við eigin upprunamenningu (Rannveig Þórisdóttir o.fl., 1997, 

bls. 47–48). Ung börn eru mjög snemma farin að gera sér grein fyrir sjálfsmynd sinni. Sterk 

samsvörun er milli persónulegrar sjálfsmyndar (sjálfsþekking, sjálfstraust) og félagslegrar 

sjálfsmyndar (hvaða hópi einstaklingur telur sig tilheyra), en börn eru snemma farin að greina 

milli þessara þátta. Þau gera sér einnig grein fyrir þeim viðhorfum sem samfélagið viðhefur 

gagnvart þeim hópi sem þau tilheyra og eru jafnvel búin að tileinka sér þau viðhorf, hvort sem 

þau eru neikvæð eða jákvæð. Börn úr minnihlutahópum eru að jafnaði fyrr farin að gera sér 

grein fyrir menningarlegum bakgrunni sínum en börn sem tilheyra meirihlutanum (Banks, 

2002, bls. 45). Þekking á eigin sjálfi er því flókið ferli sem krefst íhugunar einstaklingsins um 

sjálfan sig og aðstæður sínar. Fjölmenningarlegt samfélag gerir sjálfsþekkingu að einhverju 
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leyti flóknari en í einsleitum afmörkuðum samfélögum, en er í því samhengi þeim mun 

mikilvægari fyrir einstaklinginn. 

 Þótt slíkt sé almennara er einnig mikilvægt fyrir kennara að gera sér grein fyrir því að 

menningarlegur bakgrunnur skiptir ekki alla máli þegar kemur að sjálfsþekkingu og 

sjálfsmynd. Sumir skilgreina sig meira út frá trú, stétt, kyni eða kynhneigð og þeir þættir 

skipta meira máli fyrir sjálfsmynd þeirra. Einnig geta einstaklingar tilheyrt fleiri en einum 

minnihlutahópi og velja sér oft þann sem skipar hærri sess í sjálfsmyndinni. Mikilvægt er að 

virða þetta val einstaklingsins (Banks, 2002, bls. 3 og Gaine, 2007, bls. 125). Menningarleg 

sjálfsmynd er ekki einhlítt hugtak. Við getum reynt að meðtaka sjálfsflokkun fólks en við 

blekkjum okkur ef við höldum að við séum að skilja eitthvað hlutlaust og óbreytanlegt (Gaine, 

2007, bls. 124–125). Það er flókið að flokka niður persónulega sjálfsmynd og það undirstrikar 

hversu erfitt það getur verið að setja saman heilsteypta sjálfsmynd úr þeim mörgu þáttum sem 

hafa áhrif á hverja manneskju. Þjóðerni, rætur forfeðranna, landfræðileg afmörkun, trú, 

litarháttur og síðast en ekki síst hvernig maður er séður af öðrum, allt skiptir þetta máli 

(Gaine, 2007, bls. 141). 

Góð menntun ætti að hjálpa börnum að þróa með sér meðvitaða og skýra sjálfsmynd 

sem tekur tillit til menningar þeirra og þjóðerni, kjósi þau það. Hún ætti einnig að hjálpa þeim 

að finna sinn stað í samfélagi þjóðanna og hvernig líf þeirra í margmenningarlegu samfélagi 

hefur áhrif á alþjóðleg samfélög manna. Menntunin þarf að gera einstaklingana meðvitaða um 

samþættingu þjóða í nútímanum svo þeir geri sér grein fyrir hvernig þekking er undir áhrifum 

kynþátta, uppruna, stéttar og kyns hjá einstaklingum sem og þjóðfélagshópum (Banks, 2002, 

bls. 85–89). Menntun skiptir því megin máli í að móta þá fjölmenningarlegu framtíð sem 

virðist bíða okkar allra. Þess vegna er mikilvægt að deildarstjórar í leikskólum og kennarar 

almennt, hafi þekkingu á þessum þáttum sem hafa áhrif á börn og foreldra sem fjölskyldur, og 

ekki síður á þá sjálfa sem stjórnendur og kennara. 
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3. Aðferðafræði rannsóknar 

 

Hér verður fjallað um þá rannsókn sem efni ritgerðarinnar er byggt á, rannsóknarsnið, 

framkvæmd, úrtak, siðfræði og framkvæmd. Eins og áður sagði er grunnur rannsóknarinnar 

verkefni sem unnið var í áfanga í eigindlegri aðferðafræði. Í því verkefni voru tekin viðtöl við 

tvo deildarstjóra sem höfðu reynslu af því að taka á móti foreldrum sem ekki töluðu íslensku. 

Niðurstöður verkefnisins voru áhugavekjandi og hvöttu til þess að skoða upplifun 

deildarstjóra nánar. Stundum getur verið gott að gera eins konar forkönnun til að sjá hvort 

efnið sem valið hefur verið og aðferðin séu hentug (Roberts-Holmes, 2011, bls. 36–37). Þetta 

verkefni varð því einskonar forkönnun og nýttist til áframhaldandi rannsókna. Viðtöl hafa þó 

þann annmarka að lýsa viðhorfi og upplifun fárra einstaklinga og því verður notkun 

spurningalista fyrir valinu í þetta skiptið. Þeir gefa möguleika á fleiri þátttakendum og betri 

vísbendingu um hvernig þessum málum er háttað. Rannsóknarspurningin er: Hver er reynsla 

deildarstjóra í leikskóla af samskiptum við erlenda foreldra sem ekki tala íslensku? 

 

3.1. Rannsóknarsnið 

Megindlegar rannsóknir eru lýsandi greining talnagagna og því oftast um að ræða upplýsingar 

um fjölda eða magn ásamt tölfræðilegri greiningu. Meðal aðferða sem tengjast megindlegum 

rannsóknum má nefna félagslegar kannanir af ýmsum toga, spurningalista og tölvuúrvinnslu 

gagna (Hermann Óskarsson, 2000, bls. 46).  

Einkenni megindlegra rannsókna eru áhersla á mælanleg gildi. Tilgangurinn er að 

skýra og spá fyrir um ákveðna þætti sem heimfæra má yfir á almenning eða fyrirfram ákveðið 

þýði. Hlutleysi rannsakandans er mikilvægt og niðurstöður þurfa að bera það með sér að ekki 

skipti máli hver rannsakandinn er. Gögnum er safnað með viðurkenndum aðferðum og 

áhöldum og greining gagnanna beinir sjónum að tölulegum upplýsingum og niðurstöðum 

(Mukherji og Albon, 2010, bls. 14–15). Gengið er út frá þeirri hugmynd að veröldin sé 

nokkuð rökrétt, að mannleg samskipti séu hluti þeirrar skilgreiningar og geti þess vegna verið 

mæld og lýst. Sett er fram kenning sem síðan er rannsakað hvort sé rétt eða standist ekki 

nánari skoðun og byggt á stórum úrtökum sem gefa vísbendingu um almenning eða stóra hópa 

fólks. Sé rannsóknin gild má endurtaka svipaðar rannsóknir sem gefi aftur svipaðar 

niðurstöður (Roberts-Holmes, 2011, bls. 70). Réttmæti og áreiðanleiki eru mikilvægir þættir í 

hverri rannsókn. Réttmæti felur í sér að réttri aðferð og nálgun hafi verið beitt á 

rannsóknarefnið og áreiðanleikinn metur hversu vel rannsóknin fór fram og að öllum 
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formsatriðum hafi verið fullnægt. Rannsóknin er áreiðanleg ef aðrir rannsakendur geta beitt 

sömu aðferðum og fengið samsvarandi niðurstöður (Mukherji og Albon, 2010, bls. 19). 

Megindleg aðferðafræði hentar þessari rannsókn vel, þar sem ætlunin er að ná til breiðs hóps 

deildarstjóra um allt land. 

 

3.2. Úrtak 

Sjaldan er hægt að hafa alla sem falla að rannsóknarspurningunni með í einni rannsókn, þ.e. 

spyrja alla þá sem kynnu að hafa reynslu af því sem rannsaka á. Þess vegna er nauðsynlegt að 

velja sér þýði og geta rökstutt af hverju sá hópur var valinn með tilliti til gildi 

rannsóknarinnar. Í megindlegri aðferðafræði er tilgangsúrtaki gjarnan beitt, en það þýðir að 

valdir eru hópar sem líklegir eru til að hafa reynslu á því sviði sem rannsaka á eða búa við 

ákveðnar aðstæður. Slíkt er auðvitað líklegra til að gefa niðurstöður en hópar sem ekki hafa 

slíka reynslu eða aðstæður (Roberts-Holmes, 2011, bls. 71).  

Eitt af því mikilvægasta í rannsóknarstarfi er að heimfæra niðurstöður rannsóknanna 

yfir á stærri heild. Rannsóknir byggja yfirleitt á afmörkuðum hópi einstaklinga og til að 

yfirfærslan takist vel þarf að huga að mörgu ásamt því að þekkja vel til aðferðafræði og 

ályktunartölfræði. Mikilvægt er því að sá hópur sem valinn er gefi sem besta mynd af þeim 

heildarhóp sem álykta á um (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003, bls. 51). 

Rannsakandi þarf að geta rökstutt val sitt á aðferðafræði og þýði. Réttlæting á slíku vali 

skiptir máli fyrir rannsóknina og sýnir að rannsakandinn gerir sér grein fyrir af hverju hann 

valdi það sem notað er, en ekki eitthvað annað (Roberts-Holmes, 2011, bls. 86). Deildarstjórar 

urðu hér fyrir valinu umfram aðra starfsmenn leikskóla, því að aðlögun barna og samskipti við 

foreldra í skólabyrjun hvíla að mestu leyti á þeirra herðum, ásamt ábyrgð á foreldrasamstarfi 

deildarinnar. Spurningalistar voru sendir í alla leikskóla í sveitarfélögunum Fjarðabyggð, 

Fljótsdalshéraði, Árborg, Hvolsvelli, Rangárþingi Ytra, Ísafjarðarbæ, Akranesi, Norðurþingi, 

Dalvík, Sauðárkróki, Hafnarfirði og Kópavogi og deildarstjórar skólanna beðnir að fylla þá út. 

Að auki voru sendir listar í tuttugu leikskóla í Reykjavík, sem valdir voru með 

handahófsúrtaki. Sveitarfélögin eru valin með það í huga að vera fulltrúar landshluta, þ.e. 

Norðurlands, Austurlands, Suðurlands og Vesturlands ásamt höfuðborgarsvæðisins. Leyfi til 

rannsóknarinnar fékkst hjá öllum sveitarfélögunum. 
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3.3. Spurningalistar 

Megintilgangur spurningalista er að fá fram samskonar svörun frá stórum hópi þátttakenda til 

að veita rannsakanda tækifæri til gagnaöflunar og samanburðar ásamt því að gefa 

vísbendingar um að ákveðinn þáttur sé til staðar í ákveðnu magni (Bell, 2005, bls. 13–14). 

Spurningalistar geta síðan verið opnir eða lokaðir. Annars vegar eru spurningarnar þannig 

gerðar að þátttakandi getur svarað þeim að vild með eigin orðum, og hins vegar eru 

spurningar þar sem svörin eru fyrirfram ákveðin og þátttakandi velur einn svarmöguleika af 

nokkrum sem rannsakandinn hefur sett upp (Mukherji og Albon, 2010, bls. 134–135). Hér var 

valin blanda af þessu tvennu. Flestar spurninganna eru lokaðar, en þó nokkrar gefa möguleika 

á því í lokin að þátttakandi setji inn svar með eigin orðum. 

Þróun greinargóðra spurningalista er vandasamt verkefni. Grunnurinn er þó einfaldur, 

að spyrja aðeins þess sem óskað er að vita og einskis annars. Að sama skapi skiptir gott vald á 

tungumálinu og því samhengi sem spurning er í miklu máli (Bradburn o.fl., 2004, bls. 3). 

Mikilvægt er að vera meðvitaður um hvernig spurning er orðuð, svo fyllsta hlutleysis sé gætt. 

Orðalag spurninga getur verið svo leiðandi að það skekki í raun niðurstöður. Einnig skiptir 

máli að útskýringar og skilgreiningar sem fylgja kunna spurningalista séu ekki svo 

gildishlaðnar að þær hafi áhrif á svörun (Bell, 2005, bls. 139–145 og Bradburn o.fl., 2004, bls. 

5-6). Hér var reynt að hafa spurningar það vel skilgreindar að ekki þyrfti útskýringar með. Að 

auki þarf að hafa í huga að þátttakendur taka þátt af fúsum og frjálsum vilja, ekki af skyldu. 

Því þarf öll kynning að vera áhugavekjandi og spurningarnar þannig úr garði gerðar að þær 

séu hvorki móðgandi né særandi. Hafa þarf í huga að spurningarnar eru í raun nokkurs konar 

samtal og þurfa því að vera þægilegar og í góðu samhengi (Bradburn o.fl., 2004, bls. 8–10). 

Öll ofangreind atriði þurfa að vera í lagi til að gildi og áreiðanleiki spurningalistans sé sem 

best (Mukherji og Albon, 2010, bls. 132).  

Miklu máli skiptir að ná jafnvægi í rannsóknarspurningum. Að hafa þær nógu víðar til 

að rannsóknin sé áhugaverð, en einnig svo beinskeyttar að hægt sé að svara þeim. 

Rannsóknarspurningar gegna því meginhlutverki að beina rannsakanda aftur og aftur að því 

sem hann ætlaði sér að ná fram og hjálpa til við að halda breidd og dýpt í rannsókninni. Þær 

þurfa að hafa samfélagslega skýrskotun til að vekja áhuga og tilgang en einnig einbeitingu að 

verkefninu til að ná fram dýpt og skýrleika. Þær þurfa að vera vel hannaðar og 

framkvæmanlegar og raunhæft að ná fram svörum á þeim tíma sem rannsóknin stendur 

(Roberts-Holmes, 2011, bls. 34). 

Hér er farin sú leið að senda spurningalistann á tölvutæku formi sem auðveldar 

aðgengi og skilun að því leyti að þátttakendur þurfa ekki að sjá sjálfir um að koma svörum til 
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skila. Spurningarnar eru samdar og settar upp sem valmöguleikaspurningar þar sem oftast er 

um fastmótuð svör að ræða, en boðið upp á valkostinn „annað“ í nokkrum spurninganna. 

Ýmist var ætlast til að eitt svar væri valið, en í nokkrum spurninganna máttu þátttakendur 

velja fleiri möguleika. Notast var við ókeypis hugbúnað frá Google Docs sem aðgengilegur er 

á netinu og töluleg úrvinnsla fer fram í sama forriti. Niðurstöður voru settar upp í sjónræn gröf 

við vinnslu endanlegrar ritgerðar, þannig koma niðurstöður skýrt fram og auðvelt er að lesa úr 

þeim. 

 

3.4. Framkvæmd 

Áður en að framkvæmd rannsóknar kom var kynningarbréf og ósk um leyfi til rannsókna sent 

á fræðslustjóra eða skólaskrifstofur sveitarfélaganna sem valin höfðu verið. Eftir að samþykki 

hafði fengist var svo komið að því að fullgera spurningalistann og koma rannsókninni í 

framkvæmd.  

