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Ágrip 

 

Efni þessarar rannsóknar er samstarf heimilis og skóla með áherslu á gagnkvæmt 

upplýsingaflæði. Leitað var eftir viðhorfi og áherslum foreldra leikskólabarna til 

gagnkvæms upplýsingaflæðis milli heimilis og skóla. Kannað var hvaða upplýsingar 

foreldrar vilja fá frá leikskólanum um barnið sitt og hvernig þeir vilja fá þær. Einnig var 

kannað hvaða upplýsingar foreldrar telja mikilvægt að gefa leikskólanum um barnið og 

hvernig þeir vilja gefa þær.  
       Í fræðilega kaflanum er farið yfir sögulega þróun foreldrasamstarfs sem orðið hefur 

í lögum, uppeldisáætlunum og aðalnámskrám. Til umræðu í fræðilegri umfjöllun 

verkefnisins er mikilvægi samstarfs milli heimilis og skóla, þar sem grunnurinn í því 

samstarfi er gagnkvæmt upplýsingaflæði milli foreldra og kennara. Vitnað er í 

rannsóknir og fræðimenn því til stuðnings. Gerð er grein fyrir þeim vaxandi áherslum á 

samstarf heimilis og skóla sem fram koma í lögum og aðalnámskrám og því hve 

mikilvægu hlutverki gott upplýsingaflæði gegnir í samstarfinu svo heimili og skóli geti 

unnið saman að sameiginlegu markmiði með velferð barnsins að leiðarljósi. 
       Rannsóknaraðferðin er eigindleg og byggir á rýnihópaviðtölum við foreldra 

leikskólabarna. Helstu niðurstöður eru að foreldrar leggja mikla áherslu á að fá nægar 

upplýsingar um sitt barn og virðast alltaf tilbúnir til umræðu. Upplýsingar um líðan og 

heilsu barnanna ásamt félagsfærni er þeim efst í huga. Mesta áherslu leggja þeir á að fá 

og gefa upplýsingar með persónulegum samskiptum við kennara. Persónulegu 

samskiptin vilja þeir annarsvegar hafa formleg með foreldrasamtölum, sem þeir vilja 

gjarna fá að lágmarki tvisvar á ári, og óformleg í fataherbergi skólans á morgnanna 

þegar börnin koma í leikskólann og síðdegis þegar þau eru sótt. Einnig vilja foreldrar að 

leikskólakennari deildarinnar sé að störfum á þessum tímum dags. Foreldrarnir vilja að 

Mentorkerfið sé meira notað og að aðgengi í leikskólanum að skráningum um 

grunnupplýsingar um barnið sé gott. 
       Niðurstöður rannsóknarinnar eru að mörgu leyti samhljóma öðrum rannsóknum þó 

koma einnig fram nýjar upplýsingar um áherslur foreldra á þessum þáttum. 
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Abstract 

 

The main issue addressed in this dissertation is home-school collaboration in preschools, with 

emphasis on reciprocal flow of information. Parents’ expectations and emphasis in what 

information they want and how they want this information mediated is specially looked at, as 

well as what information parents believe important to give to teachers concerning their child. 

Historical issues concerning this topic are reviewed and changes in law and curriculum 

the last decades are discussed. The importance of good home-school cooperation is stressed 

where the foundation is active flow of information between parents and teachers. Recent 

research regarding this topic is introduced as well as theories. Increased emphasis is on 

collaboration in modern school society and the key factor is information regarding children’s 

welfare which is preferably a common goal in all aspects. 

The research method is qualitative and is based on interviewing focus groups of 

preschool parents. Preparation and implementation of this research is reviewed here as well as 

it´s process, ethical issues and complications addressed. 

The main results are that preschool parents emphasize on getting sufficient 

information regarding their child and seem ready to collaborate. Information regarding the 

welfare of their child and development of social skills is of most importance to them. Personal 

interaction is their preference in receiving and giving information from and to teachers, on 

daily basis as well as pre-organized parents meetings, which should occur at least two times a 

year in parent’s opinion. Parents also emphasize the importance of the presence of their 

child’s teacher when they bring in and pick up their child. Parents want to increase the use of 

computer programs specially designed to handle records of their child’s development, in 

which parents can look up and review this information at home at their own convenience.  

The results of this research are in harmony with recent research in this field, and give 

additionally new angles on parents’ emphasis on the topic. 
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Formáli 

 

Þetta verkefni er lagt fram sem meistaraprófsverkefni til M.Ed.-gráðu í menntunarfræðum 

með áherslu á stjórnun við kennaradeild hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. 

Verkefnið er unnið í áfanganum MPR0230 og er vægi þess 30 einingar. 

 Í verkefninu er gerð grein fyrir rannsókn þar sem markmiðið var að fá fram hvaða 

upplýsingar foreldrar leikskólabarna vilja fá frá leikskólanum og hvernig þeir vilja fá þær. 

Einnig var markmið að kanna hvaða upplýsingar það væru sem foreldrar telja mikilvægt að 

þeir gefi leikskólanum um barnið og hvernig þeir vilja gefa þær. 

 Rannsóknin var eigindleg og notast var við rýnihópaviðtöl við gagnaöflun. 

Gagnasöfnun fór fram í lok árs 2011 og byrjun árs 2012. Rannsóknin sjálf fór fram í mars – 

apríl 2012.  

 Leiðsögukennari minn var Anna Elísa Hreiðarsdóttir, lektor og brautarstjóri 

kennarabrautar við Háskólann á Akureyri og kann ég henni innilegar þakkir fyrir styrka og 

persónulega leiðsögn og uppbyggilega gagnrýni.  

Ég þakka þeim foreldrum sem þátt tóku í rannsókninni fyrir þann tíma sem þeir gáfu 

sér til að mæta í viðtöl og það traust sem þeir sýndu mér. Einnig vil ég þakka Sigrúnu 

Finnsdóttur vinkonu minni fyrir að eiga með mér ófáar umræður um efnið og fjölskyldu minni 

fyrir þolinmæði og stuðning.  
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1. Inngangur 

Mikil breyting hefur orðið í skólastarfi á Íslandi frá því í byrjun síðustu aldar. 

Grunnskólastigið hefur þróast frá heimafræðslu þar sem menntun var í höndum foreldra 

til þeirrar stofnunar sem grunnskólinn er í dag. Barna- og dagvistarheimili sem stofnuð 

voru upp úr 1920, voru sérstaklega hugsuð fyrir börn foreldra sem áttu erfitt uppdráttar í 

samfélaginu eða gátu einhverra hluta vegna ekki haft börnin heima allan daginn. Einnig 

nýttu menntamenn sem dvalið höfðu erlendis, leikskólana fyrir börnin sín þar sem þeir 

þekktu til leikskólamála. Þessi dagvistar- og barnaheimili hafa þróast í takt við örar 

samfélagsbreytingar eins og aukna atvinnuþátttöku kvenna og almennar kröfur um 

menntun barna (Jón Torfi Jónasson, 2006, bls. 30-33; Davíð Ólafsson, 2000, bls. 11-

12).  

Með tilkomu Uppeldisáætlunar fyrir dagvistarheimili árið 1985 urðu ákveðin 

þáttaskil í sögu leikskólakennarastéttarinnar og árin á eftir urðu fleiri mikilvæg þáttaskil 

í sögu íslenska leikskólans. Árið 1991 voru dagvistarheimili skilgreind sem leikskólar. 

Árið 1994 var leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastigið og hlutverki hans sem 

athvarf fyrir börn sem bjuggu við erfiðar aðstæður, hvort sem var félagslegar eða 

efnahagslegar, var þá lokið. Starfsheitið leikskólakennari var tekið upp í stað 

starfsheitisins fóstra sem var lagt niður í kjölfarið (Lög um leikskóla nr. 48/1991; Lög 

um leikskóla nr. 78/1994).  

Meirihluti leikskólabarna á Íslandi er 8 klukkutíma í leikskóla á degi hverjum og 

hefur heilsdagsígildum fjölgað um 58% á árunum 1998-2010 (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2011, bls. 9). Þetta gefur til kynna að viðvera barna á leikskóla hefur 

lengst töluvert. Leikskólinn er því orðinn mikilvægur þáttur í uppeldi og menntun 

leikskólabarna á Íslandi. Í allri þessari þróun hefur þörf fyrir samstarf heimilis og skóla 

aukist til muna. Samstarf heimilis og skóla og gagnkvæmt upplýsingaflæði er orðinn 

afar mikilvægur þáttur í skólagöngu barns svo hún verði eins árangursrík og best verður 

á kosið. Talað er um að þróun foreldrasamstarfs sé í þremur þrepum sem byggja hvort á 

öðru. Þar er undirstaðan gagnkvæmt upplýsingaflæði milli heimilis og skóla, því næst er 

það samræða sem felur í sér gagnkvæma umræðu foreldra og kennara og efsta þrepið er 
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síðan sameiginleg ákvarðantaka og hlutdeild þar sem samstarfið nær markmiði sínu 

(Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 68–70; Nordahl, 2007, bls. 28–30).  

Fræðimönnum ber saman um mikilvægi samstarfs heimilis og skóla og gagnkvæms 

upplýsingaflæði. Rannsóknir benda til þess að slík samvinna og virk þátttaka foreldra í 

skólastarfi hafi jákvæð áhrif á þroska og gengi barna í skóla. Kennarar öðlast betri 

skilning á lífi og aðstæðum barnanna og foreldrar öðlast meiri þekkingu á þroska og 

námi barna sinna sem svo eflir öryggi þeirra í uppeldishlutverkinu (Epstein, 2001, bls. 

67–68; 2009, bls 18; Baum og McMurray-Schwarz, 2004, bls. 57–61; Olsen og Fuller, 

2008, bls. 129–130).  

 

1.1 Aðdragandi 

Efnisval mitt tengist starfi mínu sem leikskólakennari en ég hef starfað á leikskóla á 

Akureyri síðan ég útskrifaðist frá Háskólanum á Akureyri 2002. Ég hef alltaf lagt mikla 

áherslu á foreldrasamstarf í mínu starfi og þótt það mikilvægt. Mesta áherslu hef ég lagt 

á gott upplýsingaflæði milli mín sem kennara barnsins og foreldris þess. Í gegnum starf 

mitt hef ég fundið að foreldrum finnst foreldrasamstarf mikilvægt en oftar en ekki er 

tímaleysi áhrifavaldur. Foreldrar treysta orðið mikið á umönnun og stuðning starfsfólks 

skóla og er gott gagnkvæmt upplýsingaflæði undirstaða þess. Mikið álag er á foreldrum 

vegna vinnu eða náms og eiga þeir oft í erfiðleikum með að sinna þessu samstarfi eins 

og þeir sjálfir kysu. Sumir eru oft fullir samviskubits ef þeir komast ekki í samtal, 

foreldraheimsókn eða á sýningar.  

Ég hef reynslu af hve mikið gildi gott samstarf hefur og hversu miklu gott flæði 

upplýsinga skiptir, bæði sem fagmaður í skóla og sem foreldri. Fjölskyldur og skólar 

verða að finna leið til að samstarf þeirra haldist stöðugt þrátt fyrir aukið tímaleysi. 

Flestir þeir foreldrar sem ég á samstarf við sem leikskólakennari eru þó sammála því að 

samstarfið sé mikilvægt fyrir menntun og líðan barnanna í skólanum og er það í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Nönnu Kristínar Christiansen (2005, bls. 58) þar 

sem fram kom að svo virðist sem kennarar og foreldrar geri sér almennt grein fyrir 

mikilvægi þessa samstarfs. Leikskólar starfa eftir lögum um leikskóla, aðalnámskrá 

leikskóla, og þeirri skólastefnu sem hvert sveitarfélag setur sér. Allsstaðar er lögð 

áhersla á mikilvægi samstarfs heimilis og skóla og lögð áhersla á gildi góðs upplýsinga-

flæðis. 

Kveikjan að verkefninu er að ég, sem þriggja barna móðir, öðlaðist reynslu af 

foreldrasamstarfi við leik- og grunnskóla. Dætur mínar þrjár stunda einnig allar 
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tómstundir og finn ég að foreldrasamstarf þessara skóla og íþróttafélaga getur verið 

krefjandi fyrir okkur foreldrana þar sem við erum bæði útivinnandi. Upplýsingaflæðið 

er mikið og eigum við hjónin oft fullt í fangi með að meðtaka það allt á réttan hátt. Við 

erum þó sammála um mikilvægi upplýsingaflæðis og viljum fræðast um börnin okkar 

og upplýsa kennarana um þau líka. Ég velti því fyrir mér hvort það geti verið að 

samstarf heimilis og skóla sé of einhliða og að verða of krefjandi fyrir foreldra í þeirri 

mynd sem það er nú og hvort hægt sé að finna markvissari leiðir með áherslu á 

upplýsingaflæði í samstarfinu sem henti báðum aðilum vel og bæti í kjölfarið líðan og 

gengi barnanna í leikskólanum. Því verður afar fróðlegt að sjá hvar áherslur foreldra 

liggja í þessu samstarfi.  

 

1.2 Rannsóknin 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða upplýsingar foreldrar leikskólabarna vilja 

fá frá leikskólanum og hvernig þeir vilja fá þær. Einnig var markmið að kanna hvaða 

upplýsingar það væru sem foreldrar telja mikilvægt að þeir gefi leikskólanum um barnið 

og hvernig þeir vilja gefa þær. Hér um að ræða sérstæða rannsókn þar sem ekki er vitað 

til þess að gerð hafi verið sambærileg rannsókn hér á landi sem afmarkast við þessa 

þætti.  

Rannsóknin einskorðast við foreldra sem eiga börn í leikskólum Akureyrarbæjar. 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig vilja foreldrar að gagnkvæmu upplýsingaflæði um 

barnið þeirra í leikskólanum sé háttað, á hvað leggja þeir áherslu og hvernig 

forgangsraða þeir?  

 

1.3 Skilgreiningar 

Upplýsingar eru fræðsla eða vitneskja og hafa áhrif á þekkingu viðtakanda þeirra 

(Íslensk orðabók, 1996, bls. 1092). Með hugtakinu upplýsingaflæði er hér átt við þær 

upplýsingar sem fara á milli heimilis og skóla. Upplýsingarnar eru notaðar til að styðja 

nám og velferð barnanna. Upplýsingaflæði getur átt sér stað með margskonar 

boðleiðum, hægt er að miðla upplýsingum með ólíkum leiðum og margvíslegri tækni. 

Með samstarfi heimilis og skóla er átt við að foreldrar/forráðamenn og starfsfólk 

skólans vinni saman að ýmsum málum, eigi sér sameiginlegt markmið og beri sam-

eiginlega ábyrgð á því sem viðkemur skólagöngu barnsins. Þegar talað er um foreldra-

samstarf er líka átt við samstarf foreldra/forráðamanna barnanna í skóla og starfsfólks 

viðkomandi skóla. Í flestum tilvikum eru kennararnir og oftast umsjónarkennararnir 
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tengiliðir skólans við foreldrana. Í sumum tilfellum er þó samstarf milli fleiri aðila innan 

skólans, eins og sérkennara, stuðningsfulltrúa, skólastjórnenda eða annarra kennara 

(Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 19-20) . Þegar talað er um foreldra er átt við þá 

aðila sem hafa umsjón með leikskólabarninu og bera uppeldislega ábyrgð á því. Hvort 

sem það er líffræðilegt foreldri eður ei.  

Framan af voru leikskólar gjarnan kallaðir barnaheimili en þegar leið á 20. öldina 

og leikskólum fjölgaði var gerður greinarmunur á tvenns konar rekstrarformi það er 

leikskólum og dagvistarheimilum. Leikskóli bauð upp á hálfsdagsvistun fyrir eða eftir 

hádegið og var því tvísetinn. Barnafjöldi var meiri og starfsmenn færri en á dagvistar-

heimilum þar sem börnin voru allan daginn. Lengi vel höfðu einstæðir foreldar forgang 

á dagvistarheimilin og takmarkað framboð olli því að töluverður munur var á félagslegri 

stöðu barna í leikskólum annars vegar og á dagheimilum hins vegar. Um tíma skaraðist 

þessi skilgreining þegar leikskólar fóru að bjóða upp á lengri vistun en fjóra klukkutíma 

og voru þeir í fyrstu kallaðir heilsdagsleikskólar (Davíð Ólafsson, 2000, bls. 67–70). 

Hér er valið að nota einvörðungu hugtakið leikskóli þegar rætt er um ólík vistunarform 

fyrir börn sem ekki hafa náð grunnskólaaldri, einnig er valið að tala um leikskóla-

kennara þó fram til ársins 1994 hafi stéttin borið heitið fóstrur. 

 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Í verkefninu er fjallað um samstarf heimilis og skóla og mikilvægi gagnkvæms 

upplýsingaflæðis í samstarfinu. Saga foreldrasamstarfs verður rakin að nokkru leyti og 

tekin sem dæmi þróun foreldrasamstarfs í leikskólum Akureyrarbæjar á árum áður. 

Farið verður yfir hvernig samstarf foreldra og kennara hefur breyst í gegnum árin með 

tilliti til laga og aðalnámskráa. Fjallað verður um hvaða þýðingu foreldrasamstarf og 

gott gagnkvæmt upplýsingaflæði hefur fyrir börn, foreldra og kennara. Ljósi verður 

varpað á mikilvægi samstarfs heimilis og skóla og nauðsyn þess að foreldrasamstarf og 

gagnkvæmt upplýsingaflæði eigi sér stað svo hægt sé að vinna að sameiginlegum 

markmiðum í námi og uppeldi barna. Því næst er rannsóknin sjálf kynnt. 