Listinn var sendur á leikskólastjóra skólanna sem um ræðir með tölvupósti og þeir 

beðnir að áframsenda póstinn á deildarstjóra í sínum skóla. Að lokum voru deildarstjórar 

skólanna beðnir að fylla listann út. Rannsóknin var send í 91 skóla víðs vegar um landið, en 

miðað við heimasíður skólanna eru 27 deildir í skólunum á Austurlandi, 31 deild á 

Vesturlandi og Vestfjörðum, 255 deildir á Höfuðborgarsvæðinu, 37 deildir á Suðurlandi og 29 

deildir á Norðurlandi. Fjöldi deilda í þessum skólum er alls 381, en ekki er hægt að ganga að 

því sem vísu að deildarstjórar séu starfandi á öllum þessum deildum þar sem fyrir kemur að 

leikskólar starfi án deildarstjóra, t.d. sumir skólar Hjallastefnunnar ehf og minni skólar í 

sveitum. Því getur verið erfitt að segja nákvæmlega til um svarhlutfall, en áætla má út frá 

fjölda deildanna að u.þ.b. 300 deildarstjórar starfi við þessa skóla. Svarhlutfall í rannsókninni 

er því áætlað um 40%. Svarþátttaka reyndist undir væntingum framan af, og var því sendur 

tölvupóstur til leikskólastjóranna tveim dögum fyrir upphaflega lokadagsetningu. Þar kom 

fram að frestur væri framlengdur um tvo daga og leikskólastjórarnir vinsamlega beðnir að 

minna sitt fólk á að svara spurningalistanum. Það skilaði sér í auknum svörum og að lokum 

höfðu 119 manns svarað könnuninni. Svörun var nokkuð undir væntingum, en vonir stóðu til 

að helmingsþátttaka næðist. 

Þar sem svörun var ekki meiri getur slíkt haft áhrif á yfirfærslugildi upplýsinganna 

sem fram komu í niðurstöðum. Almennt er því ekki hægt að alhæfa út frá þessum 

niðurstöðum, heldur gefa þær vísbendingu um stöðu mála eða málaflokka. Svör fengust þó úr 

öllum landshlutum sem er ánægjulegt og vegur á móti slöku svarhlutfalli. Erfitt er að geta sér 

til um ástæður þess að ekki fleiri svöruðu listanum. Tíma- og áhugaleysi getur haft áhrif, en 
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einnig sú staðreynd að fara þurfti í gegnum lykilpersónur, þ.e. leikskólastórana, til að ná til 

deildarstjóra. Eins og sást á viðbrögðum við ítrekun um þátttöku, höfðu allnokkrir 

leikskólastjórar ekki sent spurningalistann á deildarstjórana fyrst þegar hann var sendur í 

skólana. Því geta veikindi og fjarvera leikskólastjóra haft áhrif á svörun, ekkert síður en 

veikindi og fjarvera deildarstjóranna sjálfra sem dæmi. 

Gildi og áreiðanleika rannsóknarinnar var þó fullnægt að öllu leyti og ættu niðurstöður 

því að gefa sannar og réttar vísbendingar um hver reynsla þeirra deildarstjóra sem þátt tóku í 

rannsókninni er. 

 

3.5. Siðfræði rannsóknar 

Ákveðin siðferðileg grundvallaratriði setja rannsóknum mörk þar sem fólk er viðfang 

rannsóknanna. Við gerð slíkra rannsókna þarf að gæta að því að valda ekki óþarfa þjáningu, 

virða ákvarðanarétt einstaklinga og passa að mismuna ekki fólki á ósanngjarnan hátt. 

Þátttakandinn hefur siðferðilega stöðu og ákveðin skilyrði þarf að uppfylla til að hann teljist 

hafa veitt upplýst og óþvingað samþykki fyrir þátttöku (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 161–

162 og Mukherji og Albon, 2010, bls. 34–37).  

Þessi rannsókn var kynnt fyrir leikskólastjórum og þátttakendum með kynningarbréfi 

þar sem skólastjórar og þátttakendur voru fullvissaðir um að ekki verði hægt að rekja gögnin 

til þeirra ásamt því að listunum var eytt strax að lokinni úrvinnslu. Ekki þurfti leyfi frá 

persónunefnd vegna rannsóknarinnar samkvæmt upplýsingum af heimasíðu nefndarinnar en 

rannsóknin er hins vegar tilkynningaskyld (Persónuvernd, 2011). Tilkynning var send 

Persónuvernd þann 01. 12. 2011.  

Leyfa var aflað frá skólaskrifstofum viðkomandi sveitarfélaga, sem og skólastjórum 

viðkomandi leikskóla. Samkvæmt vísindasiðanefnd felst upplýst samþykki í þátttöku í 

spurningakönnunum (Vísindasiðanefnd, 2011). Upplýst samþykkir þýðir í raun að 

þátttakendur geri sér grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar og af hverju þeir hafa verið valdir til 

þátttöku. Þeim er kynnt hvers er krafist af þeim og fullvissaðir um að ekki sé hægt að rekja 

nafnlaus gögn til þeirra. Einnig er mikilvægt að kynna hvar niðurstöður verði birtar og hvort 

og hvernig gögn verði geymd. Helsta tæki rannsakanda til upplýsinga eru kynningarbréf sem 

þátttakendur fá í hendur áður en rannsóknin fer fram (Mukherji og Albon, 2010, bls. 37). Hér 

var farið að öllum þessum þáttum. 

Stundum þarf aðstoð við að koma spurningakönnunum til þátttakenda, sem getur haft 

áhrif á svörun (Mukherji og Albon, 2010, bls. 145). Nauðsynlegt getur verið að fá leyfi og 

jafnvel framkvæma í gegnum lykilpersónur, eins og leikskólastjóra í þessari rannsókn. Þarna 
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er átt við aðila sem hafa um það að segja hvort rannsókn sé framkvæmd í viðkomandi stofnun 

eða vinnustað. Þetta geta t.d. verið skólastjórar sem þurfa að samþykkja að rannsókn fari fram 

í þeirra skóla. Því er nauðsynlegt að kynna rannsóknir vel fyrir slíku fólki og hafa það með í 

ráðum (Roberts-Holmes, 2011, bls. 56). Þegar sótt er um leyfi til rannsókna þarf 

kynningarbréf að innihalda kynningu á rannsakanda, greinargóðar upplýsingar um 

rannsóknina, hvatning til þátttöku og útskýring á hvað gert verði við gögn að úrvinnslu 

lokinni. Einnig er ágætt að benda á hvar niðurstöður muni birtast (Roberts-Holmes, 2011, bls. 

59–60). Horft var til þessa þátta þegar kynningarbréf voru send til fræðslustjóra 

sveitarfélaganna og leikskólastjóra varðandi þessa rannsókn. 

Við þessa framkvæmd væru því helstu takmarkanir á framkvæmd rannsóknarinnar þær 

að leikskólastjórar, sem hér gegna hlutverki lykilpersónu, áframsendi rannsóknina ekki til síns 

fólks, eða það seint að deildarstjórar nái ekki að ljúka henni fyrir tilskilinn frest. Það kom í 

raun fram við framkvæmd rannsóknarinnar, því að svörun fór hægt af stað, en tók við sér eftir 

að kurteisleg áminning var send til skólastjóranna og frestur framlengdur um tvo daga. Hversu 

mikið slík takmörkun hefur áhrif á endanum er erfitt að segja til um, en líklegt er að hún hafi 

einhver áhrif á heildarsvörun. 
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4. Niðurstöður 

 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir inniheldur alls tuttugu og átta spurningar og verða 

niðurstöður þeirra kynntar með þessari umfjöllun. Deildarstjórum var í sjálfsvald sett hvort 

þeir svöruðu öllum spurningunum, eða slepptu þeim sem þeir vildu. Einnig var í sumum 

spurninganna hægt að velja fleiri svarmöguleika en einn. Hlutfallstölur eru því reiknaðar á tvo 

vegu eftir því um hvora spurningategundina er að ræða. Nokkrir efnisþættir liggja að baki 

spurningunum og verður niðurstöðum skipt niður í kafla eftir þeim.  

 

4.1. Reynsla þátttakenda 

Í upphafi var bakgrunnsupplýsinga frá deildarstjórunum aflað. Fyrst var spurt hver starfsaldur 

deildarstjóranna væri í leikskóla, og var þá beðið um að þeir tilteldu alla sína starfsreynslu á 

því sviði. Fram kom að enginn deildarstjóranna var nýr í starfi innan leikskólanna, því allir 

hafa þeir starfsreynslu upp á 2-21 ár eða meira. Tæpur fimmtungur hefur mjög mikla 

starfsreynslu, eða 21 ár eða lengri. Stærsti hlutinn, nær helmingur deildarstjóranna hefur síðan 

starfað í leikskóla í meira en áratug. Fjórðungur hafði starfsreynslu upp á 5–10 ár og 11% í 2–

4 ár. Þannig má sjá að lang flestir deildarstjóranna hafa talsverða reynslu af leikskólastarfi, en 

64% þeirra hafa starfað í leikskóla í áratug eða lengur og ef skoðað er hve stór hluti hafi lengri 

starfsreynslu en 5 ár eru það alls 89% deildarstjóranna sem þátt tóku. Reynsla þessa hóps er 

því mikil. 

Starfsreynsla deildarstjóranna sem slíkra sýnir nokkuð aðra mynd, en af henni má ætla 

að flestir hafi deildarstjórarnir unnið í einhvern tíma í leikskóla áður en þeir tóku við 

deildarstjórastöðu. Þarna mátti sjá að 8% hafa starfað sem deildarstjóri í 21 ár eða lengur og 

fjórðungur þátttakenda hefur verið deildarstjóri í 11–20 ár. Alls eru það því 33% svarenda 

sem hafa verið deildarstjórar í áratug eða lengur. Stærsti hópurinn, eða 33%, hafa síðan 

starfað í 5–10 ár og fimmtungur í 2–4 ár. 14% hafa síðan árs starfsreynslu sem deildarstjórar 

eða minna. Ef aftur er litið til þeirra sem hafa 5 ára starfsreynslu eða meira sem deildarstjóri, 

eru það alls 66% þátttakenda. Reynsla hópsins af störfum og ábyrgð deildarstjóra er því 

umtalsverð. 

 Þegar skoðað er hvaðan deildarstjórarnir koma má sjá að flestir svarendur koma frá 

höfuðborgarsvæðinu, en þar voru einnig flestir skólanna sem rannsóknin var send til. 
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Mynd 1 

 Alls eru 5% svarenda frá Norðurlandi, 16% frá Suðurlandi og 8% frá Austurlandi. 

Vesturland og Vestfirðir eiga síðan 12% svarenda og eins og áður sagði er höfuðborgarsvæðið 

með flesta svarendur, eða 59%. Þessi svarhlutföll ríma ágætlega við þann fjölda skóla og 

deilda sem áætlað var að væru á hverju svæði. Bæði eru færri skólar í dreifðum byggðum, en 

eins var oft um að ræða leikskóladeildir innan stærri sameinaðra skóla. 

 Reynsla þessara deildarstjóra af því að taka á móti erlendum foreldrum sem ekki tala 

íslensku var talsverð og fáir deildarstjóranna, eða aðeins 5% höfðu enga reynslu af slíku í 

starfi sínu. Alls 38% svarenda höfðu reynslu af því að taka á móti erlendum foreldrum sem 

ekki tala íslensku fimm sinnum eða oftar og 39% höfðu síðan haft slíka reynslu í færri en 

fimm skipti. Nær fimmtungur hafði reynslu af því en mundi ekki hversu oft það hefur komið 

upp. Alls höfðu því 95% svarenda reynslu af slíkri móttöku í sínu starfi sem deildarstjóri. Það 

er því ljóst að starf með erlendum börnum og foreldrum er eitthvað sem flestir deildarstjórar 

þekkja og fjölmenning er greinilega hluti af íslensku leikskólastarfi. 

 Eitt af því sem getur haft áhrif á hversu vel samskipti ganga er að hafa sama tungumál 

að tjá sig á, eða eitthvað tungumál sem báðir aðilar hafa einhverja leikni í. Hér var því spurt 

hvort deildarstjórar hafi staðið frammi fyrir því að hafa engan slíkan flöt til samstarfs og spurt 

hvort þeir hefðu reynslu af því að taka á móti foreldrum sem tala heldur ekki ensku, eða annað 

það mál sem aðilar gátu sameiginlega tjáð sig á. Ljóst er að meirihluti svarenda hefur haft 

slíka reynslu því aðeins 29% segjast ekki hafa hana. Um fimmtungur hefur reynslu af slíku 

fimm sinnum eða oftar en heil 43% sjaldnar en fimm sinnum. Tíundi hver hefur slíka reynslu 

en man ekki hversu oft það hefur komið fyrir. Alls eru það því 71% svarenda sem hefur 

reynslu af því að taka á móti foreldrum sem hafa ekki vald á ensku eða öðru því  máli sem 

hægt er að nota til sameiginlegrar tjáningar og samskipta.  
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4.2. Móttökuáætlanir 

Eitt af þeim tækjum sem hægt er að nýta til stuðnings eru móttökuáætlanir fyrir erlend börn 

og foreldra. Í þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið hér á landi hefur þó verið misjafnt 

hvort slíkar áætlanir séu til og hvernig þær eru notaðar. Hér var því spurt að því hvort slík 

móttökuáætlun væri til í skóla deildarstjóranna. Sjá má af svörum deildarstjóranna er 

greinilegt að ekki eru allir skólar að nýta sér þessa björg til stuðnings. Í 12% tilfella vita 

deildarstjórar ekki hvort slík áætlun er til í þeirra skóla. Móttökuáætlun er þó til í skólum 46% 

deildarstjóranna en 42% hafa ekki aðgang að slíkri áætlun á sínum vinnustað.  

Móttökuáætlun þarf að vera virk og vel nýtt til að vel megi fara. Deildarstjórarnir sem 

höfðu aðgang að slíkri áætlun voru því spurðir að því hvort þeir nýttu hana í sínu starfi. 

Niðurstöðurnar voru eftirfarandi. 3% þeirra sem hafa aðgang að móttökuáætlun vita ekki 

hvort þeir eru að nýta sér hana í starfi og 2% telja sig aðeins nota hana tilviljanakennt. 

Fjórðungur svarenda segist nota slíka áætlun að nokkru leyti og 62% að þeir nýti hana sér til 

stuðnings í starfi. Þá kemur fram að 8% þeirra deildarstjóra sem hafa aðgang að 

móttökuáætlun nýta sér hana ekki. Ekki kemur fram í þessari rannsókn hvort deildarstjórar 

telji sig þurfa móttökuáætlun, en meirihlutinn notar hana alveg eða að einhverju leyti sér til 

stuðnings, eða 89%. 

Til að athuga hvað deildarstjórar telja sig þurfa að hafa í góðri móttökuáætlun voru 

þeir beðnir að tilgreina hvað fælist í slíkri áætlun. Allir höfðu hér tækifæri til að leggja til 

málanna, ekki eingöngu þeir sem reynslu höfðu af móttökuáætlun.  
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Hér gátu þátttakendur nefnt fleiri en eitt atriði og því eru hlutfallstölur reiknaðar út frá 

fjölda svara. Gefnir voru nokkrir svarmöguleikar, en einnig boðið upp á að deildarstjórarnir 

bættu við eigin svörum undir svarmöguleikanum „annað“.  

Sá svarmöguleiki sem oftast var valinn var að móttökuáætlun þurfi að innihalda 

upplýsingar um hvernig skuli unnið með það sem snýr að barninu, eða heil 83%. Alls nefna 

79% svarenda einnig upplýsingar um hvernig unnið skuli með það sem snýr að foreldrum og 

eru þetta þeir möguleikar sem flestir merktu við. Einnig vilja 70% þátttakenda hafa 

upplýsingar um gagnlegt efni í móttökuáætlun og 63% nefna nákvæma verkáætlun. Þá telja 

54% aðspurðra að gagnlegt sé að í slíkri áætlun komi fram hver ber ábyrgð á hverju. 

Aðeins 2% svarenda vita ekki hvað þeir vilja sjá í móttökuáætlun fyrir erlend börn og 

foreldra, en 4% svarenda bættu við frá eigin brjósti. Einn deildarstjóri telur mikilvægt að allar 

upplýsingar séu til staðar á einum stað svo ekki þurfi að eyða dýrmætum tíma í að viða að sér 

efni. Annar bendir á að gagnlegt sé að hafa tengla inn á heimasíður sem geta nýst foreldrum 

og lista yfir það efni sem til er í skólanum á erlendum tungumálum. Einnig er bent á að gott sé 

að hafa í móttökuáætlun skráningu yfir túlkaþjónustu. Að lokum bendir deildarstjóri á að góð 

móttökuáætlun sé eitthvað sem eigi að vera til í hverjum skóla til þess að erlendum börnum og 

foreldrum þeirra líði sem best í leikskólanum. 

 

4.3. Upplifun af samskiptum við erlenda foreldra 

Þá var komið að því að kanna hvernig upplifun það er fyrir deildarstjórana að eiga í 

samskiptum við erlenda foreldra. Margir þættir geta haft áhrif á slíka upplifun og mikilvægt er 

að athuga hvort deildarstjórar telja þessi samskipti streituvald eða ekki.  

 

Mynd 3 

 Eins og sjá má á meðfylgjandi mynd er enginn sem telur þessi samskipti vera mjög 
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frekar slæma upplifun sem bendir til þess að þau gangi ekki alltaf vel fyrir sig. Eitt prósent 

þátttakenda veit ekki hvort þau eru góð eða slæm upplifun og 12% segja að upplifunin sé 

misjöfn eftir tilfellum sem hlýtur að teljast nokkuð eðlilegt, enda erlendir foreldrar sem og 

deildarstjórar misjafnlega færir í þessum aðstæðum. Hins vegar taka alls 75% svarenda fram 

að samskipti við erlenda foreldra séu nokkuð góð eða góð upplifun.  

Fólk er misjafnlega öruggt með sig í samskiptum og nýjum aðstæðum. Það sem einum 

finnst spennandi getur virkað ógnandi á annan. Deildarstjórarnir voru því spurðir að því 

hversu öruggir þeir væru með að takast á við það verkefni að taka á móti erlendum foreldrum. 

Allir þátttakendur taka hér afstöðu og telja 5% slíkt fara eftir aðstæðum hverju sinni. Alls eru 

það 12% sem eru nokkuð eða mjög óörugg með sig í samskiptum við erlenda foreldra og 9% 

segja hvorki né. Stærsti hluti svarenda er samt nokkuð eða  mjög öruggur með að takast á við 

það verkefni að taka á móti erlendum foreldrum eða alls 73%.  

 

Mynd 4 

Í umfjöllun um fjölmenningarlega kennslu kemur einnig fram að öryggi foreldra skipti 

ekki síður máli. Deildarstjórarnir voru því einnig spurðir hversu örugga þeir upplifi erlenda 

foreldra almennt í samskiptum við sig.  

Þar lítur dæmið vissulega aðeins öðruvísi út því þar telja 23% deildarstjóra að 

foreldrarnir séu  mjög eða frekar óöruggir í samskiptum við sig. Alls 13% telja það misjafnt 

eftir foreldrum hverju sinni og 1% veit ekki hvort foreldrarnir eru almennt öruggir eða 

óöruggir. Helmingur svarenda telur að foreldrarnir séu frekar eða mjög öruggir í samskiptum 

við sig, en af því telja þó aðeins 4% að þeir séu mjög öruggir,  og 13% telja að foreldrarnir 

séu hvorki óöruggir né öruggir. Almennt séð virðast því deildarstjórarnir telja að þeir séu 

öruggari í þessum samskiptum en foreldrarnir. 
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Mynd 5 

4.4. Stuðningur 

Allt starf í leikskóla byggist á mikilli samvinnu kennara, stjórnenda og þeirra fagaðila sem að 

skólamálum koma. Þegar kennarar standa frammi fyrir krefjandi verkefni getur verið gott að 

vita af eða finna stuðning frá umhverfi sínu við þá vinnu sem framundan er.  Deildarstjórarnir 

voru því spurðir hver upplifun þeirra væri af stuðningi samstarfsfólks þeirra við þennan þátt 

starfsins.  

 

Mynd 6 

Áhugavert er að allir svarendur telja sig þurfa stuðning við þennan þátt starfsins. 

Enginn hefur mjög slæma upplifun af þeim stuðningi, en þó segjast 3% hafa frekar slæma 

upplifun að baki. Alls 3% segjast ekki vita hvernig upplifunin af slíkum stuðningi er og tæpur 

fimmtungur telur upplifunina vera hvorki né. Alls eru það síðan 76% sem telja upplifunina 

góða eða frekar góða og bendir það til að flestir séu sáttir við þann stuðning sem þeir upplifa.  

Þáttur stjórnenda í starfsemi skóla er ódeilanlega mikill og skipta viðhorf þeirra og 

áherslur í starfi miklu máli fyrir allt skólastarfið. Þess vegna er hér spurt um hvernig 

deildarstjórarnir upplifðu stuðning stjórnenda skólans við þennan þátt starfsins. 
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 Hér eru það áfram 3% svarenda sem ekki vita hvernig sú upplifun er og 13% telja hana 

vera hvorki góða né slæma. Enginn hefur þá reynslu að þurfa ekki stuðning eða að upplifunin 

hafi verið mjög slæm, en 3% þátttakenda hafa frekar slæma upplifun af stuðningi stjórnenda. 

Hins vegar eru það 81% svarenda sem telja upplifunina góða eða frekar góða sem er heldur 

jákvæðara en þegar spurt var um stuðning samstarfsfólks.  

 

Mynd 7 

4.5. Þjónusta sveitarfélaga 

Skóla- og fræðsluskrifstofur sem reknar eru á vegum sveitarfélaganna eru hluti af þeim ytri 

ramma sem umlykur starf í leikskólum. Oftast eru það einmitt slíkar stofnanir sem sjá um 

skráningu leikskólabarna og úthlutun leikskólaplássa og eiga því í mörgum tilfellum í fyrstu 

samskiptunum við erlenda foreldra og við leikskólastjóra og annað starfsfólk skólanna um 

hvaða börn koma til þeirra. Þær upplýsingar sem þarna fara á milli aðila geta því skipt miklu 

máli og hér er spurt hvernig deildarstjórar upplifa almenna upplýsingagjöf sveitarfélagsins til 

erlendra foreldra. 
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Eins og sjá má er fimmtungur svarenda ekki viss um hvernig hann upplifir þessa 

upplýsingagjöf sveitarfélagsins og tæpur fjórðungur telur upplifunina hvorki vera góða né 

slæma. Rúmur fimmtungur, eða 22% telja hana hins vegar ekki vera nógu góða, á meðan 35% 

þátttakenda telur hana góða eða frekar góða. 

Það er þó ekki bara upplýsingagjöf til foreldra sem snýr að sveitarfélögunum. Í flestum 

sveitarfélögum sjá þau að einhverju leyti um stuðning og úrræði fyrir þá skóla sem þau reka, 

eða að þau hafa gert samninga við nágrannasveitarfélög um að annast slík mál. Sveitarfélögin 

koma því einnig að þeim stuðningi sem deildarstjórar upplifa í sínu starfi. Þess vegna eru 

deildarstjórar hér einnig spurðir um upplifun þeirra á þeim stuðningi sem sveitarfélagið þeirra 

veitir við samskipti við erlenda foreldra. 

 

Mynd 9 

 Hér kemur fram að 3% svarenda hafa ekki talið sig þurfa á stuðningi frá 

sveitarfélaginu að halda og 15% vita ekki hvort stuðningurinn er góður eða ekki. Alls 32% 

telja hann hvorki góðan né ekki nógu góðan. Það eru svo 38% sem upplifa stuðninginn frekar 

eða mjög góðan á móti því að 12% telja hann ekki nógu góðan. Hér er dreifing á svörum 

nokkuð mikil og stór hluti svarenda flokkar stuðninginn hvorki í góðan né ekki nógu góðan. 

Slíkt gæti verið vísbending um að skilgreina þurfi betur hjá viðkomandi aðilum hvað felst í 

slíkum stuðningi og hvar hans er að leita. 

 Hluti af þjónustu sveitarfélaganna og/eða skólaskrifstofa er aðgangur leikskólanna að 

túlkaþjónustu. Stundum sjá skólaskrifstofur sjálfar um þessa þjónustu, en stundum eru gerðir 

samningar við aðila innan sveitarfélaganna um aðgang að slíku. Staða sveitarfélaganna í 

þessum málum er einnig misjöfn eftir stærð og fjölmenni, en stundum getur verið erfitt að 

útvega túlka í fámennum sveitarfélögum, sérstaklega túlka sem tala tungumál sem fáir 

erlendir foreldrar tala. Hægt er þó að athuga með símatúlka í einhverjum tilfellum. Misjafnt er 
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milli sveitarfélaga hvernig þessari þjónustu er háttað. Til að byrja með var því spurt hvort 

deildarstjórar hefðu nýtt sér túlkaþjónustu í samskiptum við erlenda foreldra. 

 Í ljós kemur að mikill meirihluti þátttakenda hefur nýtt sér túlkaþjónustu í sínu starfi, 

eða 75%. Hins vegar hefur rúmur fimmtungur, eða 21% ekki gert það. Ekki er unnt að sjá af 

þessum svörum hvort deildarstjórar telji sig almennt þurfa túlkaþjónustu, en fjöldi þeirra sem 

svarar játandi gefur til kynna að hún sé mikilvæg í samskiptum við erlenda foreldra. 

 

Mynd 10 

Alls 4% svarenda taka annað fram og þar kemur í ljós að einhverjir hafa nýtt sér 

starfsmann innan skólans til að túlka það sem þarf, þó hann starfi í raun ekki sem túlkur. 

Einnig kemur fram að viðkomandi bjóði foreldrum alltaf upp á túlk og leggi sig fram um að 

virða óskir þeirra á því sviði. Einn deildarstjóri tekur fram að hann hafi óskað eftir að fá túlk 

til aðstoðar en ekki fengið. Ekki kemur fram af hvaða orsökum túlkur fékkst ekki. Að lokum 

kemur fram að einn þátttakanda hafi ekki nýtt sér túlkaþjónustu, en hafi notið aðstoðar 

vinafólks foreldra sem hafi haft þekkingu í íslensku máli og því getað aðstoðað með að koma 

upplýsingum á milli. Almennt má því segja að meirihluti svarenda hafi einhverja reynslu af 

notkun túlka og fram kemur að deildarstjórar virðast vera úrræðagóðir þegar kemur að því að 

finna bjargir þegar á þarf að halda.  

 Þar sem skólarekstur er á hendi sveitarfélaga og uppfylla þarf þann lagaramma sem 

settur er um skólastarf af hendi stjórnvalda er ljóst að það er á ábyrgð sveitarfélaganna að 

túlkaþjónusta sé til staðar. Hins vegar kemur m.a. fram í svörum hér að framan að ekki fáist 

alltaf túlkar. Þátttakendur voru því spurðir næst hvort þeir teldu túlkaþjónustu vera 

aðgengilega í sínu sveitarfélagi.   

Hér kemur fram að 10% svarenda vita ekki hvort túlkaþjónusta sé aðgengileg eða ekki 

og að 6% telja hana hvorki vera aðgengilega né óaðgengilega. Alls 8% telja hana mjög eða 

nokkuð óaðgengilega en 76% telja hana nokkuð eða  mjög aðgengilega. Þessi mál virðast því 

vera í lagi hjá meirihluta svarenda, en eins og áður kom fram er sjáanlegt að betur má gera í 

þessum málaflokki þannig að þessi lögbundna þjónusta sé aðgengileg fyrir alla. 
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Mynd 11 

4.6. Bjargir 

Túlkaþjónusta er vissulega ein af þeim björgum sem deildarstjórar nýta sér í samskiptum við 

erlenda foreldra sem ekki tala íslensku. En það er ekki það eina sem nýtt er til aðstoðar og 

forvitni lék á því að vita hvaða bjargir deildarstjórar nýta sér helst í samskiptum við erlenda 

foreldra.  

Ýmsir svarmöguleikar voru gefnir upp og einnig boðið upp á að svara eftir eigin 

reynslu. Margir þátttakendur merktu því við fleiri en eitt atriði og eru hlutfallstölur reiknaðar 

út frá fjölda svara í þessu tilfelli. 

Fram kemur að deildarstjórar nýta sér helst efni sem til er í skólanum vegna fyrri 

reynslu, eða 78% svarenda. Aðrar bjargir sem fengu mikla svörun voru vefsíður sem 52% 

svarenda merktu við og upplýsingaefni Reykjavíkurborgar sem 43% nýttu sér til aðstoðar. 

Jafn margir merktu við að nýta sér efni frá sveitarfélaginu og að nýta orðabækur, 28% í hvoru 

tilviki. Að lokum segjast 23% þátttakenda nýta sér efni frá öðrum leikskólum. 

 

Mynd 12 

Alls 15% svarenda nefna annað. Þar kemur m.a. fram að fólk nýti sér efni frá 

sameiginlegri skólaskrifstofu landsfjórðungsins og þjónustumiðstöð, túlkaþjónustu eins og 
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fram kom hér að framan og efni sem leikskólinn hefur áður látið þýða. Á einum stað hafa 

kennarar frá öðrum skólum komið til aðstoðar og annar tekur fram að misjafnt sé hvaða 

bjargir eru notaðar hverju sinni. Einn deildarstjóri tekur fram að notaðar séu myndir, táknmál 

og mikið af brosi og nokkrir taka fram að erlendir starfsmenn aðstoði þegar á þarf að halda, 

þannig sé mannauður skólans nýttur. Greinilegt er að fjölbreyttra leiða er leitað til stuðnings 

við samstarf við erlenda foreldra og hér kemur fram á nokkrum stöðum að erlendir starfsmenn 

leikskólanna eru dýrmætur mannauður. Einnig er fróðlegt að sjá að kennarar leiti stuðnings 

milli skóla þegar kemur að þessum þætti starfsins og séu tilbúnir til að miðla öðrum skólum af 

þekkingu sinni. 

Fleiri þjónustuþættir en túlkaþjónusta eru á hendi sveitarfélaganna til að styðja við 

skólastarf á hverjum stað. Skólaskrifstofur eru þó eðli málsins samkvæmt misjafnlega stórar 

og öflugar og aðgangur skólafólks að efni sér til stuðnings getur verið mismunandi.  Hér voru 

deildarstjórar spurðir hvort þeir hefðu aðgang að efni á erlendum tungumálum í sínu 

sveitarfélagi (kynningarefni, upplýsingar um skólagöngu eða annað slíkt). 

Áhugavert er að sjá hér að stór hluti svarenda veit ekki hvort hann hefur aðgang að 

slíku efni eða ekki, eða nær þriðjungur svarenda. Alls 37% segjast hafa engan eða lítinn 

aðgang að efni á erlendum tungumálum og 7% segjast ekki hafa þurft á slíku efni að halda. 

Þriðjungur svarenda telur sig síðan hafa nokkurn eða góðan aðgang að því efni sem þeir þurfa.  

 

Mynd 13 

Skólaskrifstofur sveitarfélaga sjá einnig að einhverju leyti um ráðgjöf til skóla á sínu 

svæði, eða gerður er samningur við aðila sem taka slíkt að sér í umboði sveitarfélags. Hér var 

forvitnast um hvort deildarstjórar hefðu aðgang að ráðgjöf um samskipti við erlenda foreldra í 
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sínu sveitarfélagi (frá skólaskrifstofum, skóladeildum eða öðrum sem sinna skólamálum í 

sveitarfélaginu). 

 

Mynd 14 

Hér kemur einnig fram að stór hluti svarenda veit ekki hvort slík þjónusta er í boði í 

sveitarfélaginu, eða 29%. Alls telja 11% sig ekki hafa haft þörf á ráðgjöf um þessi efni, en 

17% telja sig hafa lítinn eða engan aðgang að ráðgjöf um samskipti við erlenda foreldra. 

Meirihlutinn, eða 43%, telur sig hafa nokkurn eða góðan aðgang að slíkri ráðgjöf. Í tveimur 

síðustu spurningum, þ.e. þeim er varða hvort efni á erlendum tungumálum og ráðgjöf séu 

aðgengileg í sveitarfélögunum, er áberandi hversu margir deildarstjórar vita ekki hvort slíkt er 

á boðstólnum í þeirra sveitarfélagi.  