Rannsóknaraðferðin er eigindleg og byggir á rýnihópaviðtölum við foreldra 

leikskólabarna á Akureyri. Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram og 

rannsóknarspurningunni svarað í kjölfarið. Í lokin eru umræður þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar eru tengdar fræðunum og ályktanir dregnar út frá þeirri tengingu. 
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2. Fræðileg umgjörð rannsóknarinnar 

Rannsóknin er sett bæði í sögulegt og fræðilegt samhengi  þar sem áhersla er lögð á 

foreldrasamstarf og upplýsingaflæði. Köflunum er skipti niður þar sem annars vegar er 

fjallað er um þá þróun foreldrasamstarfs sem hefur orðið í lögum, uppeldisáætlunum og 

aðalnámskrám í gegnum árin og hins vegar þar sem lagður er fræðilegur grunnur að 

rannsókninni. Því næst er fræðileg umfjöllun um foreldrasamstarf og upplýsingaflæði 

milli heimilis og skóla. Gerð er grein fyrir vaxandi áherslum á samstarf heimilis og 

skóla og hversu mikilvægu hlutverki gott upplýsingaflæði gegnir í því samstarfi svo 

heimili og skóli geti unnið saman að sameiginlegu markmiði með velferð barnsins að 

leiðarljósi. Farið er yfir niðurstöður erlendra rannsókna sem og íslenskra rannsókna. 

Einn þeirra fræðimanna sem í mörg ár hefur rannsakað foreldrasamstarf á flestum 

skólastigum í Bandaríkjunum er Joyce L. Epstein. Kenningar hennar hafa breiðst út víða 

og hefur hún rannsakað foreldrasamstarf frá mörgum sjónarhornum á flestum 

skólastigum í Bandaríkjunum í mörg ár. Út frá þeirri rannsóknarvinnu hefur hún skipt 

þátttöku foreldra og samskiptaleiðum heimila og skóla niður í flokka sem lýsa 

fjölbreyttum aðferðum og áherslum í samvinnu heimilis og skóla. Aðferðir, flokkun og 

skilgreiningar Epstein eru lagðar til grundvallar í ritgerð þessari þar sem þær falla vel að 

íslenskum áherslum, lögum og aðalnámskrám.  

Að lokum er sérstaklega fjallað um gildi góðs upplýsingaflæðis í foreldrasamstarfi 

og að máli skiptir hvaða boðleiðir eru valdar hverju sinni til að koma upplýsingum á 

milli aðila. 

  

2.1 Foreldrasamstarf og ytri umgjörð 

Áhersla á þátttöku foreldra í skólastarfi bæði í leik- og grunnskóla hefur aukist til muna 

síðustu ár. Þetta sést vel ef rýnt er í þau lög sem gilt hafa um leikskóla í gegnum tíðina.    

Ef inntak laga um leikskóla eru borin saman með áherslu á samstarf heimilis og skóla 

frá því að leikskólinn varð formlega fyrsta skólastigið 1994, sést mikill áherslumunur. Í 

lögum nr. 78/1994 kemur hugtakið foreldrar sjö sinnum fyrir í einni eða annarri mynd 

en í lögum nr. 90/2008 kemur það fyrir 38 sinnum. Það er augljóst að mikil þróun í 

þessum málum hefur átt sér stað á þessu tímabili. Lögin frá 2008 gera mun betri grein 
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fyrir réttindum, skyldum og ábyrgð foreldra og aukinni þátttöku þeirra í skólastarfinu 

almennt. Foreldrafélög og skólaráð eru orðin lögbundinn þáttur í starfsemi leikskóla. Í 

ljósi þessa má glöggt sjá þá gríðarlegu breytingu sem hefur orðið síðustu áratugi í 

samstarfi heimilis og skóla.  

 

2.1.1 Þróun foreldrasamstarfs  

Sögu leikskólans má rekja til ársins 1924 þegar Barnavinafélagið Sumargjöf stofnaði 

fyrstu leikskólana í Reykjavík. Þeir voru settir á laggirnar í þeim tilgangi að vera 

félagsleg úrræði fyrir börn fátækra foreldra á tímum örrar þéttbýlismyndunar (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004, bls. 147). Árið 1931 stofnaði félagið síðan fyrsta tvísetna leikskólann 

þar sem boðið var upp á hálfsdagsvistun fyrir eða eftir hádegið (Gils Guðmundsson, 

1949, bls. 18). Flest börnin sem sóttu tvísetnu leikskólana voru börn menntamanna sem 

höfðu dvalið erlendis og þekktu til leikskólamála (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 147–

148). 

Gyða Sigvaldadóttir leikskólastjóri í Brákarborg í Reykjavík er talin frumkvöðull í 

foreldrasamstarfi á Íslandi. Hún hélt fyrsta foreldrafundinn svo vitað sé, við leikskólann 

fyrir árið 1963. Þessi hugmynd höfðaði þá ekki til margra en þó voru nokkrir sem 

studdu hana og þá helst þeir sem þekktu til leikskólastarfs erlendis. Eftir fyrsta fundinn 

voru haldnir reglulegir foreldrafundir við leikskóla Reykjavíkur og þótti ekkert eðlilegra 

(Arna H. Jónsdóttir, 2004, bls. 58–59). Leikskólar í Reykjavík hafa því verið skrefi á 

undan leikskólum á Akureyri í foreldrasamstarfi eins og sjá má hér aftar. 

Akureyri var framan af stærsti þéttbýliskjarninn á landinu utan höfuðborgar-

svæðisins. Á fyrri hluta nítjándu aldar, stækkaði Akureyrarkaupstaður ört. 

Þjóðfélagsbreytingarnar kölluðu á nauðsyn þess að opna leikskóla þar en bæjaryfirvöld 

voru ekki tilbúin til að ráðast í slíkar framkvæmdir þar sem illa gekk að byggja upp 

félags- og heilbrigðiskerfið samfara örum vexti bæjarins. Börnin í landinu áttu sér 

almennt fáa málsvara á þessum tíma og litu góðgerðarfélög því dagsins ljós til að koma 

til móts við breyttar aðstæður barnafjölskyldna (Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Guðrún 

Hafdís Óðinsdóttir, 2000, bls. 4, 14).  

Árið 1950, 26 árum eftir að fyrstu leikskólarnir í Reykjavík voru settir á laggirnar, 

opnaði kvenfélagið Hlíf á Akureyri leikskólann Pálmholt sem þá var starfræktur yfir 

sumartímann, sex daga vikunnar frá kl. 09:00-18:00 (Eiríkur Sigurðsson. 1957, bls. 38, 

41–44). Barnaverndarfélag Akureyrar stofnaði svo leikskólann Iðavöll 1954 sem var 
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tvísetinn og bauð því upp á hálfsdagsvistun, ýmist fyrir hádegi eða eftir hádegi og var 

opinn sex daga vikunnar frá kl. 09:00-18:00 yfir vetrarmánuðina (Jón Hjaltason, 2009, 

bls. 275-277). Á árunum 1950–1971 var Pálmholt einungis starfrækt yfir sumartímann. 

Hvergi er að finna upplýsingar um aðlögun eða foreldrasamskipti þessi ár. Símar voru 

ekki algengir á þessum tíma en furðu sætir þó að sími kom ekki á Pálmholt fyrr en 1952 

í ljósi þess að fjöldi barna dvaldi þar daglangt og því var um algjöra samskiptaeinangrun 

að ræða fyrstu tvö árin. Þess má geta að svipaða sögu má segja af Iðavelli. Sama viðhorf 

til samstarfs við foreldra var ríkjandi þegar þáverandi forstöðukona Iðavallar, Margrét 

Sigurðardóttir óskaði eftir síma á leikskólann þegar hann hóf starfsemi sína. Málið var 

tekið fyrir í bæjarstjórn Akureyrarbæjar sem hafnaði beiðninni („Úr bænum“, 1955). 

Barnaverndarfélagið lét þetta þó ekki stoppa sig og útvegaði sér síma stuttu síðar („Úr 

bæ og byggð“, 1955). Samskiptaeinangrunin hefur því ekki verið jafn mikil á Iðavelli 

eins og á Pálmholti bæði vegna þess að þar fékkst sími fyrr og jafnvel vegna 

staðsetningar skólanna. Pálmholt var staðsett fyrir utan þéttbýliskjarnans en Iðavöllur 

innan hans. 

 Börnunum á Pálmholti var safnað saman á þremur stöðvum niðri í bænum klukkan 

09:00 á morgnana og ekið heim aftur í rútum kl. 18:00 (Hugrún Sigmundsdóttir, 2002b; 

„Barnflesta heimili bæjarins stofnað fyrir 6 árum, en börnin orðin 60“, 1956). 

Leikskólakennararnir og foreldrarnir hittust því ekki einu sinni þegar börnin komu í 

skólann að morgni eða voru sótt að kvöldi. Rútuferðirnar voru lagðar niður árið 1977 og 

virðist sem margir foreldrar hafi verið ósáttir við þann ráðahag. Í kjölfar þess að 

rútuferðum var hætt, hófst foreldrasamstarf við leikskólann að einhverju marki. Hulda 

Harðardóttir starfaði sem leikskólakennari á Pálmholti frá 1974–1977 og segir að 

kennararnir hafi reynt að koma á foreldrasamstarfi upp úr 1974 en það hafi gengið 

erfiðlega. Foreldrarnir stóðu þá enn í þeirri meiningu að þeir mættu ekki koma inn fyrir 

hliðið á Pálmholti né skipta sér af starfseminni. Hún minnist þess þó að þá hafi verið 

haldnir tveir foreldrafundir á leikskólanum það ár (Hugrún Sigmundsdóttir, 2002a).  

Á þessum árum þekktist aðlögun ekki en þó segir Erla Böðvarsdóttir leikskólastjóri 

Iðavallar 1966–1979 í viðtali við Önnu Elísu Hreiðarsdóttur (2000, bls. 33) að foreldrar 

hafi oft og tíðum átt erfitt með að skilja við börnin fyrsta skóladaginn og því fengið að 

dvelja með þeim fyrstu dagana. Viðleitnin til foreldrasamstarfs var lítil fyrstu árin og 

ekki álitið að nauðsynlegt væri að miðla upplýsingum milli heimilis og skóla. Þetta voru 

því tveir aðskildir heimar til að byrja með og ekki unnið í sameiningu og samstarfi við 

foreldra að hagsmunum barnsins.  
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Árið 1971 jók Erla Böðvarsdóttir skólastjóri Iðavallar, gagngert við sig vinnu til að 

sinna foreldrasamstarfi við skólann. Þessi viðbótartími var sérstaklega ætlaður viðtals-

tímum fyrir aðstandendur barnanna (Barnaverndarfélag Akureyrar [stjórnarfundir] 1. 

september 1971, án bls). Á þessum tíma höfðu áherslur í starfsemi leikskóla sennilega 

breyst töluvert og ástæða hefur þótt til að hefja samvinnu heimilis og skóla að einhverju 

marki við leikskólann. 

Foreldrar hafa haft litla vitneskju um daglegar athafnir barnsins í leikskólanum og 

litið svo á að þannig ætti það að vera. Velta má fyrir sér hvort foreldrar hafi vitað hvaða 

kröfur þeir gætu gert til starfsfólks leikskóla. Sama má segja um starfsfólkið sem fékk 

litlar upplýsingar um persónulega hagi barnanna en mestu máli skipti að börnin væru 

örugg og vel um þau hugsað. Gagnkvæmt upplýsingaflæði milli heimilis og skóla hefur 

því verið lítið.  

Erla Böðvarsdóttir leikskólastjóri Iðavallar 1966–1979, nefnir að hún hafi oft þurft 

að svara fyrir það hvað hún var að læra, þegar hún var við nám í Uppeldisskóla 

Sumargjafar 1956–1958. Hún var meðal annars spurð að því hvað þyrfti að læra til að 

passa börn (Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 2000, bls. 32). Aðrir nemendur Uppeldisskóla 

Sumargjafar mættu svipuðu viðmóti þegar þeir stofnuðu Nemendasamband 

Uppeldisskóla Sumargjafar árið 1949 sem var í raun upphaf stofnunar Félags 

leikskólakennara. Fólki fannst að þessar konur ættu bara að vinna störf sín af 

hugsjóninni einni saman (Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, 2010, bls. 23). 

Sama staða var uppi annars staðar á Norðurlöndunum. Einhverjir litu á konurnar sem 

sérfræðinga en mörgum fannst starfið vera eins og hver önnur barnapössun eða gæsla 

(Rasmussen og Broström, 1981, bls. 117).  

Fyrstu ár leikskóla á Akureyri virðist starfsfólk leikskóla hafa haft litla þekkingu 

um hvernig haga ætti að foreldrasamstarfi, enda ekki til neinar starfslýsingar sem lúta að 

þeim þætti. Einnig virðist starfsfólkið ekki hafa haft vitneskju um vilja foreldra varðandi 

foreldrasamstarf. Eins og fram kemur hér að framan hafa áherslur á mikilvægi 

foreldrasamstarfs ekki verið komnar fram að nokkru marki á þessum tíma og þessi 

þáttur í skólastarfi ekki verið álitinn mikilvægari en svo. Samvinna við foreldra hafði 

þróast hægt þessi ár og straumar og stefnur í menntunarfræðum í tengslum við 

samvinnu foreldra og leikskóla ekki farnar að ryðja sér til rúms á Íslandi nema að litlu 

leyti.  
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2.1.2 Lög um leikskóla 

Árið 1973 hafði leikskólum fjölgað töluvert í landinu og voru þeir settir undir yfirstjórn 

menntamálaráðuneytisins það ár (Lög um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri 

dagvistarheimila nr. 29/1973). Sama ár voru fyrst sett lög um starfsemi leikskóla sem 

voru svo felld úr gildi 1976 með nýjum lögum um byggingu og rekstur leikskóla fyrir 

börn. Í 10. gr. laga nr. 112/1976 var gerð krafa um að þeir sem höfðu umsjón með 

leikskólum á vegum rekstraraðila, forstöðumaður og starfslið leikskólanna, skuli hafa 

hlotið fóstrumenntun. Samkvæmt 1. gr. laganna var markmið leikskólanna að gefa 

börnum kost á að njóta handleiðslu sérmenntaðs fólks í uppeldismálum og búa þeim 

uppeldisskilyrði sem efla persónulegan og félagslegan þroska þeirra. Ekki þótti ástæða 

til að útfæra markmiðin með starfsemi leikskóla nánar. Í lögum þessum var lítið talað 

um hlutverk foreldra. Hugtakið foreldrar kom einungis einu sinni fram en það var þó í 

þeim tilgangi samkvæmt 12. gr. laganna að leggja áherslu á að rekstraraðilum leikskóla 

væri skylt að skipuleggja tengsl milli foreldra barnanna í þeim tilgangi að efla samtarf 

um velferð barnsins. Þarna var lagður vísir að foreldrasamstarfi þó hann hafi ekki verið 

útfærður neitt nánar. Skyldurnar lágu alfarið á rekstraraðilum sem áttu að sjá til þess að 

starfsfólk leikskólanna sinnti þessu. Ekki var minnst á nokkurn hátt á skyldur foreldra 

barnanna sem leikskólana sóttu. Í þessum lögum var þó lagður grunnur að starfsmanna-

fundum en þar kemur fram að forstöðumaður leikskóla skuli halda reglulega fundi með 

starfsliði um stjórn heimilisins og velferð hvers einstaks barns.  

Þegar lög um leikskóla nr. 48/1991 tóku gildi varð nokkur breyting. Þetta voru 

fyrstu heilsteyptu lögin um leikskóla. Þau tóku til starfsins sjálfs í leikskólunum því 

opinber kostnaður var greiddur að fullu af sveitarfélögunum. Markmið og form réðu 

ferðinni fremur en ákvörðun um fjármögnun og voru þetta því dæmigerð lög um 

skólastarf. Fram að þessu höfðu lög um leikskóla að mestu leyti snúist um rekstur og 

skiptingu kostnaðar (Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 256). Með lögum um leikskóla nr. 