4.7. Stuðningur við foreldra 

Samkvæmt þeim fræðum sem fjallað er um hér að framan ætti það að vera hluti af 

foreldrasamstarfi að styðja við foreldra í uppeldi barna þeirra með ýmsu móti. Deildarstjórum 

var því boðið að svara því hvernig þeir styðja við erlenda foreldra í uppeldi barna þeirra. Hér 

gátu deildarstjórar valið marga möguleika eftir því sem þeim fannst eiga við og einnig bætt 

við af eigin reynslu. Hlutfallstölur eru hér reiknaðar út frá fjölda svara. 

Það sem flestir deildarstjóranna nefna eru samræður um daglegar venjur, en alls 80% 

segjast hafa stutt við foreldra með þeim hætti. Samræður um uppeldi fylgja fast á eftir, en 

58% þátttakenda segjast hafa nýtt sér það og helmingur hefur frætt erlenda foreldra um þroska 

barna. Nokkuð margir, eða 46% hafa síðan leiðbeint foreldrum um næringu barna, 45% hafa 

veitt foreldrum upplýsingar um svefn barna og 43% hafa síðan frætt erlenda foreldra um 

námsþætti skólans. Alls eru það 10% svarenda sem segjast ekki hafa stutt við erlenda foreldra 

í uppeldi barna þeirra og 1% veit ekki hvort þeir hafi gert slíkt í sínu starfi. 
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Mynd 15 

 Nokkur hluti svarenda, eða 9%, vilja svo bæta við frá eigin brjósti og í einu af fyrstu 

svörunum kemur fram að tungumálaerfiðleikar geti vissulega haft áhrif á þennan þátt. Fram 

kemur í öðru svari að viðkomandi reyni að aðstoða erlenda foreldra, rétt eins og þá íslensku, 

en það verði að viðurkennast að erlendir foreldrar móttaki upplýsingar ekki nægilega vel og af 

því skapist stundum misskilningur. Einn deildarstjórinn tekur fram að hann hvetji erlenda 

foreldra til að lesa daglega fyrir börnin sín á móðurmálinu og ræði við þá um að mikilvægt sé 

að viðhalda því. Annar segist reyna að benda foreldrum á efni á tungumáli fjölskyldunnar. 

Einnig er tekið fram að mikilvægt sé að kennari gefi sér tíma þegar foreldrar þurfi aðstoð og 

upplýsingar og á öðrum stað er tekið fram að þetta eigi við um allt sem viðkemur barninu í 

leikskólanum og einnig ef upp koma spurningar með eitthvað utan skólans. Hjá einum 

þátttakenda kemur fram að hann eigi ekki í nægum samskiptum daglega, en nýti tækifærið 

þegar túlkur komi í skipulögð foreldraviðtöl. Einn þátttakendi sem svarar því til að hafa ekki 

stutt við erlenda foreldra í uppeldi barna þeirra bætir svo við að honum finnist erlendir 

foreldrar ekkert hafa þörf á því að kennarar séu að skipta sér af uppeldinu, frekar en íslenskir 

foreldrar. Það eru því margskonar viðhorf sem fram koma og sitt sýnist hverjum. 

 Erlendis er stundum leitað til foreldra um sjálfboðaliðastörf innan skóla, en þessi hefð 

hefur ekki verið áberandi hérlendis. Þetta getur þó verið eitt af því sem einkennir gott samstarf 

heimila og skóla.  

 Hér er líklega að hafa áhrif að það er ekki mikil hefð fyrir sjálfboðastarfi foreldra í 

íslenskum skólum, en heil 76% svarenda segjast aldrei hafa beðið erlenda foreldra að koma 

inn sem sjálfboðaliða á viðkomandi deild. Tæpur fimmtungur segir að slíkt hafi sjaldan komið 
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upp og 4% að þeir hafi stundum beðið foreldra um þetta. Enginn svarar því til að hafa oft 

beðið erlenda foreldra um sjálfboðaliðastarf og 2% vita ekki hvort þeir hafi gert slíkt. 

 

Mynd 16 

 Fróðlegt er hins vegar að sjá hvað deildarstjórar telja að slíkt sjálfboðaliðastarf feli í 

sér. Hér gátu svarendur merkt við allt það sem þeir telja að við eigi og eru hlutfallstölur því 

reiknaðar út frá fjölda svara í hverjum lið. Einnig er boðið upp á að deildarstjórarnir sjálfir 

bæti við upptalninguna á því hvað þetta felur í sér. 

Í svörum deildarstjóranna kemur fram að stærstur hluti þeirra telur að 

sjálfboðaliðastarf erlendra foreldra feli í sér kynningu á landi þeirra og þjóð á einhvern hátt 

eða 67% svarenda. Annað sem margir taka fram er aðstoð við sérstakar uppákomur og 

samvera með börnum og starfsfólki á skólatíma, en 43% nefna báða þessa þætti. 

 

Mynd 17 

 Alls nefna 18% aðstoð við daglegt starf, en 17% svarenda sem telja sig ekki vita hvað 

felst í slíku sjálfboðaliðastarfi. 4% velja svo að bæta við eigin skilgreiningum og þar kemur 

fram að foreldrar geti aðstoðað við að læra tungumálið, og að þeir getið lánað leikskólanum 

tónlist og bækur til að skoða. Einnig kemur fram að foreldrar geti aðstoðað með því að vera 

stuðningur fyrir barnið innan skólans og að slíkt starf geti verið fjölbreytt og mismunandi eftir 

aðstæðum. 
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Annað sem fræðin segja að eigi að einkenna gott foreldrasamstarf við erlenda foreldra 

er hvatning til að þeir hafi áhrif á skólastarfið og skólasamfélagið með því að taka þátt í 

nefndum og ráðum sem tengjast skólanum. Deildarstjórar eru því spurðir út í þann þátt einnig 

og þeir beðnir að svara því hvort þeir hafi hvatt erlenda foreldra til þátttöku í ákvarðanatöku 

um skólastarfið, t.d. með setu í foreldrafélagi, foreldraráði eða fræðslunefndum. 

 

Mynd 18 

Hérna kemur í ljós að fáir temja sér að hvetja erlenda foreldra til þessara starfa, en 

aðeins 7% segjast oft gera það. Um þriðjungur þátttakenda segist gera slíkt stundum eða 

sjaldan og 4% segjast ekki vita það. Heil 58% segjast svo aldrei hafa hvatt erlenda foreldra til 

setu í ráðum og nefndum sem hafa áhrif á starf leikskólans, sem óneitanlega er hátt hlutfall.  

4.9. Samskipti 

Til þess að foreldrasamstarf sé árangursríkt þurfa samskiptin að vera gagnkvæm og báðir 

aðilar virkir þátttakendur. Deildarstjórarnir voru næst spurðir að því hvort þeir teldu samskipti 

sín við erlenda foreldra almennt vera gagnkvæm. 

 

Mynd 19 

Niðurstöður hér hljóta að teljast jákvæðar því mikill meirihluti deildarstjóra telur svo 

vera. Rúmur helmingur segir samskiptin oftast vera gagnkvæm og fjórðungur að þau séu það 
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stundum. Alls 16% svarenda telur að það sé misjafnt og 5% að þeir viti það ekki. Enginn 

tekur fram að samskiptin séu aldrei gagnkvæm. 

 En hvað felst í gagnkvæmum samskiptum að mati deildarstjóranna? Hér er boðið að 

merkja við alla þá valkosti sem við eiga og hlutfallstölur eru því reiknaðar út frá fjölda svara. 

 

Mynd 20 

 Stærsti hluti þátttakenda telur óformleg samtöl, skilaboð á báða bóga og skipulögð 

foreldrasamtöl teljast til gagnkvæmra samskipta, þar sem rúm 90% merkja við þessa þrjá 

þætti. Alls nefna 71% tölvupóst og 66% heimasíður deildar eða skóla. Ljóst er því að rafræn 

samskipti eru komin inn í leikskólana sem samskiptamáti. Tæp 60% nefna síðan fréttabréf og 

áætlanir og 2% svarenda taka annað fram. Rætt er um að foreldrar komi einfaldlega ef þá 

vantar upplýsingar eða aðstoð og einn þátttakendi tekur fram að honum finnist óformleg 

dagleg samskipti vera það sem skipti mestu máli í þessu sambandi. 

 

4.10. Foreldrasamstarf 

Deildarstjórarnir voru síðan spurðir að því hve mikilvægt þeir telji foreldrasamstarf í sínu 

starfi.  

 

Mynd 21 
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 Hér er augljóst að þróun síðustu ára skilar sér inn í skólastarf hér á landi, en allir 

þátttakendur raða svörum sínum í tvo flokka, frekar mikilvægt og mjög mikilvægt. 94% telja 

það  mjög mikilvægt og 6% að það sé frekar mikilvægt. Það er ánægjulegt að sjá að engum 

finnst foreldrasamstarf lítils virði í sínu starfi. 

Að þessu sögðu er ekki úr vegi að skoða hvað deildarstjórum finnst mikilvægast í 

samstarfi við erlenda foreldra sem ekki tala íslensku. Hér gátu þátttakendur valið alla þá 

möguleika sem við eiga og einnig bætt við frá eigin brjósti. Hlutfallstölur eru því fundnar út 

frá fjölda svara. 

Sá þáttur sem svarendur telja mikilvægastan er jákvæðni, en 94% telja hana mikilvæga 

í foreldrasamstarfi við erlenda foreldra. Litlu færri, eða 92%, telja annars vegar virðingu og 

hins vegar dagleg samskipti vera mikilvæga þætti. Alls telja 85% notkun túlka mikilvæga og 

sama hlutfall telur upplýsingagjöf frá skóla til foreldra skipta miklu máli.  

 

Mynd 22 

 Litlu færri, eða 82% merkja við foreldrasamtöl og 79% við upplýsingagjöf frá 

foreldrum til skóla. Aðgang að efni á móðurmáli foreldra telja 68% að skipti máli. Sjálfstraust 

telja all margir mikilvægt, en 62% telja eigið sjálfstraust mikilvægt og 58% merkja við 

sjálfstraust foreldra. Tæplega helmingur merkir síðan við tölvupóst og tæpur þriðjungur telur 

það mikilvægt að kynnast foreldrum vel persónulega. Að lokum er bætt við að það sé 

mikilvægt að vera opinn og jákvæður, bera virðingu fyrir menningu foreldra og hlusta á þá. 
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Einn deildarstjóri tekur fram að mikilvægt sé að foreldrar treysti kennurum fyrir barninu og að 

barninu líði vel. Foreldrar verði að finna að þeir geti snúið sér til kennara með það sem snúi 

að velferð barnsins. Að lokum tekur annar þátttakandi fram að gott sé að kynnast foreldrum 

upp að vissu marki.  

Niðurstöður spurningalistans hafa hér verið settar fram bæði í töflum og riti. Nánari 

umræða um niðurstöðurnar og tengsl þeirra við þau fræði sem lögð voru til grundvallar 

rannsókninni fara hér á eftir. 
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5. Umræður 

 

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og settar í samhengi við þau fræði sem 

fjallað hefur verið um hér að framan. 

5.1. Reynsla þátttakenda 

Eins og fram kom í niðurstöðukafla rannsóknarinnar er starfsreynsla deildarstjóranna nokkuð 

mikil, bæði í starfi innan leikskóla sem og deildarstjórar. Flestir þeirra eru því reynslumiklir 

og hafa því sennilega upplifað sjálfir í starfi þær breytingar sem hafa orðið í fjölmenningarátt 

undanfarin ár, en eins og áður sagði hefur börnum sem hafa annað tungumál en íslensku 

fjölgað mikið undanfarna tvo áratugi (Hagstofan, 2011). Enda kemur í ljós að 95% 

þátttakenda í rannsókninni hefur einhverja reynslu af því að vinna með erlendum börnum og 

foreldrum þeirra. Fjölmenning er því órjúfanlegur hluti íslensks skólastarfs, hvort sem 

skólafólk er almennt meðvitað um það eða ekki. 

Alls 71% þátttakenda hafa reynslu af því að taka á móti foreldrum sem tala heldur ekki 

ensku, eða annað það mál sem hægt er að eiga samskipti á. Í skýrslum Hagstofu Íslands 

kemur fram að árið 2010 voru þau tungumál sem erlend börn í leikskólum töluðu 41, þ.e. 41 

tungumál er skilgreint og all nokkur falla síðan undir óskilgreint þar sem ekki eru til 

upplýsingar um hvaða tungumál barnið talar, eða tungumálið er ekki á skrá hjá Hagstofunni 

(Hagstofa Íslands, 2011). Tungumálaþátturinn hlýtur því að vera eitthvað sem skiptir máli í 

samskiptum erlendra foreldra og deildarstjóra í leikskóla. Eins og fram kemur hjá Elsu Sigríði 

Jónsdóttur getur fólki fundist það erfitt að standa ekki jafnfætis þeim sem það á samskipti við 

(2007b, bls. 341–343) og erlendum foreldrum finnst tungumálið það sem helst veldur 

erfiðleikum við skólagöngu barna sinna (Joshi, Eberly og Kouzal, 2005, bls. 13 og Turney og 

Kao, 2009, bls. 267). Nokkuð miklar líkur eru því á að deildarstjórarnir hafi þurft að reyna á 

færni sína til þess að ná góðum samskiptum þar sem tungumál getur verið hindrun. 

 

5.2. Móttökuáætlanir fyrir erlend börn og foreldra 

Móttökuáætlanir eru eitt þeirra stuðningstækja sem gott getur verið að styðjast við í 

fjölmenningarlegu skólastarfi. Þegar notkun móttökuáætlana er skoðuð í rannsókninni kemur í 

ljós að innan við helmingur deildarstjóranna segir að slík áætlun sé til í sínum skóla og kemur 

það nokkuð á óvart að hlutfallið sé ekki hærra. Þetta rímar þó við niðurstöður Hönnu 

Ragnarsdóttur (2002, bls. 60), en í hennar rannsókn kom fram að ekkert sérstaklega væri 
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unnið að móttöku erlendra foreldra, en þó höfðu einhverjir skólar móttökuáætlun. Jákvætt 

hefði verið að þessi þáttur hefði gefið þær niðurstöður að áætlanir væru til í flestum skólanna 

og þar með sýnt meiri framþróun. Það er þó ekki raunin, því af þeim sem segja að slík áætlun 

sé til í þeirra skóla segjast 62% nota hana og 27% nota hana ýmist að nokkru leyti eða 

tilviljanakennt. 8% nota hana síðan ekki en ekki kemur fram hér af hverju það er. Kannski er 

þó áhugaverðast að sjá í þessu sambandi að 12% þátttakenda vissu ekki hvort það væri til 

móttökuáætlun innan þeirra skóla. Slíkt má telja óásættanlegt, því deildarstjórar bera 

höfuðábyrgð á öllu starfi deildarinnar og þar með ábyrgð á því að nýta þær bjargir og leiðir 

sem geta stutt við gott starf.  

Deildarstjórar hafa skoðun á því hvað í góðri móttökuáætlun þurfi að felast, því flestir 

svarendur merktu við einhverja þætti í þeirri spurningu. Flestir segja að þar þurfi að vera 

upplýsingar um það hvernig unnið skuli með það sem snýr að barninu sem sýnir að börnin eru 

efst í huga hjá deildarstjórunum. Næst í röðinni kom þó þátturinn sem snýr að foreldrum, svo 

það er greinilegt að svarendum finnst slíkt einnig skipta miklu máli. Upplýsingar um gagnlegt 

efni og nákvæm verkáætlun koma svo í kjölfarið. Forvitnilegt er síðan að sjá hverju 

deildarstjórar bæta við frá eigin brjósti. Þar kemur m.a. fram að mjög mikilvægt sé að allar 

upplýsingar séu á einum stað svo ekki fari dýrmætur tími í að viða að sér efni. Að auki er 

nefnt að þar ættu að vera tenglar inn á heimasíður sem geti nýst foreldrum, listi yfir það efni 

sem til er á erlendum tungumálum í skólanum og skráning yfir túlkaþjónustu. Þetta allt ætti 

einmitt að vera einn helsti kosturinn við góða móttökuáætlun sem þó virðist ekki vera til í 

mörgum skólum. Tímaskortur er eitthvað sem flestir innan leikskóla kannast við, sérstaklega 

eftir niðurskurð síðustu ára. Það hlýtur því að vera enn mikilvægara en ella að allar 

upplýsingar séu auðfundnar og að allir innan hver skóla viti hvar þær er að finna. Í lok 

umfjöllunar um móttökuáætlanir má svo gera orð eins þátttakandans að lokaorðum. „Góð 

móttökuáætlun er eitthvað sem á að vera til í hverjum skóla til þess að erlendum börnum og 

foreldrum þeirra líði sem best í leikskólanum“. Þetta eru orð að sönnu. 