48/1991 varð m.a. sú breyting að dagvistarheimili voru lögð niður og leikskólar tóku við 

uppeldi og menntun barna að skólaskyldualdri. Þetta var formlegt skref í þá átt að færa 

leikskólann inn í skólakerfið og voru fyrstu lögin um leikskóla sem fjölluðu um inntak 

starfsins sem þar fór fram. Þau tóku mið af Uppeldisáætlun fyrir leikskóla frá 1985 (Lög 

um leikskóla nr. 48/1991). Vægi foreldra í leikskólastarfi jókst að nokkru leyti og kom 

hugtakið foreldrar átta sinnum fyrir í lögunum. Þó var ekki lögð sérstök áhersla á for-

eldrasamstarf sem slíkt og því síður upplýsingaflæði. Í 1. og 2 gr. þessara laga var talað 

um að leikskólinn annaðist að ósk foreldra uppeldi barna fram að skólaskyldualdri og að 
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leikskólinn skuli í samráði við foreldra eða aðra forráðamenn veita börnum á 

leikskólaaldri uppeldi og menntun. Í 3. gr. kom fram að sveitarfélag ætti að gera árlega 

könnun á því hversu margir foreldrar óski eftir leikskólavistun og í 5. gr kom fram að 

skólanefnd eða sérstakri leikskólanefnd sé falin stjórn leikskóla og skuli starfsfólk hans 

kjósa einn fulltrúa til setu í nefndinni og samtök foreldra einn fulltrúa, einnig skulu þeir 

hafa málfrelsi og tillögurétt. Í 5. kafla sem fjallar um starfsfólk og foreldra var einungis 

minnst einu sinni á samstarf við foreldra. Þar segir í 12. gr. að rekstraraðila leikskóla sé 

skylt að skipuleggja tengsl milli foreldra, barna og leikskólans í því skyni að efla 

samstarf þessara aðila um velferð barnsins. Þetta var í raun eina greinin sem fjallaði 

sérstaklega um samstarf heimilis og skóla í þessum lögum sem er sérstakt í ljósi þess að 

lögin taka mið af Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1985 þar sem töluvert meira er lagt upp 

úr slíkri samvinnu.   

Í lögum um leikskóla nr. 78/1994 var leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastigið 

í skólakerfinu, hlutverki hans sem athvarf nær eingöngu fyrir börn sem bjuggu við 

erfiðar aðstæður s.s. félagslegar- og efnislegar aðstæður var nú lokið. Starfsheitið leik-

skólakennari var tekið upp í staðinn fyrir starfsheitið fóstra. Ekki urðu stórar breytingar í 

þessum lögum á þeim þáttum er varða foreldrasamstarf og enn síður upplýsingaflæði. 

Hugtakið foreldrar kemur einungis sjö sinnum fyrir í þessum lögum eins og áður sagði. 

Þó skipta þær litlu breytingar sem urðu í þessum lögum miklu máli. Í lögum um 

leikskóla nr. 78/1994 er minnst á það umfram lög nr. 48/1991 að í reglugerð skuli 

kveðið á um gæðaeftirlit menntamálaráðuneytisins með starfsemi leikskóla, gerð 

áætlana og uppbyggingu leikskóla, samstarf leikskóla við foreldra og grunnskóla o.fl. 

Nafnið á kafla 5 í þessum lögum heitir „Starfsfólk leikskóla og samstarf við foreldra“ en 

ekki „Starfsfólk og foreldrar“, eins og í eldri lögum. Þarna er orðið samstarf komið inn 

sem fyrirsögn að lagakafla og mátti greina aukna áherslu á þann þátt. Í 14. gr. í sama 

kafla segir að leikskólastjóra sé skylt að stuðla að samstarfi milli foreldra og barnanna 

og starfsfólks leikskólans með velferð barnanna að markmiði. Einnig kom þar fram að 

ef óskað hefði verið eftir stofnun foreldrafélags átti leikskólastjóri að aðstoða við 

stofnun þess. Þetta var mikilvægur þáttur og ein helsta breytingin í lögunum. Foreldra-

félög fóru að skjóta upp kollinum í kjölfar þessara laga sem er eitt af mikilvægari 

skrefum sem tekin hafa verið í samstarfi heimila og skóla. Þegar hér var komið við sögu 

var foreldrasamstarf að verða sjálfsagður hluti af starfi leikskólans.  

Mikil breyting varð með tilkomu laga um leikskóla nr. 90/2008. Áhersla á foreldra-

samstarf jókst mikið og meiri áhersla lögð á mikilvægi upplýsingaflæðis milli heimilis 
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og skóla.  Í 1. og 9. gr. laganna er talað um að foreldrar beri frumábyrgð á uppeldi barna 

sinna og að þeir eigi að gæta hagsmuna þeirra. Til þess að foreldrar geti það þurfi þeir 

að hafa náið samráð við starfsfólk leikskóla og veita þær upplýsingar sem kunna að 

skipta máli fyrir velferð barnanna og skólastarfið. Skólinn á jafnframt að miðla 

upplýsingum til foreldra um skólastarfið og stöðu barnanna. Gagnkvæm upplýsingagjöf 

milli foreldra og starfsfólks leikskólans þarf því að vera greið svo sem bestur árangur 

náist. Því samkvæmt 2. gr. laganna er eitt af meginmarkmiðum uppeldis og kennslu í 

leikskóla m.a. að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við 

foreldra. 

 Samkvæmt 7. og 8. gr. í lögum um leikskóla nr. 90/2008 á starfsfólk leikskóla að 

rækja starf sitt af fagmennsku og gæta kurteisi, nærgætni og lipurðar í framkomu sinni 

gagnvart öllum aðilum skólasamfélagsins ásamt því að gæta fyllstu þagmælsku um hagi 

barna og foreldra þeirra. Þessir þættir byggjast á samskiptatækni og trausti sem er 

mikilvægt svo hægt sé að byggja upp gott samstarf við foreldra. Til að gagnkvæmt 

upplýsingaflæði milli foreldra og kennara sé gott, þurfa kennarar jafnt sem foreldrar að 

vanda sig í samskiptum og hafa framangreind atriði í huga. Í 5. gr í lögum þessum 

kemur fram að það sé í verkahring skólastjóra að stuðla að samstarfi milli foreldra, 

starfsfólks leikskóla og annars fagfólks með velferð barna að markmiði. Það kemur 

einnig í hans hlut að aðstoða við stofnun foreldrafélags sé óskað eftir því. 

Leikskólastjóri á að hafa frumkvæði að kosningu í foreldraráð samkvæmt 11. gr. 

laganna og skal starfa með ráðinu. Í 16. gr laganna segir að þær persónuupplýsingar sem 

fyrir liggja um hvert barn í leikskóla og nauðsynlegar eru fyrir velferð og aðlögun þess í 

grunnskóla eigi að fylgja barninu og skal foreldum gerð grein fyrir þessari 

upplýsingamiðlun. Meðferð þessarar upplýsinga skal vera á hendi leikskólastjóra eða 

annarra sérfræðinga á vegum sveitarfélagsins. Þegar kemur að mati á skólastarfi ber að 

virkja foreldra til þátttöku á innra mati skólans og upplýsa þá um niðurstöður þess. 

 Ljóst má vera að mikil breyting varð á með tilkomu þessara laga í sambandi við 

áherslur á samstarf við foreldra. Foreldrum og starfsfólki skóla er gert að miðla 

upplýsingum gagnkvæmt sín á milli er varða hagsmuni barnsins. Það er lagaleg skylda 

þeirra.  

 

2.1.2 Uppeldisáætlun og aðalnámskrár  

Árið 1985 urðu ákveðin kaflaskil í sögu leikskóla á Íslandi. Þá kom út fyrsti vísir að 

aðalnámskrá, Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili. Átta árum síðar var hún 
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endurútgefin vegna þess að breyta þurfti hugtakanotkun í samræmi við ný lög um 

leikskóla nr. 48/1991. Í Uppeldisáætlun þessari mátti greina töluverða áherslu á 

foreldrasamstarf og mikilvægi tvíhliða samskipta og upplýsingagjafar. Þessi áhersla 

jókst svo með nýrri aðalnámskrá leikskóla 1999 og enn frekar með nýjustu aðalnámskrá 

leikskóla 2011.  

Í Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili segir: „Eitt af meginmarkmiðum í 

uppeldisstarfi leikskóla er að kappkosta „í samvinnu við heimilin“ að efla alhliða þroska 

barnanna í samræmi við þarfir þeirra og þroska og leitast við að hlúa að þeim andlega 

og líkamlega“ (Menntamálaráðuneytið, 1985, bls. 82; Menntamálaráðuneytið, 1993, bls. 

96). Til þess að hægt sé að vinna að þessu markmiði er náið samstarf við foreldra eða 

forráðamenn barnanna nauðsynlegt. Talað er um að leikskólakennarar þurfi að þekkja 

heim barnanna utan leikskólans, fyrri reynslu þeirra, heimilisaðstæður og uppeldis-

viðhorf foreldranna. Á sama hátt þurfi foreldrarnir að fá vitneskju um hvernig 

börnunum vegnar í leikskólanum og kynnast uppeldisstarfinu þar. Fram kom að leggja 

þurfi megináherslu á gagnkvæmar upplýsingar milli foreldra og starfsfólks leikskóla, 

foreldrafræðslu og þátttöku foreldra í uppeldisstarfinu (Menntamálaráðuneytið, 1985, 

bls. 82; Menntamálaráðuneytið, 1993, bls. 96–97). Þarna var lagður grunnur að 

mikilvægi foreldrasamstarfs og strax farið að leggja áherslu á jöfn tvíhliða samskipti og 

upplýsingaflæði og mikilvægi þess og ástæður ítrekaðar.  

Í Uppeldisáætlun fyrir leikskóla frá 1993 er töluvert fjallað um foreldrasamstarf. Í 

henni fjallar einn kafli sérstaklega um starfsfólk og samvinnu við foreldra. Lítið var 

talað um skyldur skólastjóra í samstarfi við foreldra en fram kom að leikskólastjóri ætti 

að skipuleggja foreldrafundi þegar við átti og með áhuga sínum á starfinu og jákvæðri 

afstöðu til starfsfólks og foreldra skapaði hann góðan starfsanda á leikskólanum. Fram 

kom að skyldur leikskólakennara í samstarfi heimilis og skóla væru að leggja rækt við 

samstarf við foreldra og styðja þá í foreldrahlutverki sínu þegar þörf væri á. 

(Menntamálaráðuneytið, 1993, bls. 93–94) 

Í Aðalnámskrá leikskóla sem út kom árið 1999 var mikil áhersla lögð á samstarf 

heimilis og skóla og mikilvægi gagnkvæms upplýsingaflæðis. Í henni kom fram að 

markmið með samstarfinu væri að:  

 

- veita foreldrum upplýsingar um starfsemi leikskólans 

- veita foreldrum upplýsingar um þroska barnsins og stöðu þess í 

leikskólanum 
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- afla upplýsinga um aðstæður og uppeldisviðhorf foreldra 

- stuðla að þátttöku foreldra í starfi leikskólans 

- rækta samvinnu og samskipti leikskólans og heimilanna 

- skapa umræðuvettvang fyrir skoðanaskipti um uppeldi barna. 

(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 30) 

 

Á þessu mátti sjá að mikil áhersla var lögð á upplýsingagjöf, þó sérstaklega frá leikskóla 

til heimilis. Einnig er þess þó getið að nauðsynlegt væri að foreldrar gæfu leikskóla-

kennara upplýsingar um hagi barnsins. Talað var um að þessi daglegu samskipti skiptu 

máli og að foreldrar þyrftu að fylgjast með því sem hefur drifið á daga barns í 

leikskólanum og að leikskólakennarinn þurfi að vita um helstu atburði og breytingar í 

lífi barnsins. Áhersla var lögð á að foreldrar hefðu kost á að ræða við leikskólakennara 

um hagi barnsins þegar þeir óskuðu þess. Leikskólakennarinn bæri þó ábyrgð á að 

reglulega væri rætt við foreldra og að farið væri með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. 

Kennurum bæri að veita foreldrum barna almennar upplýsingar og fræðslu um 

leikskólastarfið með ýmsum hætti svo allir foreldrar hefðu aðgang að sömu upp-

lýsingum frá skólanum (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 32). Hér voru lagðar skýrar 

línur í sambandi við upplýsingagjöf milli foreldra og starfsfólks leikskóla og gáfu þær 

nokkuð ljóst til kynna til hvers var ætlast í samstarfi heimila og skóla. Enda tímamóta-

skjal þar sem um fyrstu aðalnámskrá leikskóla á Íslandi var um að ræða.  

Í nýrri aðalnámskrá leikskóla frá 2011 eru töluverðar áherslubreytingar, talað er um 

samstarf heimilis og skóla í víðara samhengi en áður. Þar er hvatt til þátttöku 

fjölskyldna í leikskólastarfi og byggt á þeirri hugmynd að fjölskyldan og leikskólinn 

vinni saman og finni fjölbreyttar leiðir til samstarfs. Þar kemur einnig fram að starfsfólk 

og foreldrar þurfi að hafa greiðan aðgang að upplýsingum um velferð og hagsmuni 

barnsins og að leita þurfi margvíslegra leiða til að koma upplýsingum á framfæri um 

starfshætti og starf leikskólans. Talað er um að velferð barnsins sé samtengd velferð 

fjölskyldu þess og að allt starfsfólk leikskóla skuli stuðla að gefandi samskiptum við 

fjölskyldur leikskólabarna. Starfsfólk leikskóla á einnig að leitast eftir því að hlusta eftir 

sjónarmiðum foreldra og stuðla að áhrifum þeirra (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011, bls. 48–49). 

Í dag er einnig lögð áhersla á samstarf starfsfólks leikskóla og foreldra og að það 

eigi að byggjast á gagnkvæmum skilningi og virðingu. Því verður að ríkja traust milli 

aðila svo þeir geti tekið sameiginlegar ákvarðanir er varða börnin. Við upphaf 

skólagöngu er lagt upp með að leggja hornstein að foreldrasamstarfi og gagnkvæmt 



16 

 

upplýsingaflæði er þar mikilvægt. Foreldrar kynnast starfsháttum, hugmyndafræði og 

námskrá leikskólans og starfsfólk leikskólans fær upplýsingar um barnið sjálft eins og 

reynslu, áhugasvið og aðstæður. Lögð er áhersla á að foreldrar finni að samstarf við þá 

sé mikils metið. Dagleg traust samskipti eru mikilvæg og starfsfólk leikskóla á að nýta 

þau tækifæri sem gefast til að veita foreldrum upplýsingar um leikskólastarfið og barnið 

þeirra ásamt því að hlusta á viðhorf og hugmyndir foreldranna. Í reglubundnum 

samtölum foreldra og leikskólakennara á að leggja áherslu á að veita mikilvægar 

gagnkvæmar upplýsingar sem leggja grunn að námi barnsins (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2011, bls. 48–49).  Eins og sjá má er áherslan á samstarf heimilis og 

skóla og upplýsingaflæði milli foreldra og starfsfólks skólans gríðarlega mikil og í takt 

við rannsóknir og menntunarfræði þar sem gott samstarf og upplýsingaflæði leiðir til 

betri líðan barnsins og árangurs í námi. Vitnað verður í rannsóknir og menntunarfræði 

þessu til stuðnings hér síðar. 

 

2.1.3 Skólastefnur Kennarasambands Íslands   

Kennarasamband Íslands var stofnað árið 2000 og hefur skólastefna félagsins áhrif á allt 

skólastarfið í landinu (Kennarasamband Íslands, 2012, [án bls.]). Kennarasambandið  

hefur í skólastarfi lagt töluverða áherslu á samstarf heimilis og skóla. Í fyrstu 

skólastefnu sambandsins sem gerð var og gilti árin 2002–2005 var töluvert rætt um 

foreldrasamstarf og mikilvægi þess að tengja saman heimilið og skólann. Leikskólinn er 

þar sagður eiga að nýta sér styrk og þekkingu foreldra og tengja saman þá tvo heima 

sem börnin lifa í þ.e. heimilið og skólann. Talað var um að brýnt væri að foreldrar og 

kennarar þróuðu form og innihald samvinnunnar sem henti báðum aðilum. Hnökralaus 

samskipti, gagnkvæmt traust og virðing og raunverulegt samstarf væri það sem skipti 

máli (Skólastefna Kennarasambands Íslands 2002–2005, bls. 10). Í Skólastefnu 

sambandsins 2005–2008 var vægi samstarfs heimila og skóla töluvert léttvægara en í 

fyrrnefndri skólastefnu frá 2002–2005. En þó var áréttað að við upphaf skólagöngu 

skuli lagður grunnur að öflugu foreldrasamstarfi með áherslu á gagnkvæma virðingu og 

traust og aðlögun foreldra að skólastarfinu (Skólastefna Kennarasambands Íslands 

2005–2008, bls. 6). Í skólastefnu Kennarasambands Íslands 2008–2011 bætist við frá 

síðustu skólastefnu að kennarar ættu að þróa leiðir til meiri þátttöku foreldra í 

skólastarfinu svo og þátttöku þeirra í innra mati skólans. Þarna kom einnig fram að 

kennarar ættu að þróa leiðir til gagnkvæmrar upplýsingamiðlunar milli skóla og heimila, 

sem er í takt við lög um leikskóla nr. 90/2008. Athyglisvert er að ekki hafi verið lögð 
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meiri áhersla á gagnkvæmt upplýsingaflæði í fyrri skólastefnum þar sem aðalnámskrá 

leikskóla frá 1999 lagði mikla áherslu á gott upplýsingaflæði milli foreldra og starfsfólk 

leikskóla. 

Í skólastefnu Kennarasambands Íslands 2011–2014 er talað um að skólar eigi að 

skipuleggja samstarf við foreldra og forráðamenn ólögráða nemenda vegna náms þeirra 

og að skólastjórnendur, kennarar og náms- og starfsráðgjafar skipuleggi skólastarfið í 

góðu samráði við nemendur, foreldra og aðra starfsmenn. Þar er lögð áhersla á að skóli 

og heimili hafi virk tengsl og beri sameiginlega ábyrgð á námi og velferð nemenda. 