 

5.3. Upplifun af samskiptum við erlenda foreldra 

Fróðlegt er að skoða upplifun deildarstjóranna af samskiptum við erlenda foreldra almennt. 

Nokkuð erfitt er að alhæfa um slíka upplifun, enda segja 12% hana vera misjafna eftir 

tilfellum. Við slíku má auðvitað búast. Sem betur fer eru það samt þrír fjórðu svarenda sem 

segja að upplifun sín sé góð eða nokkuð góð og það er ánægjulegt. Það gefur til kynna að 

þessi þáttur starfsins sé yfirleitt ekki íþyngjandi fyrir deildarstjóra, enda er enginn sem segir 

að þetta sé mjög slæm upplifun. 3% virðast þó hafa reynslu af einhverju sem ekki hefur 
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gengið vel og segja upplifunina af samskiptum við erlenda foreldra frekar slæma. Spurningin 

er síðan sú hvort það er eitthvað af þeim hindrunum sem nefndar eru hér að framan sem þarna 

skipta máli eins og tungumál, viðhorf, félagslegir- eða menningarlegir þættir, eða hvort það er 

eitthvað innan skólans eða hjá kennaranum sjálfum sem er að hafa neikvæð áhrif. 

Einn af áhrifaþáttum samskipta er öryggi og sjálfsþekking viðkomandi aðila. Þekking 

kennara á því að þeirra menning og þeirra sjálf hafi áhrif á kennslu þeirra skiptir máli eins og 

fram kemur hjá Santoro (2009, bls. 33). Kennarar þurfa að ígrunda sitt sjálf og þekkja hvernig 

það hefur áhrif á samskiptahæfni þeirra og félagslega færni (Andonov, 2009, bls. 183 og 

Banks, 2002, bls. 89–91). Allt þetta skiptir máli í því hversu öruggir kennarar eru með að 

takast á við það verkefni að taka á móti erlendum foreldrum. Þegar niðurstöður úr þeirri 

spurningu eru skoðaðar er fyrst athyglisvert að sjá að þar eru 3% sem segjast mjög óörugg 

með þetta verkefni. Það er sama hlutfall og upplifði samskipti við erlenda foreldra á 

neikvæðan hátt. Hvort þetta tengist er ekki hægt að fullyrða hér, en þetta er engu að síður 

athyglisvert. Er upplifun fólks almennt neikvæðari þegar það er óöruggt? Slíkt hefði verið 

áhugavert að kanna með frekari spurningum, en til þess eru ekki tækifæri hér. Þarna er enda 

líka samsvörun í því hversu stórt hlutfall telur sig mjög eða nokkuð öruggt með þennan þátt 

starfsins, eða þrír fjórðu hlutar. Það er einnig sama hlutfall og upplifði samskiptin almennt 

jákvæð. Er fólk almennt jákvæðara þegar það er öruggt með sig í þessum aðstæðum? Þó ekki 

sé hægt að fullyrða slíkt byggt á þeim gögnum sem hér var aflað er freistandi að álykta að 

þetta tengist að einhverju leyti, enda kemur fram hjá Elsu Sigríði Jónsdóttur að það skipti máli 

að hafa örugga og sterka sjálfsmynd (2007, bls. 77–100), það skiptir máli að þekkja sjálfan sig 

(Baker, 2000, bls. 23). Fróðlegt væri að skoða þennan þátt nánar, en slíkt verður þó ekki gert 

hér að sinni, enda nauðsynlegt að takmarka magn spurninga í könnun sem þessari. 

Þegar skoðað er hvernig deildarstjórarnir upplifa öryggi foreldra í samskiptum við sig 

lítur myndin hins vegar nokkuð öðruvísi út. Þar telur tæpur helmingur þátttakenda að foreldrar 

séu mjög eða frekar öruggir í samskiptum við sig. Það er því sérstakt að sjá að meirihluti 

svarenda segist upplifa samskiptin jákvæð, en þó upplifir aðeins um helmingur það að 

foreldrar séu almennt öruggir í þessum samskiptum. Þarna virðist halla eitthvað á foreldrana í 

þessum aðstæðum. Tæpur fjórðungur deildarstjóranna metur það síðan þannig að foreldrar séu 

almennt mjög eða frekar óöruggir í þessum samskiptum. Það gefur til kynna að vinna þurfi 

sérstaklega með að auka öryggi foreldra eins og fram kemur hjá Taylor og Whittaker (2003, 

bls. 50–51) og Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur og Elsu Sigríði Jónsdóttur (2006, bls. 38–41). 
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5.4. Stuðningur 

Þá er að skoða þann stuðning sem deildarstjórar fá í sínu starfi frá hendi samstarfsfólks, 

stjórnenda og ekki síst því sveitarfélagi sem sér um skólareksturinn. Það er ánægjulegt að sjá 

að enginn tekur það fram að hann þurfi ekki stuðning við að taka á móti erlendum foreldrum. 

Deildarstjórar virðast því almennt gera sér grein fyrir því að stuðningur og viðurkenning í 

starfi skiptir máli (Sergiovanni, 2009, bls. 133–134 og Rodd, 2006, bls. 237–238). 76% 

deildarstjóra lýsa upplifun sinni af stuðningi samstarfsfólks sem mjög eða frekar góðri. 

Meirihlutinn virðist því geta leitað til og fengið þann stuðning sem hann þarf hjá 

samstarfsfólki. Tæpur fimmtungur merkir síðan við hvorki né í þessum lið sem er nokkuð hátt 

hlutfall en aðeins 3% segja upplifunina frekar slæma. Hvort þetta eru sömu 3% og segja 

upplifun af samskiptum við erlenda foreldra slæma og segjast vera óörugg í þessum 

samskiptum verður ekki séð af þeim gögnum sem fram koma enda ekki spurt að því 

sérstaklega, en það vekur athygli að sama hlutfall skuli vera til staðar í öllum flokkum. 

Reyndar koma þessi 3% einnig fram í gögnum um stuðning stjórnenda skólans við 

deildarstjórana þar sem þetta sama hlutfall segir upplifun af þeim stuðningi vera frekar slæma. 

Annars virðist upplifun deildarstjóranna af stuðningi stjórnenda vera nokkuð góð, en 

81% segja hana frekar eða mjög góða. Slíkt er ánægjulegt að sjá enda skipta stjórnendur og 

viðhorf þeirra miklu máli í þessum þætti skólastarfs eins og fram kemur hjá bæði Macbeth og 

Robinson og Díaz (1993, bls. 198 og 2006, bls. 177). Reyndar segja 13% að upplifun af 

stuðningi stjórnenda sé hvorki góð né slæm sem er örlítið minna en í stuðningi samstarfsfólks. 

Þetta er nokkuð hátt hlutfall og gæti bent til þess að þessir deildarstjórar séu nokkuð sáttir, en 

að þetta skipti þá ekki það miklu máli í starfi að þeir velti þessu mikið fyrir sér. Að minnsta 

kosti má álíta sem svo að væru þeir ósáttir hefðu þeir merkt við þá svarmöguleika í 

könnuninni. 

Þegar spurt er um stuðning sveitarfélags við samskipti við erlenda foreldra breytist 

landslagið nokkuð. Færri eru ánægðir en aðeins 38% segja upplifun sína af stuðningi 

sveitarfélags vera mjög eða frekar góða. Þetta eru umtalsvert lægri tölur en þegar stuðningur 

samstarfsfólks og stjórnenda er skoðaður. Einnig virðast fleiri ekki vita hvernig þeir upplifa 

þennan stuðning eða 15% á móti 3% , og heil 32% segja hvorki né. Það er því nær helmingur 

deildarstjóranna sem segist ekki vita hvernig upplifunin sé eða segja að hún sé hvorki góð né 

slæm. Það bendir til þess að deildarstjórar tengi stuðning við starf sitt ekki sérstaklega við 

sveitarfélagið, heldur horfi meira til innri þátta hvers skóla. Slíkt þarf ef til vill ekki að koma á 

óvart og kannski líta kennarar almennt meira á sig sem starfsmenn skóla en sveitarfélaga. Í 

þessum lið upplifa líka fleiri að stuðningurinn sé ekki nógu góður, eða 12% sem er mun meira 
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en innan skólanna sjálfra. Kannski má því álykta að sveitarfélögin geti gert betur á þessu sviði 

og komið með myndarlegri hætti að þessum málaflokki innan skólanna, þó ekki væri nema til 

að setja skýrar fram þann stuðning sem er í boði á hverjum stað þannig að þekking 

skólafólksins á því aukist. 

 

5.5. Þjónusta sveitarfélaganna 

Það er ekki bara skólareksturinn sjálfur sem sveitarfélögin hafa á sinni könnu, heldur fer 

innritun og skráning leikskólabarna í flestum tilfellum fram á skrifstofum sveitarfélaga eða 

skólaskrifstofum. Það eru því starfsmenn slíkra skrifstofa sem oft hafa fyrstu samskiptin við 

erlenda foreldra um leikskólagöngu barna þeirra og sjá um upplýsingagjöf þar að lútandi. 

Nokkur samhljómur við fyrri spurningu er í svörum deildarstjóranna um upplifun sína af 

upplýsingagjöf sveitarfélags til erlendra foreldra. 35% telja hana frekar eða mjög góða og 

22% eru óánægð og telja hana ekki nógu góða. Það eru síðan 23% sem segja hana hvorki 

góða né slæma og 20% vita ekki hvernig hún er. Aftur er það stór hluti sem ekki veit hvernig 

málum er háttað eða hafa ekki sterka skoðun á þessu. Að auki er rúmur fimmtungur óánægður 

með þessa upplýsingagjöf. Þetta virðist því bera að sama brunni, skýrar og betur mætti standa 

að upplýsingagjöf til erlendra foreldra að mati deildarstjóranna. Sveitarfélög geta því bætt sig 

í þessari þjónustu og ekki væri úr lagi að nýta tækifærið og athuga hvað það er sem foreldrar 

og skólafólk telur að skipti þarna máli, enda mikilvægt að notendur þjónustunnar hafi eitthvað 

um hana að segja (Rodd, 2006, bls. 170–171). 

Mikilvægi túlkaþjónustu verður seint ofmetið eins og fram kemur í fræðunum hér að 

framan. Þetta er einn af þeim þáttum sem sveitarfélögin hafa á sinni könnu og eiga að standa 

að samkvæmt lögum (lög um leikskóla, nr.90/2008).  Almennt virðist þetta þó vera misjafnt 

milli sveitarfélaga og fyrirkomulag túlkaþjónustu getur verið ólíkt af ýmsum ástæðum. 

Aðgengi að fólki sem vill og getur túlkað, talar ákveðin mál, eða jafnvel stærð og lega 

sveitarfélaga getur allt skipt máli. Þrír fjórðu deildarstjóranna hafa þó nýtt sér túlkaþjónustu í 

sínu starfi með erlendum foreldrum og er það vel. Rúmur fimmtungur hefur ekki notað 

túlkaþjónustu í sínu starfi og má segja að það sé hátt hlutfall miðað við að aðeins 5% svarenda 

hefur enga reynslu af samskiptum við erlenda foreldra. Þá mætti hugsa sér 16% sem hafa 

reynslu, en hafa ekki notfært sér túlka. Auðvitað getur verið að þessi hluti deildarstjóra hafi 

þannig reynslu að ekki hafi þurft túlk, til dæmis hafi foreldrar talað tungumál sem 

deildarstjórinn sjálfur talar, eða aðilar hafi fundið sér sameiginlegt tungumál til að tjá sig á, 

s.s. ensku, norðurlandamál eða annað. Í þessari spurningu var gefinn svarmöguleiki frá eigin 

brjósti. Þar kemur fram að erlendir starfsmenn leikskóla eru fengnir til að túlka milli aðila, og 
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mannauður skólans þannig nýttur. Slíkt getur þó verið vandasamt og varast þarf að setja 

starfsmanninn í hlutverk deildarstjórans þannig að foreldrar haldi að öll skilaboð og beiðnir 

komi frá honum, en ekki þeim sem ábyrgðin hvílir í raun á. Fæstir þessara starfsmanna hafa 

væntanlega þjálfun og menntun sem túlkar og þess vegna þarf að stíga varlega til jarðar í 

þessum efnum svo viðkomandi verði ekki persónulega hluti af þeim samskiptum sem hann er 

fenginn til að túlka, heldur haldi sig við að túlka einungis það sem sagt er milli aðila. Að auki 

getur það verið viðkvæmt að setja starfsmanninn í það hlutverk að vera einskonar vinur 

þessara foreldra og viss hætta er á að hann fari að taka að sér að aðstoða foreldrana við hluti 

sem ekki eru á könnu skólans, eða foreldrarnir gangi á lagið og telji sig hafa ótakmarkaðan 

aðgang að viðkomandi. Þetta fyrirkomulag getur gengið mjög vel, en nauðsynlegt er að allir 

sem að þessum samskiptum koma geri sér grein fyrir hlutverkum sínum og annarra eins og 

fram kemur í skýrslu Velferðarráðuneytisins um túlkaþjónustu til innflytjenda, en þar er 

meðal annars fjallað um reynslu aðila sem hafa mikla reynslu af notkun túlka bæði í 

skólakerfinu og heilbrigðiskerfinu (2011, bls. 9–15). 

Sama á við um það þegar vinir eða ættingjar eru beðnir að túlka, eins og kemur einnig 

fram í könnuninni. Þetta getur verið ómetanleg hjálp, sérstaklega þegar um tungumál er að 

ræða sem fáir tala, en þarna getur einnig komið upp vandi þegar ræða þarf viðkvæm mál eins 

og grun um að eitthvað sé að þroska barnsins, eða áhyggjur af velferð barns. Þá er ekki 

endilega æskilegt að aðili úr vinahópi, eða fjarskyldur ættingi sé settur inn í málið um leið og 

foreldrarnir, sem kannski þurfa sinn tíma til að melta upplýsingarnar og áhyggjurnar áður en 

þeir eru tilbúnir að ræða þetta út á við. Túlkun getur því verið vandmeðfarin. En sjálfsagt er 

að nýta það sem hægt er og deildarstjórar virðast vera úrræðagóðir þegar kemur að því að 

koma á samskiptum, enda nauðsynlegt þegar óskað er eftir túlki en hann fæst ekki eins og 

einn deildarstjórinn tók fram í sínu svari. Niðurstöðurnar hér eru samhljóma niðurstöðum 

Hönnu Ragnarsdóttur (2002, bls. 62) í rannsókn hennar á markvissu leikskólastarfi í 

fjölmenningarlegu samfélagi. Þar kemur einnig fram að notkun túlka mætti vera meiri og að 

kennarar eða foreldrar fengu stundum einhvern sem þeir þekktu til að túlka ef ekki fékkst 

túlkur eftir hefðbundnum leiðum.  