Milli aðila eigi að ríkja gagnkvæm virðing, traust, jafnræði og trúnaður. Skólinn á að 

styðja og hvetja foreldra til þátttöku í skólastarfinu og mikilvægi gagnkvæmrar 

upplýsingamiðlunar er ítrekuð á milli skóla og heimila og að verkaskipting milli þessara 

aðila skuli vera skýr (Skólastefna Kennarasambands Íslands 2011–2014, bls. 7).  

Segja má að í núgildandi skólastefnu sambandsins sé lögð enn meiri áhersla á 

samstarf heimilis og skóla og orð eins og virk tengsl, samráð, sameiginleg ábyrgð, 

velferð nemenda, stuðningur, hvatning og gagnkvæmt upplýsingaflæði eru meginþungi 

samstarfsins sem er í takt við núgildandi aðalnámskrá, lög um leikskóla, rannsóknir og 

menntunarfræði. 

 

2.1.4 Tenging milli ytri þátta 

Helstu rök fyrir því að skólar eigi að leggja áherslu á samskipti við heimilin eru lagaleg 

og siðferðisleg. Sjá má að samkvæmt fyrstu lögum sem sett voru um byggingu og 

rekstur leikskóla fyrir börn nr. 112/1976, að lítil áhersla var lögð á samstarf við foreldra 

og á gagnkvæmar upplýsingar. Í uppeldisáætlun sem kom fyrst út 1985 og síðar 

endurútgefin 1993 var áherslan á þessa þætti orðin meiri. Þar kom fram að skyldur 

leikskólakennara í samstarfi heimilis og skóla væri að leggja rækt við samstarf við 

foreldra og kappkosta í samvinnu við heimilin að efla alhliða þroska barnanna. Til þess 

að hægt væri að vinna að þessu markmiði er náið samstarf við foreldra eða forráðamenn 

barnanna nauðsynlegt og einnig þarf gott gagnkvæmt upplýsingaflæði að vera til staðar 

svo þetta sé möguleiki (Menntamálaráðuneytið, 1985, bls. 82–84; Menntamála-

ráðuneytið, 1993, bls. 93–94, 96–97). Mikilvægi upplýsingaflæðis er þarna orðið 

áberandi áhersluþáttur í samstarfi heimilis og skóla. Í lögum um leikskóla nr. 48/1991 

sem tók mið af Uppeldisáætlun frá 1985 hafði vægi foreldrasamstarfs þó ekki aukist til 

muna og var einungis einu sinni minnst á beint samtarf við foreldra í 5. kafla laganna 

sem fjallaði um starfsfólk og foreldra. Með lögunum varð þó sú breyting á að 
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dagvistarheimili voru lögð niður og leikskólar tóku við uppeldi og menntun barna að 

skólaskyldualdri. Þessi breyting var formlegt skref í þá átt að færa leikskólana inn í 

skólakerfið. Þetta voru einnig fyrstu lög um leikskóla sem fjölluðu um inntak þess starfs 

sem þar fer fram.  

Í lögun um leikskóla nr. 78/1994 var leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastigið 

í skólakerfinu og starfsheitið leikskólakennari tekið upp í staðinn fyrir starfsheitið 

fóstra. Ekki urðu stórar breytingar í þessum lögum á þeim þáttum er varða foreldra-

samstarf. Samstarf við foreldra var þó orðið lögbundið og má greina aukna áherslu á 

þann þátt. Skólastjórum var gert skylt að aðstoða við stofnun foreldrafélaga væri þess 

óskað og fóru þau að skjóta upp kollinum í kjölfar þessara laga sem er eitt af 

mikilvægari skrefum sem tekin hafa verið í samstarfi heimila og skóla. Þegar hér er 

komið við sögu er foreldrasamstarf að verða sjálfsagður hluti af starfi leikskólans. Í 

aðalnámskrá leikskóla frá 1999 (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 30–32) var töluverð 

áhersla lögð á foreldrasamstarf. Mikil áhersla var lögð á upplýsingagjöf, þó sérstaklega 

frá leikskóla til heimilis. En þó kom þar einnig fram að nauðsynlegt væri að foreldrar 

gæfu leikskólakennara upplýsingar um hagi barnsins. Þarna var lögð mikil áhersla á 

mikilvægi gagnkvæms upplýsingaflæðis milli heimilis og skóla og hefur sú áhersla 

einungis aukist frá þessum tíma.  

Á tíunda áratugnum komu því greinilega áherslubreytingar á hlutverki leikskólans 

skýrt fram í breyttri orðanotkun í lögum, uppeldisáætlunum og síðan aðalnámskrám. 

Fagleg umræða og hugtök tengd menntunarfræðum urðu meira áberandi í umræðunni 

og leikskólinn þróaðist gríðarlega hratt. Þar á meðal áherslan á foreldrasamstarf og 

gagnkvæmt upplýsingaflæði.    

Skólastefnur Kennarasambands Íslands eru leiðandi vegvísir fyrir skólastarf á 

Íslandi. Þær hafa alltaf lagt að einhverju leiti áherslu á mikilvægi foreldrasamstarfs en 

misjafnlega þó. Minni áhersla er lögð á þennan þátt í skólastefnu sambandsins árin 

2005–2008 heldur en í skólastefnunni þar á undan, 2002–2005. Í skólastefnunni sem 

gildir frá 2008–2011 er svo talað um að þróa leiðir til meiri þátttöku foreldra í 

skólastarfinu sem og þátttöku þeirra í innra mati skólans. Þarna hefur greinilega þótt 

ástæða til að bæta inn í stefnuna þeirri áherslu að auka þátttöku foreldra í skólastarfinu 

og vert er að velta því fyrir sér hvort sofnað hafi verið á verðinum í sambandi við 

samstarf heimilis og skóla á góðærisárum Íslands. Í áður nefndri stefnu er einnig kveðið 

á um að fá foreldra til að taka þátt í innra mati skólans sem sett var í lög 2008. Talað er 

um að þróa leiðir til gagnkvæmrar upplýsingamiðlunar milli skóla og heimila sem er í 
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takt við það sem fram kemur í lögum um leikskóla nr. 90/2008 og aðalnámskrá 

leikskóla 1999 um gagnkvæmar upplýsingar milli heimilis og skóla.  

Í skólastefnu Kennarasambands Íslands 2011–2014 er lögð mikil áhersla á samstarf 

heimilis og skóla, hvað þurfi að vera til staðar og hvaða þættir það séu sem skipti máli 

svo allir aðilar hagnist á samstarfinu. Þetta er í takt við þær áherslur sem fram koma í 

aðalnámskrá leikskóla 2011 í sambandi við samstarf heimilis og skóla. Það ætti því ekki 

að vefjast fyrir starfsfólki leikskóla og foreldrum að gott samstarf er nauðsynlegt þar 

sem gagnkvæmt upplýsingaflæði er undirstaðan og viðkomandi aðilum ber skylda til 

þess að vinna saman með hagsmuni barnsins að leiðarljósi. 

Nú á tímum eru það þrír hópar sem mynda skólasamfélagið sjálft. Það eru 

leikskólabörnin, foreldrar og starfsfólk leikskólans. Nýjustu lög og aðalnámskrár leggja 

áherslu á að þessir hópar vinni vel saman þar sem velferð og menntun leikskólabarna er 

sameiginlegt samstarfsverkefni. Áherslan á gagnkvæmt upplýsingaflæði er mikil enda er 

samstarf þessara aðila undir því komið að gagnkvæmt upplýsingaflæði sé gott. 

Kennurum ber skylda samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 til að vera leiðandi í 

samstarfi heimilis og skóla. Kennarar og foreldrar eiga að vinna saman en hvernig sú 

samvinna á að fara fram liggur ef til vill ekki alltaf nógu skýrt fyrir.  

 

2.2 Foreldrasamstarf og fræðin 

Dahlberg og Moss (2005, bls. 3) tala um stofnanavæðingu barnæskunnar og í ljósi þess 

að meirihluti leikskólabarna á Íslandi er átta klukkutíma í leikskóla á degi hverjum og 

að heilsdagsígildum hafi fjölgað um 58% á árunum 1998-2010 (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2011, bls. 9) er ekki annað hægt en að taka undir það. Dahlberg og Moss 

líta ekki svo á að stofnanavæðing sé neikvæð en benda á að hinir fullorðnu beri ábyrgð á 

því sem þeir hafa skapað í þjóðfélaginu og að það þurfi að skoða þessa þróun á gagn-

rýninn hátt.  

Menntun og uppeldi verða seint aðskilin þó umræðan um hverjir eigi að sjá um 

uppeldið og hverjir menntunina komi reglulega upp á yfirborðið. Menntafrömuðurinn 

Guðmundur Finnbogason, höfundur fræðslulaganna frá 1907 gerði sér fljótt grein fyrir 

því. Hann talaði um að samstarf heimilis og skóla væri mikilvægt til að hægt væri að 

vinna að sameiginlegu markmiði. Annars gætu heimilið og skólinn unnið gegn hvort 

öðru (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 128).  

Nanna Kristín Christiansen (2007, bls. 1) segir að fræðasamfélagið sé sammála því 

að kennarar leggi sig fram um að vera leiðtogar í samstarfi við foreldra og efla þá. Sú 
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þróun sem hér hefur átt sér stað hefur að einhverju leyti orðið til þess að foreldrar afsali 

sér ábyrgð sinni og séu farnir að líta á sig sem viðskiptavini skólans og jafnvel kröfu-

harða viðskiptavini. Macbeth (1993, bls. 197) telur að oft geti verið auðveldara fyrir 

foreldra að vera ekki í sambandi við skóla barna sinna en að vera það. Þetta á reyndar 

frekar við þá skóla sem gera ráð fyrir að foreldrar hafi samband við þá og mæti þangað 

ef þeir vilji upplýsingar. Foreldrar eiga oft ekki heimangengt sökum vinnu eða umönnun 

yngri barna, auk þess sem tungumálaörðuleikar og menningarmunur geta haft áhrif.  

Eins og áður hefur komið fram er Joyce L. Epstein einn þeirra fræðimanna sem 

rannsakað hafa foreldrasamstarf á flestum skólastigum í Bandaríkjunum í mörg ár. 

Hugmyndir hennar um foreldraþátttöku hafa breiðst út víða. Epstein (2001, bls. 403) 

heldur því fram að í samstarfi heimilis og skóla sé það nemandinn sem sé 

miðpunkturinn, að líðan hans, nám og þroski séu þar aðalþættirnir. Meiri líkur eru á að 

nemandanum gangi vel við nám og störf síðar á lífsleiðinni ef heimili og skóli standa 

saman og sameinast um markmiðin. 

Talað er um að árangursríkir skólar þrói margskonar aðferðir til að vinna með 

samfélaginu sem og foreldrum. Félagsleg tenging tengi skólann og samfélagið saman. 

Skólarnir hafi samfélagið með sér í ákvarðanatöku og kennslu í skólanum. Þeir nýti 

samfélagið og foreldrana sem auðlindir til að breiða út áhrif skólans og treysta á 

samfélagið til að útvega góð almannatengsl fyrir skólann. Skólinn verður því að taka 

mið af því samfélagi sem hann er í en ekki því sem var á árum áður (Sergiovanni, 2001, 

bls. 169). Epstein (2001, bls. 598) telur að skólar hafi ekki alltaf gert það. Þeir foreldrar 

sem nú eiga börn í skóla hafa aðrar þarfir en voru áður. Sem dæmi taka einstæðir 

foreldrar, feður og útivinnandi foreldrar að sögn Epstein (2009, bls. 13) minni þátt í 

foreldrasamstarfi en aðrir foreldrar. Báðir foreldrar barna stunda nú í auknu mæli vinnu 

og eiga því erfiðara með að taka þátt í samstarfi heimilis og skóla. Kennarar verða því 

líka að gera ráð fyrir þeim hópi foreldra sem ekki geta sinnt þessu samstarfi sem skyldi. 

Því er mikilvægt þegar samstarf við foreldra er skipulagt að íhuga hvernig sé best að 

nálgast alla foreldra með tilliti til misjafnlegra þarfa og aðstæðna (Epstein, 2009, bls. 

11; Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 33; Áslaug Brynjólfsdóttir, 1997, bls. 107). 

Góð samvinna heimilis og skóla og aukin foreldraþátttaka hefur áhrif á alla aðila 

þ.e. foreldra, nemendur og kennara. Nemendur öðlast meira sjálfsöryggi, telja 

fjölskylduna mikilvægari, eru meðvitaðri um stöðu sína í náminu og betur í stakk búnir 

til að takast á við félagsleg vandamál og námsörðugleika. Foreldrum gengur betur að 

takast á við uppeldið og veita þeim stuðning við skólagönguna, þeir verða meðvitaðri 
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um þroska barna sinna og almenna líðan þeirra. Kennarar verða hæfari til að koma til 

móts við ólíkar þarfir foreldra og barna og þeir verða einnig meðvitaðri um 

fjölbreytileika fjölskyldulífsins. Foreldrasamstarf snertir því marga þætti skólastarfsins. 

Samskipti kennara og foreldra eiga að einkennast af samvinnu og félagsskap.  Takist 

það lítur kennarinn á nemandann sem hluta af fjölskyldu, skólasamfélagi og sam-

félaginu í heild en ekki sem nemanda þar sem fjölskyldan er aðskilin frá skólastarfinu. 

Fjölskyldan getur aðeins orðið hluti af skólasamfélaginu sem mikilvægur samstarfsaðili 

og félagi í námi og þroska barnsins ef samstarfið einkennist af samvinnu og vináttu. 

Þannig getur myndast náið samfélag sem einkennist af umönnun og umhyggju allra 

aðila (Olsen og Fuller, 2008, bls. 128–130; Epstein, 2009, bls. 18, Jóhanna Einarsdóttir, 

2007, bls. 94).  

Líta verður á menntun og velferð barna sem sameiginlegt verkefni heimila og skóla. 

Traust, samábyrgð, gagnkvæm upplýsingamiðlun og virðing eru lykilatriði í þessu 

samstarfi. Foreldrar og kennarar þurfa að læra á styrk og veikleika hvors annars til að 

geta myndað traust og virðingu sín á milli sem hjálpar til við að auka árangur barna í 

námi. Ekki er hægt að fella þessi orð undir lög um leikskóla en þau eru engu að síður 

nauðsynleg í samstarfi kennara og foreldra (Epstein, 2001, bls. 590; Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 1994, bls. 182; Kristín Björk Jóhannsdóttir, 2012, bls. 57–58). Ef traust og 

virðing er ekki til staðar er harla ólíklegt að upplýsingaflæði sé gott sem bitnar á 

samstarfi heimilis og skóla og hefur áhrif á líðan barnsins í skólanum.  

Nanna Kristín Christiansen (2010, bls. 68–70) og Nordahl (2007, bls. 28–30) álíta 

að þróun foreldrasamstarfsins sé í þremur þrepum sem taka við hvert af öðru. Þrepin eru 

1) upplýsingar, 2) samræða og 3) hlutdeild með sameiginlegum ákvörðunum. Fyrsta 

þrep samstarfsins fjallar um gagnkvæmt upplýsingaflæði þar sem skólinn veitir 

foreldrum upplýsingar um skólastarfið og foreldrar gefa einnig upplýsingar sem snúa að 

barninu og velferð þess. Á öðru þrepi samstarfsins bætist samræðan við. Hún felur í sér 

gagnkvæma umræðu foreldra og kennara um ýmis málefni sem snerta barnið svo sem 

kennsluna og námsumhverfið. Miklu máli skiptir að í samræðunni upplifi foreldrar að á 

þá sé hlustað og mark tekið á þeim. Þriðja og jafnframt efsta þrepið felur í sér 

sameiginlega ákvarðanatöku og hlutdeild og þar nær samstarfið endanlegu markmiði 

sínu.  Þegar hér er komið við sögu í samstarfinu koma kennarinn og foreldrar sér saman 

um markmið í skólastarfi barnsins sem allir hlutaðeigandi aðilar taka sameiginlega 

ábyrgð á og vinna að í sameiningu. Samkvæmt ofnagreindum þrepum er því gagnkvæmt 

upplýsingaflæði undirstaða þróunar foreldrasamstarfsins.  
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Út frá rannsóknarvinnu Epstein hefur hún skipt þátttöku foreldra og samskipta-

leiðum heimila og skóla í sex flokka. Flokkarnir lýsa fjölbreyttum aðferðum og 

áherslum í samvinnu heimilis og skóla. Þeir sex flokkar foreldraþátttöku sem Epstein 

setti fram eru uppeldi, samskipti, þátttaka, heimanám, ákvarðanir og samvinna 

samfélagsins (Epstein, 2009, bls. 14). 

Uppeldi er fyrsti flokkur foreldraþátttöku Epstein. Þar er átt við að skólinn sé 

fjölskyldunum til stuðnings við uppeldi barnanna og snúi að ráðleggingum og 

upplýsingum kennara til foreldra um m.a. uppeldi, umönnun og stuðning við nám og 

þroska barnsins. Foreldrasamtöl þar sem áhersla er lögð á gott upplýsingaflæði eru 

mikilvæg. Tryggja þarf að upplýsingar og fræðsla frá skóla til foreldra skili sér til allra 

foreldra. Ávinningur þess er mikill fyrir kennara og foreldra og ekki síst fyrir velferð 

barnsins í námi og starfi í framtíðinni  (Epstein, 2009, bls. 16, 61).   