Eins og áður sagði er túlkaþjónusta lögbundin og er á hendi sveitarfélaga að sjá til þess 

að hún sé til staðar. Deildarstjórarnir voru því spurðir hvort þeim fyndist túlkaþjónusta 

aðgengileg í sínu sveitarfélagi. Þar er ánægjulegt að sjá að stærstur hluti svarenda telur hana 

mjög eða nokkuð aðgengilega, eða þrír fjórðu. Það hlýtur þó að vekja athygli að 10% segjast 

ekki vita það og kemur þar enn og aftur fram að upplýsingar um þjónustu við skólana virðist 

vera ábótavant, hverju sem um er að kenna. Vissulega getur verið auðvelt að skella skuldinni 
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alfarið á sveitarfélögin, en það hlýtur samt einnig að vera á ábyrgð bæði deildarstjóra og ekki 

síður skólastjóra að vera vakandi fyrir þeim möguleikum sem bjóðast á þeirra svæði. 8% telja 

túlkaþjónustu mjög eða nokkuð óaðgengilega og það eru vissulega ekki góðar fréttir. Þarna 

má því gera betur. 

 

5.6. Bjargir 

En túlkaþjónusta er ekki það eina sem kennarar og deildarstjórar nýta sér til samskipta. 

Bjargirnar eru fjölbreyttar og margar leiðir eru nýttar. Slíkt er ánægjulegt að sjá enda hefur 

komið fram að frumkvæði kennara og fjölbreyttar leiðir skipta hvað mestu máli í 

foreldrasamstarfi með erlendum foreldrum (Lilja Rós Þorleifsdóttir, 2009, bls. 3). Leikskólar 

virðast samkvæmt niðurstöðunum vera duglegir að koma sér upp gagnabanka því nær allir 

deildarstjóranna merkja við þann svarmöguleika. Internetið virðist líka opna mikla möguleika, 

því margir nefna að þeir noti vefsíður og upplýsingaefnið sem finna má á heimasíðu 

Reykjavíkurborgar, sem efni sem þeir styðjast við í samskiptum við erlenda foreldra. Einnig 

er leitað eftir efni í öðrum leikskólum, hjá sveitarfélaginu og einnig eru orðabækur notaðar, 

væntanlega mest til þýðingar á stuttum skilaboðum. Deildarstjórarnir voru líka duglegir að 

benda á hvað þeir nýta sér, en ekki var talið upp í svarmöguleikunum. Þar kom fram að hægt 

væri að nýta efni sem sameiginleg skólaskrifstofa landsfjórðungsins hefði komið sér upp og er 

frábært að sjá slíka samvinnu sveitarfélaga, sem annars væru kannski of smá til að koma sér 

upp veglegum gagnabanka um þessi málefni. Fram kemur einnig að einhverjir skólar hafa 

látið þýða efni hjá sér og er það vel að verki staðið og styður örugglega vel við þá starfsmenn 

sem þar starfa ásamt því að gera upplýsingar aðgengilegri fyrir foreldra. „Myndir, táknmál og 

mikið af brosi“ er eitt af svörunum og er gaman að sjá slíka jákvæðni. Myndefni getur einmitt 

verið góður stuðningur við samskipti og auðveldar oft skilning á því efni sem er til umræðu. 

Það getur t.d. verið erfitt að útskýra að kaupa þurfi pollagalla á barnið, en mynd af slíkum 

göllum og jafnvel mynd af þeim verslunum þar sem slíkt fæst getur sagt meira en þúsund orð. 

Bros geta það svo sannarlega einnig. Í þessum lið er einnig minnst á erlenda starfsmenn 

leikskólana og greinilegt að þeir skipta máli í samskiptum við erlenda foreldra. Að auki er 

síðan minnst á að leitað sé til kennara í öðrum skólum um aðstoð sem er afskaplega jákvætt, 

enda engin þörf á að allir finni upp hjólið, heldur byggi á reynslu annarra ef hægt er. 

Greinilegt er að kennarar eru tilbúnir til að aðstoða og miðla af reynslu sinni, jafnvel í aðra 

skóla. 

Eins og fram kemur hér áðan eru sumar skólaskrifstofur duglegar að byggja upp 

gagnabanka sem kennarar og stjórnendur í skólum geta leitað í. Sum sveitarfélög standa mjög 
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vel að þessum málum og má enn og aftur nefna Reykjavíkurborg til vitnis um það, enda mikill 

gagnabrunnur á heimasíðu borgarinnar. Aðgangur deildarstjóra að efni á erlendum 

tungumálum innan síns sveitarfélags getur þó verið mismunandi, eins og niðurstöðurnar hér 

gefa til kynna. Þar kemur fram að þriðjungur svarenda telur sig hafa nokkurn eða góðan 

aðgang að efni á erlendum tungumálum, en 23% segjast hafa lítinn aðgang að slíku efni. 8% 

segjast hafa engan slíkan aðgang og greinilegt er að sumstaðar er hægt að bæta úr. Þarna 

kemur svo enn og aftur að því að of stór hluti virðist ekki vita hvernig þessum málum er 

háttað í sínu sveitarfélagi, en 29% svara því til í könnuninni. Greinilegt er að upplýsingaflæði 

milli sveitarfélaga og skólafólks má laga og geta báðir aðilar væntanlega bætt ráð sitt í þeim 

efnum. Það verður hins vegar að segjast að það er tilgangslítið fyrir sveitarfélag að koma sér 

upp efnivið um hin ýmsu málefni, ef skólafólkið á staðnum veit ekki að hann er til. Svo á 

þessu sviði má greinilega bæta úr, bæði í uppbyggingu gagnabanka efnis á erlendum 

tungumálum og einnig í kynningu á því efni til skólafólks. 

Sveitarfélög sinna flest ráðgjöf af ýmsu tagi til skólanna innan sinna vébanda, eða hafa 

gert samninga við þjónustuaðila sem taka slíkt að sér, enda kemur fram í skólamálastefnu 

Sambands íslenskra sveitarfélaga að skólarnir skuli eiga völ á faglegum stuðningi og ráðgjöf á 

vegum sveitarfélaga (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2008, bls. 2). Þar með ætti skólafólk að 

hafa aðgang að ráðgjöf um samstarf og samskipti við erlenda foreldra, þurfi það á slíku að 

halda. Fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar að 11% deildarstjóra telja sig ekki haft þörf 

á slíkri ráðgjöf og heil 29% vita ekki hvort þau hafi aðgang að henni. Sama stefið birtist hér 

aftur. Þó nokkrir, eða samanlagt 17% telja sig hafa lítinn eða engan aðgang að ráðgjöf sem 

ekki telst nógu gott, því stuðningur getur skipt meginmáli um hvernig til tekst í 

foreldrasamstarfi, sé starfsmaður óöruggur með sinn þátt. 43% telja sig síðan hafa nokkurn 

eða góðan aðgang að ráðgjöf hjá sínu sveitarfélagi, sem verður að segja að sé of lágt hlutfall 

miðað við þau markmið sem sett eru í skólamálastefnu sambands íslenskra sveitarfélaga. 

Þarna er því greinilega úrbóta þörf, bæði í aðgangi að ráðgjöf og upplýsingum um hana. 

 

5.7. Stuðningur við foreldra 

Samkvæmt flokkun Epstein á foreldrasamstarfi er stuðningur við foreldra um uppeldi barna 

þeirra þáttur sem skiptir miklu máli (2002, bls. 12–14). Hér var því ákveðið að spyrja 

deildarstjórana hvernig slíkur stuðningur birtist í þeirra starfi. Langsamlega flestir nefna 

samræður um daglegar venjur, enda sennilega það sem oftast er rætt í dyrum leikskóladeilda 

þegar foreldrar koma með eða sækja börnin sín. Margir segjast einnig ræða við foreldra um 

uppeldi almennt og miðla fræðslu til þeirra um þroska barna. Leikskólakennarar hafa reynslu 
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af og þekkja þroska barna á ákveðnum aldursbilum og hafa því oft meiri innsýn en foreldrar 

sem eiga jafnvel bara eitt barn og hafa því engan samanburð varðandi aldurstengdan þroska. 

Það er því gott að sjá að deildarstjórar eru að miðla af þekkingu sinni og reynslu, en margir 

segjast einnig miðla upplýsingum um svefn og næringu barna til foreldra. Fræðsla um 

námsþætti leikskólans virðist ekki eins algengt umræðuefni í foreldrasamstarfi, en aðeins 43% 

nefna að þeir miðli slíku til erlendra foreldra. Það er kannski eitthvað sem mætti auka, því 

eins og fram kemur hér að framan getur menningarmunur valdið því að foreldrar eigi erfitt 

með að skilja það sem fram fer í skólanum og finnst leikskólaganga jafnvel nokkuð 

tilgangslaus (Brooker, 2002, bls. 51–52). 10% deildarstjóra segjast síðan ekki styðja við 

erlenda foreldra í uppeldi barna þeirra, sem óneitanlega er nokkuð sérstakt. Að minnsta kosti 

er erfitt að ímynda sér leikskólakennara sem ekki ræðir eða fræðir foreldra um neitt af því sem 

hér hefur verið talið upp. Kannski má skrifa það að einhverju leyti á tungumálavanda eða 

jafnvel óöryggi, sem geta jú verið helstu hindranir í samskiptum við erlenda foreldra. 

Deildarstjórar eru duglegir að bæta við niðurstöðurnar með eigin orðum. Þar kemur 

fram að tungumálaerfiðleikar geti vissulega haft þarna áhrif. Greint er frá því í einu svarinu að 

viðkomandi reyni að aðstoða erlendu foreldrana, rétt eins og þá íslensku, en það verði að 

viðurkennast að erlendir foreldrar móttaki upplýsingarnar ekki nægilega vel og af því skapist 

misskilningur. Þessi raunveruleiki endurspeglast enda í þeim fræðum sem lögð eru til 

grundvallar rannsókninni en víða er tekið fram að tungumálaörðugleikar skapi misskilning og 

viðhorfs- og menningarmunur hafi líka áhrif (Andonov, 2009, bls. 17, Bennet og Tayler, 

2006, bls. 33–36 og Hanna Ragnarsdóttir, 2002, bls. 71).  

Á öðrum stað er tekið fram að deildarstjórinn hvetji foreldra til að lesa daglega með 

börnum sínum á móðurmálinu og ræði við þá um mikilvægi þess að halda því við. Enn annar 

segist reyna að benda foreldrum á efni á móðurmálinu til að aðstoða þau við að halda því við. 

Gott er að sjá þarna að deildarstjórar séu meðvitaðir um mikilvægi móðurmáls fyrir börn, en 

til skamms tíma var litið á það sem aukaatriði í skólastarfi, áherslan var á að læra nýja málið 

sem fyrst. Með tíð og tíma höfum við síðan lært að móðurmálið skiptir máli og bæði mál 

barns eru jafn rétthá (Baker, 2000, bls. 3–6). Að gefa sér tíma fyrir foreldra er síðan þáttur 

sem einnig er nefndur og er ekki síður mikilvægur í samskiptum. Annar nefnir að ekki gefist 

alltaf tækifæri til samskipta á daglegum grunni, en tækifærið sé nýtt þegar túlkur komi í 

skipulögð viðtöl. Slíkt getur þó virkað fráhrindandi á foreldra, valdið því að þeim finnist þeir 

ekki velkomnir eða fái lítinn stuðning eins og fram kemur hjá Andonov (2009, bls. 171). 

Sérstaklega ef langt er á milli viðtala og þarna þurfa deildarstjórar að vera meðvitaðir og læsir 

á þarfir foreldranna, enda dagleg samskipti mikilvæg til að byggja upp traust og virðingu eins 
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og fram kemur hjá Gestwicki (2004, bls. 276–279). Einn svarenda tekur það fram að hann 

hafi ekki stutt við erlenda foreldra í uppeldinu og tekur það fram að honum finnist þeir ekkert 

hafa þörf á því að kennarar séu að skipta sér af uppeldi barna þeirra, frekar en íslenskir 

foreldrar. Ætla má að þarna komi fram ákveðinn munur á skilningi á orðinu uppeldi og 

viðkomandi skilji það sem einkamál fjölskyldna. En það verður að teljast þröngt skilgreint, 

enda kemur fram í umfjöllun um foreldrasamstarf hér að framan að menntun og uppeldi barna 

sé samstarfsverkefni heimila og skóla líkt og kemur m.a. fram í áherslum nýrrar aðalnámskrár 

fyrir leikskóla (2011, bls. 32). Hér er enda fjallað um stuðning við uppeldi, en ekki afskipti af 

uppeldi en á því hlýtur að vera stigs munur. Það er aldrei hlutverk kennara að taka fram fyrir 

hendurnar á foreldrum, nema líf og heilsa liggi við. 

 

5.8. Þátttaka foreldra í skólastarfi 

Einn af þáttum Epsteins í foreldrasamvinnu er sjálfboðaliðastarf foreldra í skólastarfi (2002, 

bls. 12–14). Fyrir slíku er ekki mikil hefð hér á landi, enda er atvinnuþátttaka beggja foreldra 

með meira móti hér miðað við víða annars staðar. Sú staðreynd endurspeglast í niðurstöðum 

rannsóknarinnar því þrír fjórðu deildarstjóra hafa aldrei leitað eftir því við erlenda foreldra að 

þeir komi sem sjálfboðaliðar inn á viðkomandi deild. 18% segjast sjaldan hafa leitað eftir því 

og 4% stundum. Enginn deildarstjóranna merkti við valmöguleikann oft í þessu samhengi. 

Þessar niðurstöður koma ekki á óvart, enda eins og áður sagði bæði hefðin og atvinnuþátttaka 

foreldra ekki hliðhollar slíku sjálfboðaliðastarfi. Þegar deildarstjórar eru spurðir um hvað þeir 

telji að slíkt sjálfboðaliðastarf feli í sér merkja langsamlega flestir sem afstöðu taka við að það 

feli í sér að erlendir foreldrar séu með kynningu á landi og þjóð á einhvern hátt í skólanum. 

Tæpur helmingur telur að það feli í sér samveru með börnum og starfsfólki á skólatíma og 

aðstoð við sérstakar uppákomur í skólastarfinu. Innan við fimmtungur nefnir síðan aðstoð við 

daglegt starf. Augljóst er af þessu að í huga flestra tengist aðkoma erlendra foreldra sérstökum 

viðburðum af einhverju tagi, hvort sem það er landkynning, aðrar uppákomur eins og t.d. 

vorhátíð eða samveru á skólatíma eins og t.d. kaffidögum eða föndurdögum. Þetta er hefðin 

okkar og hún er sennilega ekki ólík hvort sem um íslenska eða erlenda foreldra er að ræða.  

Í nýjum lögum um leikskóla frá árinu 2008 er tekið fram að við alla leikskóla skuli 

starfa foreldraráð, sem hefur m.a. það hlutverk að koma að stefnumótun skólastarfsins (Lög 

um leikskóla nr. 90/2008). Epstein telur það hluta foreldrasamstarfs að foreldrar komi að 

einhverju leyti að ákvarðanatöku sem varðar skólastarfið og fjallar þar um setu í 

foreldrafélögum, foreldraráðum og fræðslunefndum (2002, bls. 12–14). Deildarstjórarnir voru 

spurðir að því hvort þeir hefðu hvatt erlenda foreldra til þátttöku í slíkri ákvarðanatöku og 
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koma niðurstöður kannski ekki sérstaklega á óvart. 58% segjast aldrei hafa hvatt erlenda 

foreldra til slíks og 13% sjaldan sem er meirihluti svarenda. 18% segjast hafa gert slíkt 

stundum og 7% oft. Það er því aðeins fjórðungur sem hefur hvatt erlenda foreldra að 

einhverju marki til slíkra verka. Ætla verður að tungumálið skipi þarna stórt hlutverk. Bæði 

getur verið erfitt að útskýra hlutverk og framkvæmd slíkra mála fyrir foreldrum sem ekki eru 

fullfær í íslensku þannig að það skiljist, og einnig getur verið erfitt fyrir skólafólk sem ekki er 

fullfært í erlendu tungumáli að koma slíku frá sér. Að auki má svo gera ráð fyrir því að 

deildarstjórar komi almennt ekki mikið að því að skipa í slík störf að öðru leyti en að óska 

eftir mannskap á foreldrafundum, oft þá í umboði skólastjóra. 