Samskipti er annar flokkur foreldraþátttöku og er þar átt við að skólinn þurfi að 

skapa aðstæður sem styðja við nám barnsins og snýr að opnum gagnkvæmum 

samskiptum og upplýsingaflæði milli foreldra og skólans. Skólinn þarf að veita 

foreldrum upplýsingar og gefa þeim tækifæri til að til að deila upplýsingum um barnið. 

Tvíhliða samskipti eru góð leið til að gefa foreldrum og kennurum tækifæri til að deila 

upplýsingum. Meginmarkmið samskiptanna eru að hafa árangursríkar samskiptaleiðir 

milli heimilis og skóla um alla þætti sem snúa að námi og þroska barnsins eins og í 

daglegum samskiptum, með foreldraviðtölum, fundum, símtölum, tölvupóstum, 

fréttabréfum og á heimasíðu skólans.  Með þessu öðlast báðir aðilar gagnkvæman 

skilning á starfi og stöðu hvors annars og alls þess sem snýr að þroska og námi barnsins 

(Epstein, 2009, bls. 16, 64–67).  

Þátttaka er þriðji flokkur foreldraþátttöku og snýst um aðgengi og þátttöku foreldra 

í skólastarfinu. Foreldrar þurfa að fá þá tilfinningu að þeir séu velkomnir í skóla 

barnsins og að hjálp þeirra sé vel metin, óháð hve mikil hún er og af hvaða tagi 

(Epstein, 2009, bls. 16, 68–71).  

Heimanám er fjórði flokkurinn og er meginmarkmið þess að stuðla að góðu 

námsumhverfi barna heima fyrir. Kennarinn vinnur að því með því að miðla 

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

sinni og með því að hafa samráð við foreldra við gerð áætlana og annarra ákvarðana 

sem tengjast heimanámi barnsins (Epstein, 2009, bls. 16, 72–75). Þessi flokkur á við um 

grunnskólastigið en ekki leikskólastigið.  
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Ákvarðanir er fimmti flokkurinn og miðar að því að foreldrar séu virkir 

þátttakendur í ákvarðanatöku sem snýr að námi barna þeirra og stjórnun skólans. 

Nefndir með foreldrum, starfsmönnum og nemendum eru skipaðar til að hafa 

ákvörðunarvald á mismunandi sviðum skólastarfsins (Epstein, 2009, bls. 16, 76–78).  

Samvinna samfélagsins er sjötti flokkurinn og felur í sér að samþætta þjónustu úr 

samfélaginu til að styrkja skólastarfið, þjónustu við fjölskyldur og styðja við nám og 

þroska nemendanna (Epstein, 2009, bls. 16, 79–81).  

Gagnkvæmt upplýsingaflæði fellur því undir tvo þætti Epstein, þ.e. uppeldis og 

samskipta. Þessir þættir fela báðir í sér mikla og skilvirka gagnkvæma upplýsingagjöf 

þar sem meginmarkmið samskiptanna er að hafa árangursríkar samskiptaleiðir milli 

heimilis og skóla um alla þá þætti sem snúa að námi og þroska barnsins í daglegum 

samskiptum, með t.d. foreldraviðtölum, fundum, símtölum og tölvupóstum.  

Bresku fræðimennirnir Desforges og Abouchaar (2003, bls. 8–10) rýndu í fjölda 

rannsókna sem gerðar hafa verið um áhrif samstarfs heimilis og skóla. Þeir álíta í ljósi 

rannsóknaniðurstaðna að markmið samstarfs heimilis og skóla ættu að tryggja 

nemendum stuðning frá foreldum og skóla en ekki að tryggja kennurum stuðning 

foreldra. Samstarfið snýst því ekki um kennarana eða starfsmenn skólans eingöngu, 

heldur um nemandann, nemendahópinn, skólasamfélagið allt og velferð þess (Nanna 

Kristín Christiansen, 2010, bls. 21). 

 Aðrar rannsóknir hafa sýnt að þeir kennarar sem einnig eru foreldrar skilja betur 

hlutverk foreldranna og hafa meiri samkennd, sýna aukinn skilning og eiga auðveldara 

með samskipti. Þessir kennarar skilja betur þá djúpu tengingu sem er á milli foreldris og 

barns og stöðu foreldrisins gagnvart skólanum. Þetta auðveldar kennurum 

skipulagningu á foreldrasamstarfi og eykur skilning þeirra á hvers vegna foreldrar hafi 

ekki alltaf tíma til að sinna þessu samstarfi (Olsen og Fuller, 2008, bls. 89–90). Epstein 

(2009, bls. 13) segir að margir foreldrar hafi ekki tækifæri eða kunnáttuna til að byggja 

upp árangursríkt samstarf við skólana en rannsóknir hennar sýna að flestir foreldrar hafi 

viljann til þess að fylgjast með námi barna sinna og að flestir kennarar vilji hafa gott 

samstarf við heimilin. Þarna þurfi skólarnir að bregðast við og vera leiðandi í samstarfi 

heimilis og skóla hvað varðar samskiptin og upplýsingaflæðið.   

 

2.2.1 Upplýsingaflæði 

Í rannsóknum Desforges og Abouchaar (2003, bls. 31) kom meðal annars fram að það 

sem hefur mikil áhrif á námsárangur og líðan barna í skólum er hvernig foreldrar sinna 
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sínu hlutverki heima fyrir. Stuðningur foreldra meðal annars við skólagöngu barnsins 

hefur meiri áhrif á barnið heldur en menntun og félagsleg staða. Mestu áhrifin hafa því 

foreldrar sem líta á skólagöngu barnsins sem mikilvæga og eitthvað sem hafi mikla 

þýðingu. Það sem vegur þyngst er viðhorf foreldra og hvernig samræðunni og 

upplýsingagjöf á heimilinu er háttað, hvernig foreldrar takast á við hindranir og leysa 

ágreining, hvaða væntingar þeir bera til barnsins í þessu samhengi og hvernig stuðning 

og hvatningu þeir veita (Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 31; Nanna Kristín 

Christiansen, 2010, bls. 22–23). Ef foreldrar þekkja skólastarf barna sinna aðeins úr 

fjarlægð, getur þeim reynst erfitt að halda uppi góðum og uppbyggilegum samræðum 

um skólagönguna við börnin. Forsenda þess að innihaldsríkar og uppbyggilegar sam-

ræður og upplýsingagjöf geti átt sér stað milli foreldra og barna er sú að þeir eigi virka 

hlutdeild í skólagöngu barna sinna þar sem þeir hafa ábyrgð og réttindi. Ekki er talið 

nóg að lesa tölvupósta og opna skólatöskuna (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 

24).  

Ragnhildur Bjarnadóttir (1994, bls. 182–183) talar um að samskipti sé sú leið sem 

við mannfólkið höfum til að koma boðskap til skila og að það skiptir máli hvað 

kennarar og foreldrar segja hver við annan og ekki síður hvernig þeir gera það. Í ljósi 

þessarar sameiginlegu ábyrgðar verða kennarar að koma upplýsingum á framfæri til 

foreldra og leita til þeirra. Það að kennararnir segi foreldrum frá því að þeir taki starf sitt 

mjög alvarlega og beri hag barnanna ávallt fyrir brjósti er sá grunnur sem traust og 

virðing foreldra byggist á.   

Í ljósi breyttra þjóðfélagsaðstæðna og breytts uppeldishlutverks foreldra og skóla er 

mikil þörf fyrir umræðu og gagnkvæm samskipti og upplýsingagjöf. Foreldrar eru 

aðaluppalendur barna sinna og skólinn er sú stofnun sem best getur stutt foreldra í 

uppeldishlutverki sínu, því skiptir samstarf skóla og fjölskyldna gríðarlega miklu máli. 

Kennarar og stjórnendur skóla þurfa að gera foreldrum grein fyrir hvað þeir geta gert í 

samstarfinu og hvernig foreldrarnir geta stuðlað að sem bestum aðstæðum fyrir nám og 

þroska barnanna jafnt heima fyrir sem í skóla (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006, bls. 25). 

Epstein talar um að með samskiptum kennara og foreldra eigi hún við að skólinn skuli 

skipuleggja markvisst gagnkvæmt samstarf og samskipti milli heimilis og skóla. Opið 

tvíhliða samskiptaferli fjölskyldna og skóla er mikilvægt í þessu samhengi (Epstein, 

1995, bls. 704–706). Undir liðinn samskipti flokkast eins og áður sagði 

upplýsingamiðlun. Það frumkvæði er að mestu í höndum skólans samkvæmt lögum um 

leikskóla nr. 90/2008 þ.e. upplýsingamiðlun skólans sjálfs og upplýsingaöflun hjá 
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foreldrum. Skólar þurfa því að móta sér ákveðna stefnu í miðlun upplýsinga í samstarfi 

við foreldra. Ingibjörg Auðunsdóttir (2006, bls. 108) segir að hægt sé að gera kröfur til 

skóla um að í stefnu hans sé viðmið um upplýsingar til foreldra með áherslu á að 

ákvörðun varðandi upplýsingamiðlun sé tekin í góðu og nánu samstarfi við foreldrana. 

Það myndi auka öryggi foreldrana að hafa vitneskju um hvers er vænst af þeim af hálfu 

skólans.  

Samskipti og upplýsingagjöf eru mikilvægasti þátturinn í að viðhalda uppbyggilegu 

samstarfi við fjölskyldur. Regluleg tvíhliða samskipti og upplýsingagjöf heimilis og 

skóla eru nauðsynleg. Ekki hafa þó allar fjölskyldur tækifæri til að vera í þessum 

samskiptum á skólatíma og því nauðsynlegt að geta notað fjölbreyttar aðferðir til 

samskipta og upplýsingagjafar eins og tölvupósta, heimasíðu skólans, símtöl, 

samskiptabækur og samtöl utan hefðbundins vinnutíma. Staðblær skólans og menning 

hefur einnig áhrif á samstarf foreldra í skólastarfi. Gott andrúmsloft er því mikilvægt og 

hefur áhrif á að hve miklu leyti foreldrar eru virkir í samstarfinu (Olsen og Fuller, 2008, 

bls. 144–145). Ekkert eitt form samskipta hentar öllum fjölskyldum. Fjölbreytileiki fjöl-

skyldna er mikill og þarfir þeirra misjafnar. Kennarar þurfa því að læra inn á þarfir 

fjölskyldnanna, þróa leiðir í samstarfi við þær og koma á góðum samskiptum sem 

byggja á gagnkvæmum upplýsingum með leiðum sem henta hverri fjölskyldu fyrir sig. 

Varast ber að láta það sjónarmið ráða för að hegðun barna móti skoðun kennara á 

því hvernig þeir horfi á foreldrana, því það er aldrei vænlegt til árangurs. Það að kenna 

fjölskyldunni beint eða falið um hvernig barnið hegðar sér og setja alla ábyrgð á 

foreldrana um að gera eitthvað í málinu er ekki rétt sjónarhorn á foreldrasamstarf. 

Árangursrík leið í foreldrasamstarfi er að skólinn tileinki sér að horfa á foreldra sem 

fólk með fjölbreytta þekkingu og hugmyndir og taki tillit til þeirra athugasemda og 

sjónarmiða við aðgerðaáætlun vegna barnsins. Ef þetta er ekki meginreglan fara 

foreldrar að berjast fyrir barninu og/eða hætta að öllu leyti samstarfi við skólann og þar 

með upplýsingagjöf einnig (Roffey, 2002, bls. 161). 

Í lögum nr. 90/2008 um leikskóla kemur fram að foreldrar þurfa að hafa náið 

samráð við starfsfólk leikskóla og veita þær upplýsingar sem kunna að skipta máli fyrir 

velferð barnanna og skólastarfið. Skólinn á jafnframt að miðla upplýsingum til foreldra 

um skólastarfið og stöðu barnanna. Gagnkvæm upplýsingagjöf milli foreldra og 

starfsfólks skólans þarf því að vera greið svo að sem bestur árangur náist. Til að 

gagnkvæmt upplýsingaflæði milli foreldra og kennara sé gott þurfa kennarar jafnt sem 

foreldrar að vanda sig í samskiptum.  
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Roffey (2002, bls. 66) heldur því fram að mikilvægt sé að gagnkvæmt upplýsinga-

flæði sé virkt og að foreldrar geti deilt upplýsingum til skólanna sem auðveldar 

kennurum að skilja hegðun viðkomandi barna. Oft finnst foreldrum þeir hinsvegar ekki 

geta treyst skólum og deilt með þeim persónulegum upplýsingum. Á það sérstaklega við 

þá foreldra sem upplifa skólann sem valdastofnun. Þeir halda að dregnar séu ályktanir af 

þeim og þeirra fjölskyldu út frá upplýsingunum sem þeir gefa, sem dregur úr 

sjálfstrausti þeirra og getur haft slæmar afleiðingar. Sumir foreldrar halda líka að þeir 

hafi einfaldlega rétt til síns einkalífs sem þeir láta ekkert uppi með við skólann.  

Tíma tekur að þróa samstarf við skóla og byggja upp traustið sem gerir foreldrum 

kleift að tala um persónuleg og viðkvæm málefni sem snerta börn þeirra. Ólíklegt er að 

það gerist í þeim tilfellum þar sem foreldrum finnst þeir eiga á hættu að verða dæmdir 

eða stimplaðir vegna upplýsinganna, jafnvel þó þær gætu varpað ljósi á hegðunar-

vandamál barnsins. Mikilvægi trúnaðar og trausts er hér lykilatriði eins og áður hefur 

komið fram.  

Við upphaf skólagöngu er gott upplýsingaflæði til foreldra afar mikilvægt þar sem 

upphaf leikskólagöngu hefur miklar breytingar í för með sér bæði fyrir foreldra og börn. 

Öll fjölskyldan þarf góða aðlögun að nýjum aðstæðum (Guðrún Alda Harðardóttir, 

Sigríður Síta Pétursdóttir, 2006, bls. 9). Kristinn Breiðfjörð (2003, bls. 149) segir einnig 

að markviss og vel skipulagður undirbúningur foreldra og barna við upphaf skólagöngu 

skipti miklu máli fyrir foreldrasamstarfið á komandi skólaárum. Með góðu upplýsinga-

flæði í upphafi, má koma strax í veg fyrir ýmsan misskilning. Foreldrar verða öruggari 

þegar þeim er ljóst til hvers er ætlast af þeim og í kjölfarið væntanlega tilbúnir í gagn-

kvæma upplýsingamiðlun um barnið sitt. Upplýsingagjöf á milli skólastiga getur einnig 

skipt máli fyrir velferð nemandans. Í 16. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla, segir að þær 

persónuupplýsingar sem fyrir liggja um hvert barn í leikskóla og nauðsynlegar eru fyrir 

velferð og aðlögun þess í grunnskóla eigi að fylgja barninu og skal foreldum gerð grein 

fyrir þessari upplýsingamiðlun. Af þessu má leiða líkur að því að auðveldara sé fyrir 

kennara sem eru að taka á móti börnum í fyrsta bekk í grunnskóla að átta sig á og skilja 

hegðun barnanna ef grunnupplýsingar fylgja með þeim milli skólastiga. Ef inngripa er 

þörf á að vera hægt að grípa fyrr inn í aðstæður en annars ef þessar upplýsingar fylgdu 

ekki með. 

Roffey (2002, bls. 66–69) talar um að nákvæmni í upplýsingagjöf sé ekki alltaf 

einföld. Skólinn þarf alltaf að tryggja að staðreyndir máls séu réttar áður en farið er út í 

upplýsingagjöf við foreldra. Þegar barn hefur öðlast orðspor vegna ákveðinnar hegðunar 
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er auðvelt fyrir kennara, starfsfólk og aðra nemendur að kenna viðkomandi um ef 

eitthvað gerist. Einnig þróa kennarar með sér ákveðið fagmál og gera sér ekki alltaf 

grein fyrir því hvernig það er og hversu mikið þeir nota það. Þetta getur torveldað 

foreldrum skilning og hamlað þátttöku þeirra á fundum og/eða í samtölum. Skýrleiki og 

hnitmiðun upplýsinga sem snúast um málsmeðferð eða um börnin gerir foreldra 

öruggari. Oft hafa foreldrar ekki sjálfstraust til að spyrja af ótta við að vera álitnir  

vitlausir. Þetta á sérstaklega við þá sem ekki þekkja vel til skólakerfis síns barns eða 

foreldra frá annarri menningu. Andrúmsloftið í samtalinu hefur áhrif á hvort foreldrarnir 

segja það sem máli skiptir. Virðing skiptir máli og hlustun er lykilatriði sem hefur áhrif 

á foreldra. Skopskyn, heiðarleiki, samúð og hæfni kennarans í erfiðum aðstæðum skiptir 

höfuðmáli til að mynda gott samband við foreldra. 

Í niðurstöðum rannsóknar Siraj-Blatchford og félaga (2002, bls. 51–55) í Englandi 

kemur fram að í þeim skólum þar sem leikskólastarf var hvað best, áttu foreldrar og 

leikskólar gott samstarf þar sem upplýsingaflæði var gott, hvatt var til samstarfs og 

samvinnu og þar sem foreldrar og kennarar höfðu sameiginlega sýn á skólagöngu 

barnsins og því fylgt eftir heima við. Þegar fjölskyldur geta unnið náið með kennara síns 

barns, aðlagast barnið skólanum betur, það mætir reglulegar og dvelur lengur í 

skólanum. Því gengur betur í námi og fjölskyldan er líklegri til að vera ánægðari með 

skóla barnsins þegar hún finnur að auðvelt er að vera í góðu samstarfi, eiga góð 

samskipti, miðla upplýsingum og samband við kennarann gott (Henderson, Mapp, 

Johnson og Davies, 2007, bls. 95).  

Öll skilaboð sem gefin eru í skólanum bæði með formlegum eða óformlegum hætti 

hafa þýðingu fyrir foreldrana um hvernig þeir og barnið þeirra er skynjað og metið í 

skólanum. Þetta þýðir að hvernig og hvaða upplýsingar eru gefnar skiptir höfuðmáli. 

Einnig skiptir miklu máli hvaða leiðir eru farnar til að skipuleggja samstarf og þátttöku 

foreldra í skólastarfi. Fagmennska kennara og færni þeirra í samskiptum og til að takast 

á við árekstra og vandamál á uppbyggilegan hátt er hér lykilatriði. Það sem einnig 

skiptir máli er viðhorf innan skólans til samskipta. Mikilvægasti samskiptaeiginleikinn 

er að kunna að hlusta. Foreldrar þurfa að finna að mark sé tekið á þeim og eitthvað gert 

með upplýsingarnar. Þeir sem upplifa að ekkert sé gert með upplýsingarnar hætta að 

deila þeim og álíta samskiptin tilgangslaus. Foreldrar þurfa að vita að það sem er 

ákveðið og rætt á foreldrafundum gildi alltaf og í öllum aðstæðum fyrir barnið þeirra í 

skólanum (Roffey, 2002, bls. 67–69, 162).  
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Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010, bls. 9, 24–26) sem var framkvæmd til að varpa 

ljósi á viðhorf foreldra til hlutverks leikskólans og reynslu þeirra af samstarfi við 

leikskóla barna sinna, kom fram að foreldrar lögðu mest upp úr óformlegu samstarfi við 

starfsfólk leikskólans þar sem þeir fengju upplýsingar um líðan barnsins og starfsemina. 

Flestir foreldrar töldu sig fá nægar upplýsingar um leikskólastarfið en þó voru nokkrir 

sem vildu vita meira um hvað barnið þeirra fengist við í leikskólanum á daginn. Fáir 

foreldrar óskuðu eftir meiri þátttöku í skólastarfinu eða ákvarðanatöku í leikskólanum 

og báru við tímaskorti. Foreldrum fannst umönnun og umhyggja mikilvægari en kennsla 

ákveðinna þekkingaratriða og lögðu áherslu á að leikskólinn ynni vel að þeim þáttum 

sem snúa að félagslegum þroska barnanna.  

Í niðurstöður rannsóknar Hughes og MacNaughton (2001 [án bls.]) kom fram að 

starfsfólk leikskóla kýs að eiga frekar í óformlegum samskiptum við foreldra þar sem 

það telur að þannig samskipti bjóði upp á betri tækifæri til að ræða um málefni barnsins 

og vinna sameiginlega að velferð þess. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Jóhönnu Einarsdóttur (2010) og í takt við rannsókn Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu 

Einarsdóttur, (2007, bls. 687–688). Þar kemur fram að algengustu samskiptin við 

foreldra eru einmitt þau sem fara fram á óformlegan hátt með daglegu spjalli þegar 

foreldrarnir koma með börnin í leikskólann eða sækja þau. Einnig voru algengustu 

samskipti foreldra og leikskólakennara upplýsingar um líðan barnsins í leikskólanum og 

næstalgengast var umræða um daglegt starf í leikskólanum og um nám og þroska 

barnsins. Munur var á um hvað var rætt í daglegu spjalli foreldra og kennara eftir því á 

hvaða aldri börnin voru. Þeir kennarar sem störfuðu með elstu börnunum töluðu oftar 

um nám og daglegt skipulag en þeir sem unnu með yngstu börnunum ræddu oftar við 

foreldra um umönnun og um þeirra eigið barn. Niðurstöðurnar sýndu jafnframt að 

þátttaka foreldra í leikskólastarfinu var sjaldgæf. Algengast var að foreldrar tækju þátt í 

leikskólastarfinu með því að mæta á uppákomur, sýningar og í boð.  

Helstu niðurstöður könnunar sem framkvæmd var af Trausta Þorsteinssyni (2011, 

bls. 6), þar sem leitað var eftir viðhorfi foreldra til gæða skólastarfs í leikskólum 

Akureyrarbæjar, sýndu að 85% foreldra eru sammála því að starfshættir leikskólanna 

hvetji til samstarfs og samvinnu starfsfólks, foreldra og nærsamfélags. Afstaða foreldra 

var þó mismunandi eftir því í hvaða leikskóla barnið dvaldi. Einnig kom fram að 

leikskólarnir virðast ekki leggja áherslu á að virkja foreldra í uppeldisstarfi leikskólanna 

né veita þeim nægjanlegar upplýsingar um hvernig þeir geta stuðlað að auknum þroska 

barnsins. Foreldrar voru spurðir að því hvort þeir fengju upplýsingar frá leikskólanum 
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þegar vel gengi hjá barninu þeirra. Um 70% foreldra sögðu það oft gerast að þeir fengju 

fréttir af því frá skólanum þegar vel gengi. Fjórðungur foreldrahópsins taldi það gerast 

mjög sjaldan.  

Fram kemur í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur, (2010, bls. 25) að margir foreldrar 

voru óánægðir með að nýtt starfsfólk væri ekki kynnt á nægjanlegan hátt fyrir þeim. 

Foreldrum fannst einnig óþægilegt að oft væri ekki sama starfsfólk í leikskólanum í lok 

dags og hefði verið með börnum þeirra yfir daginn. Foreldrarnir fengu því ekki 

nægilegar upplýsingar um hvað hafði drifið á daginn hjá barninu. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður kannanna sem gerðar voru í Reykjavíkurborg 2007 og 2009 (Reykjavíkur-

borg, Leikskólasvið, 2007, bls. 17–20; Reykjavíkurborg, Leikskólasvið, 2009, bls. 20–

22). Í könnun sem gerð var í Reykjavíkurborg árið 2009 voru foreldrar spurðir hversu 

ánægðir eða óánægðir þeir væru með kynningu á nýju starfsfólki í leikskólanum. 52% 

foreldra svöruðu að þeir væri hvorki ánægðir né eða óánægðir með kynningu á nýju 

starfsfólki og einungis 55,2% í könnuninni sem gerð var árið 2007. Í þessum könnunum 

kom einnig fram að árið 2009 voru langflestir foreldrar eða 92,5 % þeirra ánægðir með 

dagleg samskipti sín við starfsfólk deildarinnar og 90,6% svöruðu því sama í 

könnuninni 2007. Ef kynning á nýju starfsfólki er ekki nægilega góð má álykta að það 

valdi óöryggi hjá foreldrum og að erfitt sé að mynda traust á milli starfsfólks og foreldra 

sem nauðsynlegt er til að gott samstarf og gagnkvæmt upplýsingaflæði geti átt sér stað.  

Í könnun sem gerð var árið 1997 í skólum Reykjavíkur kom í ljós að 97,9% foreldra 

töldu upplýsingamiðlun frá skóla til foreldra mikilvæga eða nokkuð mikilvæga og 

98,3% foreldra töldu mikilvægt að þeir veittu skóla upplýsingar um börn sín. Sá þáttur 

sem foreldrum þótti mikilvægastur í samstarfi foreldra og skóla samkvæmt könnuninni 

var upplýsingamiðlun frá skóla til foreldra. Einnig kom fram að foreldrum fannst mjög 

mikilvægt að hafa gott samband við skólann og lögðu mesta áherslu á þann þátt í 

samskiptunum sem varðaði upplýsingar um þeirra eigin börn (Áslaug Brynjólfsdóttir, 

1997, bls. 112–117).   

Eins og fram hefur komið er grunnur að góðu foreldrasamstarfi byggður á 

gagnkvæmu trausti og virðingu milli foreldra og starfsfólks skólans. Til að koma á og 

viðhalda góðu samstarfi milli heimila og skóla er skilvirkni í boðskiptum mjög mikil-

væg. Þá skiptir máli að nota fjölbreyttar leiðir sem henta hverju sinni og tryggja gott 

flæði gagnkvæmra upplýsinga og skoðana milli heimilis og skóla. Til þess að 

gagnkvæmt upplýsingaflæði geti átt sér stað, eru þessir þættir einnig mikilvægir. 



30 

 

Gagnkvæmt upplýsingaflæði leggur grunninn að því að heimili og skóli geti unnið 

saman að sameiginlegu markmiði með velferð barnsins að leiðarljósi. 

 

2.2.2 Boðleiðir 

Hægt er að miðla upplýsingum með margskonar boðleiðum. Kristinn Breiðfjörð (2003, 

bls. 147) ítrekar mikilvægi þess að ávallt séu greiðar boðleiðir milli heimilis og skóla. 

Skólinn eigi að veita foreldrum upplýsingar um gengi barnsins og starfsemi sína og að 

hann eigi einnig að afla upplýsinga hjá foreldrum um aðstæður barnanna. Þetta er 

grundvallarþáttur í öllu skólastarfi og einnig sá þáttur sem hefur þróast einna mest 

tæknilega síðastliðna áratugi. Bylting hefur orðið í upplýsinga- og samskiptatækni 

síðastliðin ár með tilkomu internetsins og tölvupósts.   

Samkvæmt Roffey (2002, bls. 66) hafa flestir foreldrar mestan áhuga á hvað sé að 

gerast í skólanum hjá sínu eigin barni. Hvernig upplýsingunum er komið til skila til 

foreldranna er því grundvallaratriði. Óformleg gagnkvæm samskipti sem gefa tækifæri 

til að tala um þær vangaveltur sem foreldrar eða kennarar hafa hverju sinni ásamt 

reglulegu sambandi og samskiptum, er ávísun á jákvæð áframhaldandi tengsl milli 

heimilis og skóla. Þessu sambandi getur verið haldið við með símtölum en þau þurfa þá 

að vera fyrirfram ákveðin, annars geta þau orðið óþægileg og vandræðaleg. Næði er 

mikilvægt í þessu samhengi. Samskipti um hegðun barns sem talað er um fyrir framan 

aðra foreldra eða börn er ekki vænlegt til árangurs og geta leitt til reiði eða skammar hjá 

foreldrinu. 

Skrifleg samskipti eru ein leið til að koma upplýsingum til foreldra. Samskipta-

bækur, bréf, tölvupóstar, fréttabréf, skóladagatöl og vefsíður eru algengar aðferðir í þess 

konar tjáningu og hafa skólar nýtt sér þær í ríkari mæli í samskiptum og upplýsingagjöf 

við foreldra. Þetta eru hraðvirkar og oft ítarlegar leiðir til upplýsingagjafar. Vefsíður 

bjóða upp á ótal möguleika fyrir skólana til að miðla nýjustu upplýsingum um 

skólastarfið. Með tilkomu Skólastorgsins og Fjölskylduvefs Mentors er auðvelt að 

nálgast upplýsingar um hvert einstakt barn þar sem þessir vefir bjóða upp á tölvupóst og 

stýrðan aðgang foreldra að ákveðnum upplýsingum. Foreldrar geta einnig haft samskipti 

við skólann í gegnum þennan hugbúnað (Kristinn Breiðfjörð, 2003, bls. 147–148). 

Virðist svo vera að Mentor sé þó ekki notað markvisst í leikskólum landsins en hefur 

verið nýtt í meira mæli í grunnskólunum.  

Gagnkvæm miðlun upplýsinga er aðferð sem hentar til að ræða við foreldra 

einslega eða í hópum. Hún getur verið í formi m.a. foreldraviðtala, símatíma, opinna 
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daga og foreldrafunda. Þessi aðferð er oft notuð í leikskólum nú á dögum og krefst 

undirbúnings bæði kennara og foreldra til að ná sem bestri skilvirkni. Kristinn 

Breiðfjörð (2003, bls. 148) nefnir að til að auka skilvirkni í foreldraviðtölum, geti 

gátlistar sem kennarar senda heim fyrir samtalið, komið að gagni fyrir þátttakendur sem 

þeir fara svo yfir í sameiningu þegar þeir hittast. Roffey (2002, bls. 66–67) tekur þó 

fram að varasamt geti verið að láta foreldra fá lesefni fyrir foreldrasamtal þar sem 

foreldrar gefi sér oft ekki tíma til lesturs og geti verið ófærir um að lesa eða skilja efnið. 

Ganga verði úr skugga um að foreldrar hafi tök á að lesa eða kynna sér lesefnið sem þeir 

fá og að þeir hafi skilning á því, svo þessi leið nýtist sem best. Einnig talar Roffey um 

að góð regla sé að bjóða foreldrum að hafa einhvern með sér í samtalið ef verið er að 

fara á stærri fundi vegna barnsins. Að vera einn á stórum fundi getur virkað ógnandi 

fyrir foreldrið en að hafa einhvern náinn með sér getur boðið upp á meiri möguleika til 

spjalls eða spurninga og aukið öryggi og upplýsingaflæði í kjölfarið.  

Niðurstöður rannsóknar Endsley og Minish (1991, bls. 130, 132 ) leiddu í ljós að 

aðeins í 57% tilvika áttu sér stað samskipti milli foreldra og starfsfólks leikskólanna á 

þeim tímum þegar foreldrar eru að koma með eða sækja börnin sín. Einnig kom þar 

fram að starfsfólk leikskólanna vildi frekar ræða við foreldrana í upphafi dags en 

foreldrarnir höfðu hins vegar meiri áhuga og tíma fyrir spjall í lok vinnudags. Kemur 

það ekki á óvart þar sem foreldrar eru eflaust rólegri þegar þeir eru á leið heim úr vinnu 

heldur en á morgnanna þegar þeir eru á leið til vinnu. Niðurstöður Kristínar Bjarkar 

Jóhannsdóttur (2012, bls. 61) bentu aftur á móti til þess að vilji leikskólakennara væri til 

að ná til allra foreldra þegar þeir koma með börnin sín í leikskólann en margar ástæður 

gerðu það að verkum að það væri ekki alltaf hægt. Misjafnt var á milli skóla hvernig 

fyrirkomulaginu var háttað en sumir leikskólar tryggðu að til staðar væri leikskóla-

kennari á þeim tíma sem foreldrar kæmu með börnin á morgnana eða þegar þeir sæktu 

þau. Í öðrum skólum var skrifað í dagbók ef einhverjar sérstakar upplýsingar lágu fyrir 

um börnin sem foreldrar þurftu að fá í lok dags. Einnig kom fram að oft væri erfitt að 

eiga samskipti við alla foreldrana þar sem kennararnir væru oft uppteknir í starfi með 

börnunum á sama tíma og foreldrar koma með börnin eða sækja þau.  

Í rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009, bls. 170) kom fram að foreldrum 

fannst upplýsingaflæði mega vera betra frá leikskólanum og að upplýsingamiðlunin 

væri að færast frá daglegum samskiptum og skilaboðum yfir í tölvupósta eða 

tilkynningar á heimasíðu. Tækninni hefur fleygt fram og auðvelt að koma upplýsingum 

til skila í gegnum internetið. En að einhverju leyti mætti jafnframt reyna að auka líkur á 
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að leikskólakennarar nýti sér internetið og þær leiðir sem það býður upp á til að miðla 

upplýsingum til foreldra, því eins og fram kom í rannsókn Bryndísar Garðarsdóttur og 

Jóhönnu Einarsdóttur (2007, bls. 687), eru leikskólakennarar í stærstu sveitarfélögum 

landsins oft ekki í fullu starfi og því ekki til staðar fyrst á morgnana eða í lok dags til að 

eiga samskipti og miðla upplýsingum til foreldra. Einnig gefa foreldrar sér oft ekki tíma 

á morgnana til samskipta vegna vinnu sinnar. Niðurstöður rannsókna Sandberg og 

Vuorinen (2008, bls. 151–161) bentu til þess að gæði samskiptanna sem eiga sér stað 

þegar foreldrar koma með eða sækja börnin sín, byggjast á því á hvaða tíma foreldrarnir 

koma og hversu margir eru að mæta í leikskólann eða sóttir þangað á sama tíma. 

Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir (2004, bls. 25–28) rannsökuðu notkun 

upplýsinga- og samskiptatækni í sex leikskólum. Þar kom fram að allir leikskólarnir 

nema einn höfðu sett upp heimasíðu með myndum af börnum í daglegu starfi 

leikskólans og öðrum upplýsingum er varða börnin. Tölvupóstur var notaður í foreldra-

samstarfi í öllum leikskólunum, en misjafnlega mikið. Leikskólakennararnir notuðu 

tölvupóst til að koma ákveðnum upplýsingum til foreldra um leikskólastarfið. Í sumum 

tilfellum einungis stutt skilaboð en einnig voru send út fréttabréf og frekari upplýsingar. 