 

5.9. Samskipti 

Titill þessa verkefnis fjallar um reynslu af samskiptum við erlenda foreldra. Í umfjöllun um 

samskipti hér að framan kemur fram að mikilvægast sé að þau séu gagnkvæm, þ.e. að báðir 

aðilar séu virkir þátttakendur (Haugen og Skogen, 2005, bls. 99–101). Þess vegna var spurt 

hvort deildarstjórarnir teldu samskipti sín við erlenda foreldra almennt gagnkvæm og 

niðurstöðurnar eru þær að flestir telja svo vera þar sem þrír fjórðu telja þau oftast eða stundum 

vera gagnkvæm. 16% segja svo að slíkt sé misjafnt og er slíkt auðvitað eðlilegt, sérstaklega 

þegar um er að ræða reynslumikla deildarstjóra sem hafa átt í samskiptum við marga erlenda 

foreldra sem líkast til eru eins misjafnir og þeir eru margir rétt eins og þeir íslensku. Gott er að 

sjá að enginn merkir við að samskiptin séu aldrei gagnkvæm og einungis 2% segja að þau séu 

það sjaldan.  

Það eru því tiltölulega fáir sem telja samskipti sín við erlenda foreldra vera einstefnu, 

þ.e. að aðilar nái ekki saman. Spurningin er einnig sú hvaða skilning deildarstjórar leggja í 

gagnkvæm samskipti og hvað í þeim felst. Í svarmöguleikum var stuðst að einhverju leyti við 

skilgreiningu Epstein á slíku samstarfi (2002, bls. 12–14). Nær allir deildarstjóranna merkja 

við þrjá svarmöguleika sem eru óformleg samtöl, skipulögð foreldrasamtöl og skilaboð á báða 

bóga. Margir merktu einnig við tölvupóst, heimasíður og fréttabréf og áætlanir. Allt virðist 

þetta vera hluti af því sem mikill meirihluti deildarstjóranna kannast við sem gagnkvæm 

samskipti. Nokkrir bættu svo við úr eigin ranni og þar kemur fram að foreldrar komi 

einfaldlega ef þá vanti upplýsingar og aðstoð, og einn bendir á að honum finnist óformleg 

dagleg samskipti vera það sem skipti mestu máli í þessu sambandi. Það má til sanns vegar 

færa, enda mikið um dagleg samskipti í leikskólum í upphafi og lok dags og mikilvægt að 

nýta þau tækifæri sem þar gefast eins og fram kemur hjá Gestwicki (2004, bls. 276–279). 

Svarendur eru því sammála skilgreiningu Epstein í stórum dráttum. 
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5.10. Foreldrasamstarf 

Hér hefur mikið verið fjallað um mikilvægi foreldrasamstarfs og einnig um þá þróun og 

aukningu sem á því hefur orðið undanfarin ár. Ekki var því úr vegi að spyrja deildarstjóra 

hversu mikilvægt þeir teldu foreldrasamstarf í sínu starfi. Niðurstöður eru sérstaklega 

ánægjulegar með tilliti til umfjöllunarinnar hér. Allir deildarstjórarnir telja foreldrasamstarf 

frekar eða mjög mikilvægt, og eru það heil 96% sem telja það mjög mikilvægt. Deildarstjórar 

virðast því meðvitaðir um þær áherslur sem birtast í lögum og aðalnámskrá ásamt því að gera 

sér grein fyrir því að aukin áhersla á foreldrasamstarf byggir á faglegum þáttum eins og 

menntun og þroska barna (Gestwicki, 2004, bls. 128–129).  

 

5.11. Áherslur deildarstjóra 

Fram kemur hér að framan að í samstarfi við erlenda foreldra, þar á meðal foreldra tvítyngdra 

barna, þurfi oft aðra nálgun en venjulega (Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007, 208–209). Þess 

vegna þurfa deildarstjórar að vita hvað þeim finnst mikilvægast í samstarfi við erlenda 

foreldra sem ekki tala íslensku. Skoða má þá fjóra svarþætti sem flestir merktu við og raða 

þeim eftir svarafjölda. Efst á blaði er jákvæðni, því næst virðing og dagleg samskipti og að 

lokum notkun túlka. Allt mikilvæg atriði séu þau skoðuð í ljósi þeirrar fræðilegu umfjöllunar 

sem hér er byggt á. Sérstaklega er gott að sjá að jákvæðni og virðing séu efst á blaði, það ætti 

að gefa til kynna faglega nálgun og gott viðmót. Þeir þættir sem næstir koma eru 

upplýsingagjöf, foreldrasamtöl og aðgangur að efni á móðurmáli foreldra, allt mikilvægir 

þættir í góðu samstarfi. Deildarstjórar telja einnig að sjálfstraust þeirra og foreldra skipti máli, 

en vel rúmlega helmingur merkir við þá þætti. Tiltölulega fáir merkja svo við tölvupóst, tæpur 

helmingur svarenda. Segja má því að sá þáttur sé ekki eins mikilvægur og persónulegir þættir 

og eiginleikar, enda getur verið erfitt að tjá sig á erlendu ritmáli ef þekking er lítil og þar ná 

bros og jákvæðni síður að setja sinn svip á samskiptin. Fæstir merktu svo við að kynnast 

foreldrum persónulega, aðeins tæpur þriðjungur. Kannski er slíkt eðlilegt, enda misjafnt hvaða 

skilning fólk leggur í persónulegan kunningsskap sem bæði getur einungis verið bundinn við 

skólann, eða jafnvel náð út fyrir skólastarfið.  

Deildarstjórar bæta svo við að gott sé að vera opinn, jákvæður og tilbúinn að hlusta og 

bera virðingu fyrir menningu foreldranna. Tekið er fram að foreldrar verði að geta treyst 

kennurum fyrir barninu og verið vissir um að því líði vel, foreldrar verði að geta snúið sér til 

kennara með það sem snúi að velferð barnsins. Þarna er vissulega komið inn á mikilvægan 

þátt í foreldrasamstarfi, traustið, sem ekki er síður mikilvægt en virðingin (Kristinn Breiðfjörð 
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Guðmundsson, 2003, bls. 137). Að lokum tekur einn viðmælanda fram að gott sé að kynnast 

foreldrum upp að vissu marki. Þarna er líklega verið að vísa til þess að viðkomandi sé tilbúinn 

til að kynnast foreldrum að því marki sem skiptir velferð barnsins og skólastarf máli, en sé 

ekki tilbúinn til að fara út fyrir þann ramma. Slíkt er væntanlega hið besta mál, enda á 

samstarf heimila og skóla að snúast um barnið, menntun þess og þroska eins og fram kemur 

m.a í aðalnámskrá þar sem rætt er um að fjölskyldan og skólinn séu samstarfsaðilar (2011, 

bls. 32).  

 

5.12. Samantekt 

Lykilatriði í foreldrasamstarfi deildarstjóra og erlendra foreldra sem ekki tala íslensku hlýtur 

að vera að samskipti þessara aðila gangi eins vel og kostur er og allra leiða sé leitað til að þau 

verði gagnkvæm og innihaldsrík þannig að sem bestur árangur náist og báðir aðilar séu sáttir 

við sitt. Skilningur á því hvað til þarf, stuðningur og efniviður þarf að vera til staðar til að 

árangur náist í samstarfi við erlenda foreldra. Áhugavert er að sjá hvort slík er raunin. 

Rannsóknarspurning þessa verkefnis er: Hver er reynsla deildarstjóra í leikskóla af 

samskiptum við erlenda foreldra sem ekki tala íslensku?  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að samskipti deildarstjóra í leikskóla og 

erlendra foreldra gangi að mestu leyti vel. Athyglisvert er þó að sjá að um 3% svarenda telja 

að upplifunin af samskiptunum sé frekar slæm, sem er sama hlutfall og telur sig ekki fá nægan 

stuðning í starfi og telja sig frekar óörugga með að eiga í samskiptum við erlenda foreldra. Af 

þeim gögnum sem hér liggja til grundvallar sést ekki hvort um sömu svarendur er að ræða, en 

þessi fylgni gæti gefið til kynna að þessi þáttur starfs deildarstjóra sé einhverjum þeirra 

streituvaldur. Bættur stuðningur gæti hjálpað þessum deildarstjórum til öryggis í 

samskiptunum og þannig jafnvel bætt upplifun þeirra, en sem betur fer upplifa flestir 

deildarstjóranna góðan stuðning frá samstarfsfólki og stjórnendum. 

Að auki kemur skýrt fram í gögnunum að stuðningur, ráðgjöf og upplýsingaflæði um 

þau gögn sem til eru frá sveitarfélögunum sem rekstraraðilum mætti vera betri. All stór hluti 

deildarstjóra veit ekki hvort þessir þættir eru á boðstólnum í sínu sveitarfélagi sem verður að 

teljast bagalegt. Bæði veldur það því að dýrmætur tími fer í að reyna að verða sér úti um 

upplýsingar og kennarar séu að finna upp hjólið í stað þess að geta byggt á þekkingu sem til 

er. Fram kemur einnig að upplýsingagjöf til erlendra foreldra í skólabyrjun mættu einnig vera 

betri frá hendi sveitarfélaganna. Upplýsingar til skólanna um þá þjónustu sem er til á hverjum 

stað, og til foreldranna, er því mikilvægt að koma í réttan farveg, þó víða sé ágætlega að 

þessum málum staðið. Skólarnir sjálfir gætu þó unnið betur að þessum málum með því að 



77 

 

hafa móttökuáætlanir aðgengilegar starfsfólki, þar sem upplýsingum um það sem mikilvægt 

telst er safnað saman á einn stað. Deildarstjórar þurfa þá einnig að rísa undir ábyrgð og gera 

sér far um að þekkja og nota þær bjargir sem til staðar eru. 

Deildarstjórar telja foreldrasamstarf mikilvægt og virðast tilbúnir til að nota 

fjölbreyttar leiðir til að ná góðu samstarfi við erlenda foreldra. Niðurstöður gefa þó til kynna 

að deildarstjórar telji foreldra ekki jafn örugga í samstarfinu og þeir sjálfir eru. Mikilvægt er 

að vinna að þeim þætti og vekja athygli skólafólks á því að huga þurfi að þessum þætti í 

foreldrasamstarfi við erlenda foreldra sem ekki hafa vald á íslenskri tungu. Góð túlkaþjónusta 

getur skipt þarna töluverðu máli og fram kemur í niðurstöðum að þau mál virðast í nokkuð 

góðum farvegi, þó alltaf megi gera betur. Túlkaþjónusta er lögbundin, en ýmis vandkvæði 

geta verið á framkvæmd hennar, meðal annars framboð túlka í ákveðnum tungumálum og 

stærð sveitarfélaganna eða lega. Flestir deildarstjóranna reyndust þó vera úrræðagóðir og 

skólarnir hafa greinilega leitað fjölbreyttra leiða til að koma til móts við foreldra í þessum 

málum. 

Þegar greining Epstein á foreldrasamstarfi er skoðuð í samhengi við niðurstöður 

kemur fram að deildarstjórar eru almennt duglegir við að styðja við erlenda foreldra í uppeldi 

barna þeirra á margvíslegan hátt, sem er eitt af því sem Epstein telur einkenna gott 

foreldrasamstarf. Sama er ekki upp á teningnum þegar spurt er um sjálfboðaliðastarf foreldra 

á deildum barna þeirra, en fáir deildarstjórar hafa beðið foreldra um slíka aðstoð. 

Sjálfboðaliðastarf hefur enda ekki verið áberandi hluti af íslensku skólastarfi, og hefur mikil 

atvinnuþátttaka beggja foreldra á íslandi þar eflaust áhrif. Sama svörun kemur fram þegar 

skoðað er hversu duglegir deildarstjórar eru að hvetja erlenda foreldra til þátttöku í 

ákvarðanatöku í skólastarfi, og er þar átt við þátttöku í foreldraráðum, foreldrafélögum og 

fræðslunefndum í skólanum. Almennt telja deildarstjórar sig ekki hvetja erlenda foreldra til 

slíkra starfa. Þegar samskipti eru skoðuð með greiningu Epstein í huga standa deildarstjórarnir 

þó betur, en lang flestir þeirra segja samskipti sín og erlendra foreldra gagnkvæm og virðast 

nota fjölbreyttar og hugmyndaríkar leiðir til þeirra samskipta. Því má segja að flokkun Epstein 

gefi vísbendingar um að tveir flokkar af fjórum séu hluti þess foreldrasamstarfs sem fer fram í 

íslenskum leikskólum. Betur má standa að því að hvetja erlenda foreldra til dáða í ráðum og 

félögum sem hafa áhrif á skólastarfið sjálft, enda nauðsynlegt að sem flestar raddir heyrist til 

að styrkja gott starf. Síðasti flokkurinn, sjálfboðaliðastarfið, er svo einfaldlega ekki stór þáttur 

í íslensku leikskólastarfi yfirleitt, hvort sem um íslenska eða erlenda foreldra er að ræða, og 

vandséð að það breytist í bráð nema breytt samfélagsgerð láti á sér kræla. 
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6. Lokaorð 

Hér að framan hafa verið raktar ástæður efnisvals rannsóknar sem unnin var til meistaraprófs. 

Stuttlega hefur verið farið yfir fræði sem efninu tengjast ásamt þeirri aðferðafræði sem valin 

er til rannsókna.  

Höfundur telur mikilvægt að öðlast betri þekkingu á því hvernig deildarstjórum gengur 

að eiga í samskiptum við erlenda foreldra sem ekki tala íslensku og hvaða áhrif það hefur á 

deildarstjóra. Að auki er akkur í að fram komi rannsóknir sem snúa að samskiptum leikskóla 

og foreldra í ljósi aukinnar áherslu á samstarf þessara aðila til hagsbóta fyrir börnin. Erlendir 

foreldrar og börn þeirra verða ekki undan því skilin ef vel á að fara í því 

fjölmenningarsamfélagi sem íslenskt samfélag er vissulega orðið. 

Eins og fram kemur í rannsókn Önnu Þorbjargar og Elsu Sigríðar sem vitnað er til hér 

að framan, jókst áhugi kennara og meðvitund um þarfir erlendra foreldra við framgang 

þróunarverkefnisins sem rannsókn þeirra náði til. Einnig urðu samskiptin betri og kennarar 

öruggari með sitt framlag í þeim. Mikilvægt er því að skoða hvort, og þá hvaða þættir það eru 

sem geta valdið deildarstjórum erfiðleikum í samstarfi við erlenda foreldra. Öðruvísi er erfitt 

að bæta þennan þátt leikskólastarfsins og styðja deildarstjóra í því ábyrgðarmikla verkefni 

sem foreldrasamstarf er. Aukin meðvitund um þátt fjölmenningar í íslensku leikskólastarfi er 

einnig alltaf til góðs, og í raun vel við hæfi að rýna nánar í hann í samhengi nýrrar 

aðalnámskrár sem leggur ríka áherslu á jafnrétti. 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur fram að stærsti hluti deildarstjóranna hefur 

reynslu af samskiptum við erlenda foreldra. Reynsla þeirra er að samskipti þessi gangi að 

mestu leyti vel og upplifun þeirra er almennt jákvæð. Greinilegt er samt af svörum 

deildarstjóranna að stuðningur, ráðgjöf og efniviður mætti vera aðgengilegri og 

upplýsingaflæði betra af hendi sveitarfélaganna. Flokkun Epstein á foreldrasamstarfi á að 

einhverju leyti við íslenskan veruleika, en sjá má að sjálfboðaliðastarf innan skólanna þekkist 

ekki mikið. Niðurstöðurnar sýna einnig að mikilvægi foreldrasamstarfs er deildarstjórunum 

ofarlega í huga og að þeir eru nokkuð öruggir í samskiptum sínum við erlenda foreldra. 