Foreldrar notuðu tölvupóstinn til að koma upplýsingum um börn sín til leikskólans eins 

og veikindi eða almennar fyrirspurnir varðandi börnin. Á heimasíðum skólanna voru 

gefin upp netföng starfsfólksins sem auðveldaði foreldrum að hafa samband með 

tölvupósti. Starf barnanna var einnig gert sýnilegt með því að hengja samdægurs upp 

myndir frá starfi dagsins í fataherbergið sem auðveldaði foreldrum að fylgjast með því 

sem barn þeirra hafði verið að gera. Þá voru myndir og lýsingar af starfi skólanna settar 

inn á heimasíðurnar og foreldrar gátu því nálgast þær myndrænu upplýsingar um sitt 

barn þegar þeim hentaði. Einn leikskólinn var með vef sem tengdur var gagnagrunnum 

og hafði fólk ólíkan aðgang að mismunandi efni á vefsvæðinu. Þar voru meðal annars 

settar inn ítarlegar upplýsingar um hvert og eitt barn í leikskólanum sem foreldrarnir 

gátu nálgast þegar þeim hentaði að sækja upplýsingarnar. Þetta voru upplýsingar sem 

vörðuðu sögu barnsins í leikskólanum eins og til dæmis hvenær það byrjaði í 

leikskólanum, vistunartíma þess, á hvaða deildum það hafði verið og ef einhverjar 

athugasemdir höfðu verið gerðar varðandi hvert og eitt barn. Á sama hátt gátu foreldrar 

skoðað upplýsingar um starfsfólkið.    

Kristín Björk Jóhannsdóttir (2012, bls. 60–62) rannsakaði foreldrasamstarf í 

leikskólum og komst að því að misjafnt var hvort eitt eða tvö foreldraviðtöl væru tekin á 

ári. Í einum leikskólanum hafði verið gerð sú breyting að hafa aðeins eitt formlegt viðtal 
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og foreldrum svo send umsögn um barnið í tölvupósti einu sinni á ári í stað annars 

viðtals. Það reyndist vel í þeim skóla. Jafnframt kom í ljós að leikskólakennarar lögðu 

mikla áherslu á að taka vel á móti börnunum á morgnanna og jákvæð dagleg samskipti 

því þeir töldu að ef um gott samband væri að ræða milli foreldra og leikskólakennara 

yrðu allir ánægðari og gagnkvæm upplýsingaöflun virkari. Samskiptin sem fara fram 

daglega töldu leikskólakennararnir vera að mestu jákvæð og að foreldrar fengju 

upplýsingar um það helsta sem barnið þeirra hefði gert yfir daginn. Á yngri deildunum 

sögðu leikskólakennararnir að upplýsingagjöf fyrir foreldra í fataherberginu væri mjög 

góð. Þar væru ýmsir listar með almennum upplýsingum um hvert barn eins og hvernig 

það borðaði eða svaf. Einnig voru settar upp skráningar í fataherbergjunum yfir hvað 

hafði verið gert í hópastarfstímunum. Leikskólakennurunum fannst foreldrar fylgjast vel 

með tölvupóstinum og þeim upplýsingum sem þaðan kæmu.   

Í ljósi ofangreindra fræða og rannsóknarniðurstaðna er vert að velta því upp hvernig 

foreldrar barna í leikskólum vilja haga gagnkvæmu upplýsingaflæði milli heimilis og 

skóla og hvaða upplýsingar það eru sem þeir vilja að gefnar séu. Rannsókn þessi er 

afmarkaðri en áður nefndar rannsóknir og gæti því verið nokkurskonar dýpkun á 

niðurstöðum þeirra, að því leyti að foreldrar telja að upplýsingaflæði sé mikilvægt en 

geta þess ekki hvernig nákvæmlega þeir vilja að því sé háttað, á hvað þeir leggi áherslu 

og hvernig þeir forgangsraði þeim. Leiðirnar sem hægt er að fara eru fjölbreyttari en á 

árum áður vegna tilkomu tækni eins og internetsins, þar sem flestir skólar eru komnir 

með heimasíður og notast að einhverju leiti við Mentor og tölvupósta. Áhugavert verður 

því að sjá niðurstöður rannsóknar minnar þar sem hún gæti varpað enn betra ljósi og 

dýpri skilning á vilja foreldra í sambandi við þessa þætti.  
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3. Rannsóknin 

Hér verður rannsókninni sjálfri gerð skil og farið yfir aðferðafræði og rannsóknarsnið. 

Sagt er frá markmiðum rannsóknarspurningarinnar, fjallað um val á þátttakendum, 

framkvæmd gagnasöfnunar og gagngreiningar útskýrð, farið yfir réttmæti og 

trúverðugleika rannsóknarniðurstaðna og þær siðferðilegu grundvallarreglur sem hafa 

þarf í huga þegar unnið er með fólki í rýnihópum. Kaflanum er skipt í sex undirkafla. 

 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða upplýsingar foreldrar leikskólabarna vilja 

fá frá skólanum og hvernig þeir vilja fá þær. Einnig var markmið að kanna hvaða 

upplýsingar það eru sem foreldrar telja mikilvægt að þeir gefi skólanum um barnið og 

hvernig þeir vilja gefa þær. Leitað var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvernig vilja foreldrar að gagnkvæmu upplýsingaflæði um barnið þeirra í leikskólanum 

sé háttað, á hvað leggja þeir áherslu og hvernig forgangsraða þeir?  

 

3.2 Rannsóknarsnið 

Til að svara rannsóknarspurningunni var notuð eigindleg aðferð, nánar tiltekið 

rýnihópar (focus groups). Rýnihópar eru notaðir til að öðlast betri skilning á viðhorfum 

og reynslu ákveðins hóps fólks á viðfangsefni. Í rýnihóparannsókn er ekki leitað eftir 

sameiginlegu áliti hópsins heldur byggir aðferðin á því að hlustað er á fólk ræða saman 

og hlustað á félagsleg samskipti innan hópsins þar sem mismunandi viðhorf og reynsla 

einstaklinganna er skoðuð. Rýnihópar eru tilvalin leið til að fá fram margvísleg viðhorf, 

reynslu, tilfinningar og gildismat þátttakenda úr úrtaki gagnvart ákveðnu viðfangsefni 

og skoða hvernig afstaða þátttakenda til málefnisins kristallast í umræðu hópsins (Ary, 

Jacobs, Razavieh og Sorensen, 2006, bls. 480–483; Litosseliti, 2003, bls. 1–3; Sóley S. 

Bender, 2003, bls. 85–86). Rýnihópar eru myndaðir með um 4-12 einstaklingum sem 

valdir eru saman í hóp og hafa eitthvað sameiginlegt eins og aldur, menntun eða 

atvinnu. Fjöldi rýnihópa í hverju rannsóknarverkefni er oftast þrír til sex. Betri 

heildarsýn af umræðunni næst með því að hafa hópana fleiri en færri (Litosseliti, 2003, 

bls. 3; Sóley S. Bender, 2003, bls. 88).  
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Rýnihóparnir voru 5 og hitti ég hvern rýnihóp einu sinni. Eitt viðtal var tekið við 

hvern hóp og var það tekið upp. Stuðst var við hálfopinn viðtalsramma í viðtölunum 

(Sjá fylgiskjal 1). Æskilegt er að rannsakandi styðjist við viðtalsramma sem hann fylgir 

að mestu en nauðsynlegt er að hlusta af athygli og fylgja viðmælendum eftir með því að 

leiða þá áfram og spyrja nánar út í viðfangsefnið (Sóley S. Bender, 2003, bls. 90–91). 

Kosturinn við hálfopinn viðtöl er sá sveigjanleiki sem skapast til að víkja frá 

aðalatriðunum til að dýpka og víkka umræðurnar (Bryman, 2004, bls. 319−320). 

Rannsakandinn þarf að stýra eins lítið og kostur er en gætir þess þó að umræðuefnið sé 

viðfangsefni rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 76). 

 

3.3 Afmörkun og þátttakendur  

Eitt undirstöðuatriði í góðri rannsókn er að úrtakið sé rétt valið, en úrtak er tiltekinn 

fjöldi einstaklinga, valinn úr þýði sem er fyrirfram skilgreindur hópur einstaklinga 

(Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003, bls. 51). Valdir voru einstaklingar í 

rýnihóp sem samræmdust tilgangi rannsóknarinnar, svokallað markmiðsúrtak 

(purposive sample), sem eru einstaklingar með sameiginleg grundvallaratriði tengdum 

viðfangsefni rannsóknarinnar (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003, bls. 

63). Þátttakendur voru því allir foreldrar barna í leikskólum. Upphaflega var ætlunin að 

þátttakendur yrðu allir foreldrar sem eru virkir í foreldrasamstarfi og sitja í stjórn þess 

foreldrafélags eða foreldraráðs sem starfar við leikskólann sem barn þess sækir. Þetta 

ákvað ég að gera þar sem álitið er að innbyrðis tengsl þátttakenda séu mikilvæg og geti 

leitt til einlægari umræðu (Sóley S. Bender, 2003, bls. 88–89). Einnig eru foreldrar sem 

sitja í stjórnum foreldrafélaga eða eiga sæti í foreldraráðum oftast þverskurður foreldra 

barna á deildum leikskólanna. Erfiðlega gekk að safna í rýnihópana þar sem úrtakið var 

mjög afmarkað svo leitað var aðstoðar hjá skólastjórum viðkomandi skóla sem úrtakið 

náði yfir og aðstoðuðu þeir við val á fleiri foreldrum til viðbótar í rýnihópinn með tilliti 

til þverskurðar aldurs barnanna í leikskólanum. Ekki gekk þó alltaf að fylla upp í þann 

fjölda í hverjum rýnihópi sem áætlað var. Við rannsóknina var unnið með fimm 

rýnihópa með á bilinu þremur til sex einstaklingum. Þýðið voru þeir leikskólar sem 

reknir eru af Akureyrarbæ og þeir leikskólar sem lentu í úrtakinu voru valdir með 

einföldu slembiúrtaki (simple random sample) úr þýðinu þar sem allir leikskólar reknir 

af Akureyrarbæ höfðu sömu líkur á að lenda í úrtaki (Þorlákur Karlsson og Þórólfur 

Þórlindsson, 2003, bls. 57). 
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3.4 Gagnasöfnun og gagnagreining  

Tekið var eitt viðtal við hvern rýnihóp og fóru viðtölin fram í mars og apríl 2012. 

Viðtölin tóku 40–60 mínútur, eftir því hversu mikið hver hópur hafði fram að færa. 

Greiningu gagna var skipt niður í þrjú stig í samræmi við það sem fram kemur hjá 

Sóley. S. Bender (2003, bls. 93) um gagnagreiningu: Fyrsta stigið var gagnagreining 

sem fór fram á meðan á viðtali stóð, næsta stig var gagnagreining sem átti sér stað strax 

eftir viðtalið og þriðja stigið var gagnagreining sem byggðist á viðtalinu sjálfu sem 

skrifað var niður frá orði til orðs af hljóðupptöku. 

Viðtölin fóru ýmist fram í viðkomandi leikskólum eða í sal Akureyrar-

Akademíunnar við Þórunnarstræti 99. Í öllum viðtölunum var setið við borð annað hvort 

í hring eða gengt hvort öðru. Í viðtölunum lýstu þátttakendur viðhorfi sínu, reynslu og 

upplifun á rannsóknarefninu. Viðtölin voru tekin upp á hljóðupptöku og svo rituð upp 

nákvæmlega eins og þau komu fyrir sem ein heild. Í niðurstöðum er vitnað til hópsins 

nema þegar viðmælendur voru ekki sammála eða augljóst var að um persónulega 

upplifun eða skoðun var að ræða sem ekki var sameiginleg hópnum. Viðtölin voru svo 

hvert og eitt greind niður í þemu og síðan unnið úr sameiginlegum þemum allra 

viðtalanna og ályktað út frá þeim. Sýn eigindlegra aðferða leyfir að hlutirnir séu 

skoðaðir ofan í kjölinn og að farið sé djúpt ofan í viðfangsefnið sem verið er að 

rannsaka (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 228). 

 

3.5 Réttmæti  

Réttmæti eða trúverðugleiki rannsóknarniðurstaða byggist að miklu leyti á 

trúverðugleika mínum sem rannsakanda og því hvernig mér tekst að setja fram 

niðurstöðurnar. Rannsakandi í eigindlegum rannsóknum er líkt og mælitæki. Til að 

sannreyna niðurstöður í rannsókn þarf hugarfar rannsakanda stöðugt að vera spyrjandi 

gagnvart eigin túlkunum. Mikilvægt er að athuga allar ógnanir við réttmæti rannsóknar 

til að auka það og trúverðugleika hennar (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 259–261).  

Ég tileinkaði mér þessi vinnubrögð eftir bestu getu. Ég geri mér grein fyrir því að 

þar sem ég er leik- og grunnskólakennari og foreldri barna í leik- og grunnskóla þá 

hefur reynsla mín á þeim þáttum sem verið var að rannsaka þau áhrif að ég hef fyrirfram 

mótaðar skoðanir, viðhorf og gildi sem ég hef tileinkað mér og hafa áhrif á mig sem 

rannsakanda og manneskju. Ég reyndi eftir bestu getu að draga úr þeim áhrifum með því 



37 

 

að horfa gagnrýnum augum á eigin túlkanir. Ég tel að reynsla mín og þekking sem 

leikskólakennari og foreldri barna í leik- og grunnskóla hafi einnig hjálpað til við að 

skapa traust milli mín og viðmælenda minna. Einnig tel ég að það hafi nýst mér til góða 

við að leiða umræðurnar áfram og gæta þess að þær færu ekki út fyrir efnið. 

Kostir þess að notast við rýnihópa eru m.a. þeir að hægt er að safna fjölbreyttum 

gögnum frá mörgum aðilum á tiltölulega stuttum tíma. Einnig byggir þessi aðferð á 

samskiptum fólks og hópastarfi, aðferðin hefur hátt andlitsréttmæti (face validity) þar 

sem orð þátttakenda eru trúverðug. Andlitsréttmæti byggir á því að þátttakendur eru 

líklegri til að svara spurningum um viðfangsefni er þá varðar og það sem þeir telja 

skipta máli. Aðferðin er sveigjanleg og hægt að skoða mörg viðfangsefni með henni. Í 

hópumræðum er hægt að ná fram upplýsingum sem ekki nást fram með einstaklings-

viðtölum því þau byggjast ekki á samskiptum milli margra þátttakenda (Ary, Jacobs, 

Razavieh og Sorensen, 2006, bls. 439–440; Sóley S. Bender, 2003, bls. 96).  

Helstu ókostir rýnihópa eru þeir að umræður í hópnum geta orðið ruglingslegar, 

einungis er hægt að ræða fáar spurningar og því erfitt að öðlast víðtæka sýn yfir efnið. 

Niðurstöður úr rýnihópum hafa ekki alhæfingargildi og því ekki hægt að yfirfæra 

niðurstöður úr einum hóp yfir á aðra (Sóley S. Bender, 2003, bls. 96). Ég reyndi eftir 

bestu getu að gæta þess að umræðan yrði ekki einsleit og að þátttakendurnir væru 

óhræddir við að tjá skoðanir sínar svo umræðan gæfi rétta mynd af viðhorfum þeirra. 

Þarna skipti ég sem stjórnandi umræðna höfuðmáli.  

 

3.6 Siðferðisleg atriði 

Siðferðislegar grundvallarreglur þarf að hafa í huga þegar unnið er með fólki í 

rýnihópum. Það atriði sem liggur til grundvallar því að gæta siðfræði rannsókna er að 

kynna fyrir þátttakendum hvernig rannsóknin er framkvæmd og hvað gert verður við 

niðurstöður hennar. Þátttakendur rannsóknarinnar voru upplýstir um hver tilgangur 

viðtalsins væri og til hvers var ætlast af þeim í hópnum, einnig voru þeir upplýstir um 

nauðsyn þess að nota upptökutæki og að upptökum verði eytt eftir að unnið hefur verið 

úr gögnum. Þátttakendur höfðu siðferðilega stöðu í rannsókninni og því þurfti að 

uppfylla ákveðin skilyrði til að þeir teldust hafa veitt vel upplýst og óþvingað samþykki 

fyrir þátttöku (Sóley S. Bender, 2003, bls. 93; Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 161, 

172). 
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Rannsóknin var kynnt fyrir þátttakendum með kynningarbréfi (Sjá fylgiskjal 2) þar 

sem óskað var eftir þátttöku þeirra. Þar kom fram um hvers konar rannsókn var að ræða. 

Þátttakendur voru einnig fullvissaðir um að persónuupplýsingar kæmu hvergi fram, 

leyfi var fengið fyrir hljóðritun viðtalsins og tilkynnt að upptakan yrði eyðilögð þegar 

búið væri að skrá viðtölin niður. Einnig voru þátttakendur upplýstir um að þeir gætu 

hætt þátttöku án útskýringa. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

77/2000). Persónuvernd staðfesti móttöku án athugasemda 16. mars 2012. Einnig var 

sótt um leyfi fyrir rannsókninni til Skóladeildar Akureyrarbæjar og veitti leikskóla-

fulltrúi skóladeildar Akureyrarbæjar leyfi fyrir rannsókninni án athugasemda 8. mars 

2012. Leikskólafulltrúi skóladeildarinnar sendi leikskólastjórum í leikskólum 

Akureyrarbæjar leyfið í tölvupósti. Sótti ég í kjölfarið um leyfi hjá þeim 

leikskólastjórum sem störfuðu við þá leikskóla sem í úrtakinu lentu og samþykktu þeir 

beiðnina. Fræðslustjóri Akureyrarbæjar, Gunnar Gíslason samþykkti að fram kæmi í 

rannsókn þessari að þýðið hafi verið leikskólar reknir af Akureyrarbæ.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar á grundvelli gagna  út 

frá þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Rannsóknarspurningin var: 

Hvernig vilja foreldrar að gagnkvæmu upplýsingaflæði um barnið þeirra í leikskólanum 

sé háttað, á hvað leggja þeir áherslu og hvernig forgangsraða þeir? Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hvaða upplýsingar foreldrar leikskólabarna vilja fá frá 

skólanum og hvernig þeir vilja fá þær, auk þess að kanna hvaða upplýsingar það eru sem 

þeir telja mikilvægt að þeir gefi skólanum um barnið og hvernig þeir vilja gefa þær. Tekin 

voru viðtöl við fimm rýnihópa sem í sátu foreldrar leikskólabarna, alls 20 manns; 4 karlar 

og 16 konur. Greind voru sameiginleg þemu úr viðtölunum og dregnar ályktanir um 

merkingu þeirra. Yfirþema rannsóknarinnar var: Maður er alltaf svo upptekinn af sínu 

barni og það er það sem brennur á manni alla daga. Yfirþemað er tekið upp úr 

viðtölunum þar sem þetta sjónarmið kom beint og óbeint fram hjá foreldrunum. 