Hagnýtt gildi þessarar rannsóknar fyrir leikskólastarf er meðal annars að greina frá því 

sem gengur vel, en ekki síður að varpa ljósi á það sem betur má fara. Þar má helst nefna bætt 

upplýsingaflæði milli skólastofnana og skólayfirvalda til að þau gögn og sú þekking sem fyrir 

hendi er nýtist sem best. Að sama skapi þarf skólafólk að vera meðvitað um þau gögn sem 
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hver skóli býr yfir og afla sér þekkingar á því hvernig slíkt nýtist sem best í starfi, samanber 

umfjöllun um móttökuáætlanir og notkun þeirra. Þarna geta allir aðilar bætt sig og má segja 

að samvinna og skýr ábyrgðarhluti hvers og eins geti verið lykilatriði.  

Lokaniðurstaða þessarar rannsóknar er því sú að almennt sé reynsla deildarstjóra af 

samskiptum við erlenda foreldra sem ekki tala íslensku jákvæð. Alltaf er þó hægt að ígrunda 

og bæta í skólastarfi og er foreldrasamstarf þar engin undantekning. Áhersla á fjölmenningu í 

íslensku skólastarfi, bæði hjá skólafólki og ekki síður sveitarfélögunum, ætti því að stuðla að 

betra upplýsingaflæði og skilvirkara starfi með erlendum foreldrum. Þekking á því hvernig 

þessi þáttur leikskólastarfsins gengur fyrir sig er mikilvæg og hefur gildi fyrir íslenskt 

skólasamfélag. 
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Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 

Hver er reynsla og þekking deildarstjóra í leikskóla á 

samskiptum við erlenda foreldra sem ekki tala íslensku? 

 

Ágæti viðtakandi 

 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir leyfi til að senda spurningalista í leikskóla sveitarfélagsins 

vegna rannsóknar á reynslu og þekkingu deildarstjóra í leikskóla á samskiptum við erlenda 

foreldra sem ekki tala íslensku. Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um reynslu og 

þekkingu deildarstjóra á samskiptum við foreldra þar sem tungumálavandi getur sett svip sinn 

á leikskólagöngu barns. Rannsóknin er svokölluð megindleg rannsóknaraðferð og verða 

spurningalistar notaðir til gagnaöflunar.  

Spurningalistarnir verða á tölvutæku formi og er miðað við að senda vefsíðutengil og 

kynningu á rannsókninni til skólastjóra viðkomandi leikskóla, þar sem hann er beðinn að 

áframsenda gögnin á sína deildarstjóra. Miðað er við að það taki 10-15 mínútur að svara 

spurningalista. Ekki verður spurt um heiti skóla eða bæjarfélaga í rannsókninni, né verður 

spurt um persónugreinanlega hluti, aðeins starfsaldur viðkomandi deildarstjóra.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í spurningalistunum, verða meðhöndlaðar 

samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi 

persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum 

stað á meðan á rannsókn stendur. Frumgögnum, ljósritum og tölvugögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar ópersónugreinanlegar. 

 

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir, 

  

 Anna Lilja Sævarsdóttir 

Meistaraprófsnemi við H.A. 
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Akureyri, febrúar 2012. 

 

Kæri leikskólastjóri. Vilt þú vera svo vænn að áframsenda þennan póst á deildarstjórana þína. 

 

Kæri deildarstjóri. 

Ég undirrituð er í meistaranámi við Kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í meistararitgerð 

minni verður unnið með gögn úr rannsókn sem ég vil biðja ykkur um að aðstoða mig við. 

Rannsóknin snýst um að kanna reynslu deildarstjóra í leikskóla af samskiptum við erlenda 

foreldra sem ekki tala íslensku.  

Yfirstjórn skólamála í sveitarfélaginu hefur veitt leyfi fyrir rannsókninni. 

Til þess að skoða þessa þætti verður spurningalisti sendur á tölvutæku formi til deildarstjóra í 

leikskólum og til þess þarf ég aðstoð leikskólastjóra þar sem netföng deildarstjóra eru ekki 

alltaf opinber. Netslóð spurningalistans er hér að neðan og vil ég biðja leikskólastjóra um að 

áframsenda þennan póst á deildarstjóra í sínum leikskóla. Þeir geta svo smellt á slóðina og 

fyllt listana út hver og einn, en það tekur u.þ.b. 10-15 mínútur. Slóðin inn á listann er virk til 

og með 29. febrúar. 

Þau gögn sem safnast mun ég nýta sem efnivið í ritgerðina. Gögnin eru ekki 

persónugreinanleg né verður hægt að rekja þau til einstakra skóla, einungis verður flokkað 

eftir landshlutum. Fyllsta trúnaðar verður gætt og að lokinni úrvinnslu verður öllum gögnum 

eytt. Leiðbeinandi verksins er Anna Elísa Hreiðarsdóttir (annaelisa@unak.is) 

Þegar verkinu er lokið munu skólarnir fá sendan tölvupóst með slóð inn á ritgerðina, en hún 

mun birtast á www.skemman.is. Þannig getið þið kynnt ykkur niðurstöður rannsóknarinnar. 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 

Anna Lilja Sævarsdóttir 

Meistaranemi við Háskólann á Akureyri. 

 

RANNSÓKN: 

Hver er reynsla og upplifun deildarstjóra í leikskóla á samskiptum og samstarfi við erlenda 

foreldra sem ekki tala íslensku? Spurningalisti: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5ZT1VsbEZUemhHVlJ2d2s0Qy

1FT3c6MQ#gid=0 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5ZT1VsbEZUemhHVlJ2d2s0Qy1FT3c6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5ZT1VsbEZUemhHVlJ2d2s0Qy1FT3c6MQ#gid=0
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Hver er reynsla deildarstjóra af samskiptum við erlenda foreldra sem ekki 

tala íslensku? 

 

Kæri deildarstjóri.  

Verkefni rannsóknar þessarar er að komast að því hver er reynsla deildarstjóra af samskiptum við 

erlenda foreldra og hvað deildarstjórar nýta sér til aðstoðar í þessum samskiptum. Ég leita til 

deildarstjóra í 13 sveitarfélögum víðsvegar um landið með beiðni um að taka þátt í þessari 

spurningakönnun.  

Ég vona að þú sjáir þér fært að gefa mér af tíma þínum og svarir könnuninni, það hjálpar til við að 

varpa ljósi á þessi samskipti og hvernig þau ganga. 

Í sumum spurningum er boðið upp á valmöguleikann "other", eða "annað". Þar er leitað eftir ykkar 

eigin hugmyndum og lýsingum. Því miður býður forritið sem notast er við ekki upp á að íslenska 

þennan svarmöguleika.  

Ekki er skylt að svara könnuninni og sleppa má einstaka spurningum. En því meiri svörun og því 

nákvæmari svör sem fást, því marktækari verður rannsóknin.  

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna,  

Anna Lilja Sævarsdóttir  

Meistaranemi við Háskólann á Akureyri 

 
 

 

Hver er starfsaldur þinn í leikskóla? Öll starfsreynsla meðtalin 

  0-1 ár 

  2-4 ár 

  5-10 ár 

  11-20 ár 

  21 ár eða lengur 
 

Hver er starfsaldur þinn sem deildarstjóri? 

  0-1 ár 

  2-4 ár 

  5-10 ár 

  11-20 ár 

  21 ár eða lengur 
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Hvar á landinu starfar þú sem deildarstjóri í leikskóla? 

  Norðurland 

  Suðurland 

  Austurland 

  Vesturland/Vestfirðir 

  Höfuðborgarsvæðið 
 

Hefur þú reynslu af því að taka á móti foreldrum sem ekki tala íslensku? 

  Já, 5 sinnum eða oftar 

  Já, sjaldnar en 5 sinnum 

  Já, en man ekki hve oft 

  Nei 
 

Hefur þú reynslu af því að taka á móti foreldrum sem tala heldur ekki ensku, eða annað það mál sem 

þið getið sameiginlega tjáð ykkur á? 

  Já, 5 sinnum eða oftar 

  Já, sjaldnar en 5 sinnum 

  Já, en man ekki hve oft 

  Nei 
 

Er móttökuáætlun fyrir erlend börn og foreldra til í þínum skóla? 

  Já 

  Nei 

  Veit það ekki 
 

Ef slík áætlun er til, nýtir þú hana í þínu starfi?(sleppið spurningunni ef því svöruðuð neitandi hér að 

ofan) 

  Já 

  Nei 

  Að nokkru leyti 

  Tilviljanakennt 

  Veit ekki 
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Hvað felst í góðri móttökuáætlun að þínu mati? Veldu alla möguleika sem við eiga. 

  Nákvæm verkáætlun 

  Upplýsingar um gagnlegt efni 

  Upplýsingar um hver ber ábyrgð á hverju 

  Upplýsingar um hvernig unnið skuli með það sem snýr að barninu 

  Upplýsingar um hvernig unnið skuli með það sem snýr að foreldrum 

  Veit ekki 

  Other:  
 

Hver er upplifun þín af því að eiga í samskiptum við erlenda foreldra?Upplifun er sú tilfinning sem 

kemur upp í hugann þegar þú rifjar upp samskiptin 

  Góð upplifun 

  Nokkuð góð upplifun 

  Hvorki né 

  Frekar slæm upplifun 

  Mjög slæm upplifun 

  Misjöfn upplifun eftir tilfellum 

  Veit ekki 
 

Hversu örugg/öruggur er þú með að takast á við það verkefni að taka á móti erlendum foreldrum? 

  Mjög örugg/öruggur. 

  Nokkuð örugg/öruggur. 

  Hvorki né. 

  Nokkuð óörugg/óöruggur. 

  Mjög óörugg/óöruggur. 

  Misjafnt eftir aðstæðum hverju sinni 

  Veit ekki 
 

Hversu örugga upplifir þú erlenda foreldra almennt í samskiptum við þig? 

  Mjög örugga. 

  Frekar örugga. 

  Hvorki né. 

  Frekar óörugga. 

  Mjög óörugga. 



94 

 

  Misjafnt eftir foreldrum 

  Veit ekki 
 

Hver er upplifun þín af stuðningi samstarfsfólks við þennan þátt starfs þíns? 

  Mjög góð. 

  Frekar góð. 

  Hvorki né. 

  Frekar slæm. 

  Mjög slæm. 

  Þarf ekki stuðning 

  Veit ekki 
 

Hver er upplifun þín af stuðningi stjórnenda skólans við þennan þátt starfs þíns? 

  Mjög góð 

  Frekar góð 

  Hvorki né 

  Frekar slæm 

  Mjög slæm 

  Þarf ekki stuðning 

  Veit ekki 
 

Hvernig upplifir þú almenna upplýsingagjöf sveitarfélagsins til erlendra foreldra?Hér er átt við 

skólaskrifstofur - skóladeildir -eða aðra þá sem koma að skólamálum í sveitarfélaginu 

  Mjög góða 

  Frekar góða 

  Hvorki né 

  Ekki nógu góða 

  Veit ekki 
 

Hvernig upplifir þú stuðning sveitarfélagsins við samskipti við erlenda foreldra?Hér er átt við 

skólaskrifstofur - skóladeildir -eða aðra þá sem koma að skólamálum í sveitarfélaginu 

  Mjög góður stuðningur 

  Frekar góður stuðningur 

  Hvorki né 
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  Ekki nógu góðan 

  Hef ekki haft þörf fyrir stuðning frá bæjarfélaginu 

  Veit ekki 
 

Hefur þú nýtt þér túlkaþjónustu í samskiptum við erlenda foreldra? 

  Já 

  Nei 

  Other:  
 

Telur þú túlkaþjónustu vera aðgengilega í þínu sveitarfélagi? 

  Mjög aðgengilega 

  Nokkuð aðgengilega 

  Hvorki né 

  Nokkuð óaðgengilega 

  Mjög óaðgengilega 

  Veit ekki 
 

Hvaða bjargir hefur þú helst nýtt þér í samskiptum við erlenda foreldra? Veldu alla þá möguleika sem 

við eiga. 

  Efni frá sveitarfélaginu 

  Orðabækur 

  Vefsíður 

  Upplýsingaefni Reykjavíkurborgar 

  Efni sem til er í leikskólanum vegna fyrri reynslu 

  Efni fengið frá öðrum leikskólum 

  Other:  
 

Hvernig styður þú sem deildarstjóri við erlenda foreldra í uppeldi barna þeirra? Veldu alla þá 

möguleika sem við eiga. 

  Með fræðslu um þroska barna 

  Með samræðum um uppeldi 

  Með fræðslu um námsþætti 

  Með samræðum um daglegar venjur 

  Með upplýsingum um næringu barna 
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  Með upplýsingum um svefn barna 

  Veit ekki 

  Hef ekki stutt við erlenda foreldra í uppeldi barna þeirra 

  Other:  
 

Hefur þú leitað eftir því að erlendir foreldrar komi inn sem sjálfboðaliðar á deildina þína? 

  Oft 

  Stundum 

  Sjaldan 

  Aldrei 

  Veit ekki 
 

Hvað telur þú að slíkt sjálfboðaliðastarf feli í sér? 

  Aðstoð við daglegt starf 

  Kynningu á landi og þjóð á einhvern hátt 

  Aðstoð við sérstakar uppákomur 

  Samveru með börnum og starfsfólki á skólatíma 

  Veit ekki 

  Other:  
 

Hefur þú hvatt erlenda foreldra til þátttöku í ákvarðanatöku um skólastarfið, t.d. með setu í 

foreldrafélagi, foreldraráði eða fræðslunefndum? 

  Oft 

  Stundum 

  Sjaldan 

  Aldrei 

  Veit ekki 
 

Telur þú samskipti þín við erlenda foreldra almennt vera gagnkvæm? 

  Oftast 

  Stundum 

  Sjaldan 

  Misjafnt 

  Aldrei 
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  Veit ekki 
 

Hvað felst í gagnkvæmum samskiptum að þínu mati? Merktu við allt sem við á. 

  Óformleg samtöl 

  Skipulögð foreldrasamtöl 

  Fréttabréf og áætlanir 

  Skilaboð á báða bóga 

  Heimasíða deildar/skóla 

  Tölvupóstur á báða bóga 

  Other:  
 

Hve mikilvægt telur þú foreldrasamstarf í þínu starfi? 

  Mjög mikilvægt 

  Frekar mikilvægt 

  Hvorki né 

  Ekkert sérstaklega mikilvægt 

  Ekki mikilvægt 

  Veit ekki 
 

Hvað finnst þér mikilvægast í samstarfi við erlenda foreldra sem ekki tala íslensku? Merktu við allt sem 

við á 

  Notkun túlka 

  Aðgangur að efni á móðurmáli foreldra 

  Jákvæðni 

  Foreldrasamtöl 

  Tölvupóstur 

  Dagleg samskipti 

  Upplýsingagjöf frá skóla til foreldra 

  Upplýsingagjöf til skóla frá foreldrum 

  Sjálfstraust þitt 

  Sjálfstraust foreldra 

  Virðing 

  Að kynnast foreldrum vel persónulega 

  Other:  
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Hefur þú aðgang að efni á erlendum tungumálum í þínu sveitarfélagi (kynningarefni, upplýsingar um 

skólagöngu eða annað slíkt)? 

  Hef góðan aðgang að efni á erlendum tungumálum 

  Hef nokkurn aðgang að efni á erlendum tungumálum 

  Hef lítinn aðgang að efni á erlendum tungumálum 

  Hef engan aðgang að efni á erlendum tungumálum 

  Veit ekki 

  Hef ekki þurft á efni á erlendum tungumálum að halda 
 

Hefur þú aðgang að ráðgjöf um samskipti við erlenda foreldra í þínu sveitarfélagi? (Frá 

skólaskrifstofum, skóladeildum eða öðrum sem sinna skólamálum í sveitarfélaginu) 

  Hef góðan aðgang að ráðgjöf 

  Hef nokkurn aðgang að ráðgjöf 

  Hef lítinn aðgang að ráðgjöf 

  Hef engan aðgang að ráðgjöf 

  Veit ekki 

  Hef ekki haft þörf á ráðgjöf 

 

 

 

 

 

 