Yfirþemað lýsir vel heildarniðurstöðum rannsóknarinnar þar sem foreldrar virðast alltaf 

vera tilbúnir til að taka á móti upplýsingum og ræða um það sem varðar þeirra barn og 

vilja gera meira af því en minna.  

 

4.1 Upplýsingar frá leikskóla til foreldra 

Allir þátttakendur í hópunum fimm voru í meginatriðum sammála því að þeir væru 

nokkuð ánægðir með samstarfið í þeirra leikskólum og að upplýsingaflæðið væri nokkuð 

gott en sögðu þó að þeir fyndu mun á þessum þáttum eftir því á hvaða deildum börnin 

þeirra væru. Foreldrarnir töluðu um að það mætti þó skerpa á ýmsum atriðum í sambandi 

við þetta. Eins og eitt foreldri sagði: 

 

Já ég er ... mjög ánægt foreldri í dag en fann reyndar mun á milli deilda, mér 

fannst meira upplýsingaflæði og meira gert úr því á yngri deildinni heldur en á 

deildinni sem barnið mitt er á núna. Ég var í smá sjokki fyrst en hef aðlagast ... 

ég hef vanist því. Það kom líka umræða um þetta á foreldrafundi og þetta 

lagaðist að nokkru leyti. 

 

Annað foreldri orðaði það svo: „Já ég hef verið mjög ánægt hingað til. Mjög þægilegt 

andrúmsloft, þægileg samskipti á milli, engar fjarlægðir í samskiptum og enginn stirðleiki 
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heldur.“ Umræður sköpuðust þó í hópnum um að það sem felist í foreldrasamstarfi í dag sé 

að stærstum hluta dagleg upplýsingagjöf um börnin og að mikilvægt væri að fá upplýsingar 

daglega ef um einhver frávik á hegðun barnsins væri að ræða. Reynsla foreldranna sýnir að 

leikskólarnir eru misjafnlega skilvirkir hvað varðar upplýsingagjöf. Einnig sögðu 

foreldrarnir að misjafnt væri hvaða leiðir skólarnir færu til að koma upplýsingum til skila. 

Þeir  virtust þó gera sér grein fyrir ábyrgð sinni gagnvart meðhöndlun upplýsinganna milli 

heimilis og skóla eða eins og eitt foreldri orðaði það: 

                 

Í sambandi við þetta upplýsingaflæði, þá þegar ég byrjaði, bara vá hvað við 

fáum mikið af upplýsingum sko frá öllum skólum og manni fannst maður 

stundum rugla þessu öllu saman. Mér fannst þetta mikið í fyrstu en þetta eykur 

ábyrgð  hjá öllum, það er búið að veita þér upplýsingarnar, þú passar þær, nú 

hefur þú þær og hvað ætlar þú að gera með þær? ... Ég finn líka bara að þá verð 

ég að standa undir þessu á móti sem foreldri. Hvað geri ég með þessar 

upplýsingar og hvaða upplýsingar gef ég á móti? Þetta er náttúrulega allt annað 

en í gamla daga. Nú eru allir að passa sig á að deila og segja frá, ekki verið að 

halda neinu leyndu í kringum barnið. Vinna saman sem eina heild. Það er best. 

 

Þegar spurt var að því hvaða upplýsingar það væru sem foreldrarnir vildu fá frá 

skólanum um sitt barn og hvernig þeir forgangsraði þeim, sköpuðust miklar umræður í 

hópunum og flestir foreldrarnir höfðu sterkar skoðanir. Foreldrar virtust vilja fá sem ítar-

legastar upplýsingar frá leikskólanum. Þar ber fyrst að nefna upplýsingar um almennan 

þroska og líðan barnsins í leikskólanum, heilsufar þess og hvort það svaf, kúkaði o.s.frv. 

Því næst upplýsingar um félagsþroska barnsins þ.e. hvernig barnið væri í samskiptum við 

önnur börn. Hvort það lenti í árekstrum, hvernig því gengi að leika við aðra og hvernig það 

leysti deiluefni. Málþroskinn er foreldrum einnig ofarlega í huga og allar þær upplýsingar 

ef um frávik frá almennri hegðun kæmu fram. Foreldrar vildu fá þær upplýsingar strax 

samdægurs svo hægt væri að ræða það og/eða vinna með þær heima líka.  

Foreldrarnir voru sammála um að nauðsynlegt væri að fá bæði jákvæðar og neikvæðar 

upplýsingar um börnin sín reglulega og hafa gott jafnvægi þar á milli. Þeir sem áttu börn á 

yngri deildum lögðu mikla áherslu á að vera upplýstir um heilsufar og grunnþarfir barna 

sinna eins og klósettferðir, matmálstíma og svefn. Foreldrar á eldri deildunum lögðu mestu 

áhersluna á félagslegu þættina, líðan barnsins og almennt gengi yfir daginn. Talað var um 

að mikilvægt væri að markvisst væri unnið með líðan barnanna í leikskólanum og að það 

væri gagnkvæmt upplýsingaflæði og samvinna milli heimilis og skóla sem skipti þarna 

mestu máli.  
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Foreldrarnir tóku einnig fram að upplýsingar um grunnþarfir barnanna mættu vera 

aðgengilegri og augljósari í leikskólanum þar sem oft væri kennari að skila börnunum 

seinnipart dags sem ekki hefði verið með barninu yfir daginn. Í sambandi við upp-

lýsingar um grunnþarfir barnsins sagði eitt foreldri:  

 

… Eitt væri þó gott að fá daglega og það er að geta nálgast upplýsingar um 

hvernig dagurinn hefur verið. Svaf barnið? Hvernig borðaði það? Þessar 

skráningar eru á öðrum stað en maður sækir barnið. Maður getur ekki séð þetta 

þar sem maður sækir barnið, t.d. með klósettferðir, hægðir og fleira, maður 

saknar þeirra upplýsinga og það er vont að þurfa að sækja sér þær á annan stað 

í húsinu þegar maður sækir barnið … mætti vera skema með þessum 

upplýsingum á aðgengilegri stað.  

 

Aðrir foreldrar tóku í sama streng en vildu auk grunnþarfanna fá reglulegar upp-

lýsingar um félagslega hegðun barna sinna eða eins og kom fram hjá einu foreldri: „... svo 

vill maður líka fá þessar langtímaupplýsingar s.s. um félagslega hegðun og ef það er 

eitthvað issue þá vill maður fá uppdate á því á hverjum degi.“ Annað foreldri tók undir 

þetta og sagði að þar sem það væri með barn á eldri deild leikskólans, þar sem ekki væru 

skráningarskemu varðandi grunnþarfir barnsins, missti foreldrið af þessum upplýsingum en 

þyrfti samt á þeim að halda. Það talaði um að kennararnir væru samviskusamir og veittu 

þessar upplýsingar en hægt væri að auðvelda öllum þetta með því að hafa skráningarskema 

í hólfi barnsins eða eins og foreldrið orðaði það:  

 

… Þetta með matinn, ég er með barn á eldri deild sem er með ákveðin 

vandamál og kennararnir eru ofsalega samviskusamir við mig og muna eftir að 

segja mér hvort barnið borðaði eða borðaði ekki. En kannski er hægt að hafa 

bara skema þar sem þetta er skráð niður og þá þarf maður ekki alltaf að vera að 

leita eftir upplýsingunum … mætti vera einfalt bara í hólfinu og maður sér þá 

strax þegar maður sækir barnið, það borðaði ekkert í dag eða það borðaði vel!  

 

Þeir foreldrar sem sækja börn sín á öðrum tímum en við lokun fannst vanta 

töluvert uppá upplýsingagjöfina frá leikskóla til foreldris. Eitt foreldrið sagði: 

 

Ég væri alveg til í meiri upplýsingar svona stundum, mér finnst stundum vanta 

pínu uppá, því ég sæki klukkan 2 og kennararnir skipta dögum, rúlla kaffitíma 

og útiveru og ef tengiliðurinn minn og aðalkennarinn barnsins er ekki 

viðstaddur þá finnst mér ég oft fara pínu á mis við upplýsingar … Ég spyr hina 

kannski; borðaði það vel? Það er ekki merkt við það, þá svara þeir „eehhjúuúúú 
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ég held það! Í staðinn fyrir að segja þó það sé ekki merkt við barnið „ég veit 

það ekki“ þannig að það sé alveg á hreinu bara. … Það eru svona ákveðnir 

þættir sem þú vilt fá að vita þá þarf hreinlega sú manneskja sem er með barnið 

að vera búin að koma skilaboðunum til einhvers eða skrá á einhverja töflu eða 

spjald svo upplýsingarnar skili sér.  

 

Foreldrarnir töluðu um að félagsleg samskipti væru svo mikilvæg í leikskóla því þegar 

börnin færu yfir í grunnskólann og þyrftu að standa meira á eigin fótum þá skipti 

samskiptafærni mjög miklu máli. Foreldrar barna á eldri deildum leikskólanna lögðu meiri 

áherslu á þetta en foreldrar barna á yngri deildum. Þeir töluðu um að þeir hefðu ekki 

tækifæri til að sjá hvernig barnið þeirra virkaði félagslega innan um mörg börn eins og 

kennararnir verða vitni að í leikskólunum. Þeir gætu hins vegar sjálfir kannað heima aðra 

grunnþekkingu eins og hvaða stafi barnið kann og þessháttar þekkingu. Ummæli 

foreldranna voru mjög samhljóma varðandi þennan þátt og hljóðuðu til dæmis á þennan 

hátt: 

 

Upplýsingar um eins og hvernig gengur barninu að leysa deiluefni sem upp á 

koma, tekur það tillit til annarra? Líka eins og þið segið með lesturinn og 

stafina ég get séð það sem foreldri og þekki það og get kannað það hjá mínu 

barni en ég hef minna tækifæri til að sjá hvernig barnið mitt er í samskiptum 

við önnur  börn. Það er eitthvað sem sést best á leikskólanum.   

 

Helst hvernig er barnið mitt í samskiptum við önnur börn. Var að hugsa um 

það um daginn hvernig barnið mitt er í umgengni við önnur börn. Maður þekkir 

aðra hlið á þeim heima og langar fyrst og fremst að vita hvernig það er við 

önnur börn. Það er mjög mikilvægur punktur finnst mér.   

 

Ég tek heils hugar undir það með samskiptin, maður þarf svolítið að leita eftir 

því og það gefst oft ekki tækifæri til þess nema í viðtölum. Maður spyr kannski 

út í það í fataherberginu innan um önnur börn. Fyrir mér er það mikilvægara 

hvernig barnið er í samskiptum heldur en hvort það kann A eða B. ... Þessi 

samskipti og að vinna úr þeim málum sem koma upp í samskiptunum finnst 

mér mikilvægast. 

 

Í kjölfar þessara umræðna kom upp sú hugmynd að vera með tölvukerfi sem allir 

starfsmenn gætu fært upplýsingar inn á ákveðið svæði fyrir hvert barn þegar hentaði og 

þörf væri á, eins og með klósettferðir, svefn, mataræði, slys eða pústra. Foreldrarnir gætu 

svo sótt sér þessar upplýsingar með því að skrá sig inn á sitt barn annaðhvort í 

fataherberginu eða heima. Þá skipti þetta með vinnutíma kennara minna máli sem og 
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þröngur opnunartími leikskólanna sem og hver það er sem kveður börnin í lok dags eða 

tekur á móti þeim. Í framhaldinu sagði foreldri:  

 

Þetta myndi leysa það að þó rót sé á starfsmönnum að ef það er eins og er núna 

inn á deildinni að þá er starfsmaður á annarri deild í móttökunni á morgnanna, 

kennari barnsins þekkir börnin best og gæti farið inn í kerfið og skráð inn 

upplýsingar um barnið þegar honum hentar, hægt að velja ákveðna valmyndir 

þar sem þetta væri skráð. Þetta gæti verið mjög auðvelt. Þetta væri bara svona 

add on ofan á mentorið og síðan er þessi skár bara í fataherberginu og foreldrar 

geta farið og flett sínu barni upp og fengið upplýsingarnar… 

 

Umræður sköpuðust um að mikilvægt væri að kennarar væru hreinskilnir og segðu 

hlutina beint út og væru ekki að sleppa því að segja frá óþægilegum upplýsingum. Best 

væri að foreldrar vissu alla söguna svo þeir gætu unnið með hana heima fyrir líka. Eitt 

foreldri tók svona til orða: „Það er öryggi að vita að allt sé í lagi og ef eitthvað kemur uppá 

vil ég að maður sé strax látinn vita og segja manni meira en minna takk…leiðinlegt ef 

maður fær ekki alla söguna og mér finnst það mikilvægt að sagt sé rétt frá og meira en 

minna. Bara allur sannleikurinn.“ Annar sagði: „Það sem ég ætlast til að kennurunum er að 

þetta séu eðlileg samskipti og opinská samskipti.“  

Einnig var rætt um að ekki mætti vera of mikið af því neikvæða heldur, t.d. ef barn 

sýnir ítrekaða neikvæða hegðun geti það verið þreytandi og erfitt fyrir foreldra að fá alltaf 

þær upplýsingar í lok hvers dags í fataherberginu. Þá var rætt um að gleyma ekki að setja 

jákvæðar upplýsingar með og takmarka stundum þær neikvæðu og töluðu foreldrarnir um 

að það þyrfti að passa vel hvernig svoleiðis upplýsingar eru meðhöndlaðar eða settar fram.  

Upplýsingar um frávik frá daglegri hegðun barnanna voru foreldrum ofarlega í huga, 

þeir voru sammála því að vilja fá þær upplýsingar sem fyrst frá skólanum. Foreldri sagði: 

„Frávik í þroska og hegðun, ég einblíni á að fá þær upplýsingar.“ Aðrir höfðu svipaða sögu 

að segja:  

 

Ég er kannski ekki endilega að tala um meiriháttar frávik, heldur eitthvað hvort 

barninu líði illa, það er kannski bara brjálað að gera hjá manni og maður hefur 

gleymt að sinna börnunum í viku, og allt í einu er allt ómögulegt og barnið fær 

grátköst og eitthvað þá er hægt að pikka í mann og spyrja; „Heyrðu er eitthvað 

óvanalegt í gangi hjá ykkur?“... ef það eru einhverjar breytingar sem gefa 

tilefni til þess að upplýsa mann um á ég við. 
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Foreldrarnir lögðu áherslu á að fá reglulegar upplýsingar ef eitthvað sérstakt 

væri í gangi hjá þeirra barni en töluðu um að stundum væru þær upplýsingar ekki nógu 

skilvirkar. Eitt foreldrið orðaði það svona: 

 

Mér finnst ég lengur að fá neikvæðu upplýsingarnar. Ég myndi vilja fá þær, 

eins og í mínu tilviki tengdist barnið illa félagslega og það er verið að vinna í 

því og svo er ekkert sagt í langan tíma við okkur foreldrana og maður heldur að 

verið sé að vinna með þetta og svo líður einhver tími og … þá heldur maður að 

allt sé í góðum farvegi svo spyr maður fyrir rælni löngu síðar og þá segja 

kennararnir að barnið mitt sé búið að vera aleitt síðustu vikurnar að leika! Ég 

hefði viljað fá þessar upplýsingar fyrr, á 3 daga fresti skilurðu … Allavega að 

ég viti hvað er að gerast … ég vil fá að vita það og fá að fylgjast með ferlinu og 

barninu mínu.    

 

Umræður sköpuðust um það hversu miklar upplýsingar væru nægar að fá og virðist 

sem vandrataður sé meðalvegurinn. Eitt foreldri sagði:  

 

Ég held að maður væri að bera í bakkafullan lækinn ef maður ætlaði að fá 

upplýsingar um allt sem kæmi upp á hjá barninu … jú, börnin eru auðvitað 

þarna og við verðum að bera ákveðið traust til að kennararnir nái að skapa 

einhverja sátt í öllu þessu samfélagi þarna … Ef barnið er ítrekað að lenda í 

útistöðum og svoleiðis frávik vill maður gjarnan heyra strax og fylgjast með 

því. 

  

Foreldrarnir töluðu um að þeir myndu almennt vilja fá að vita hvort kennararnir hefðu 

tilfinningu fyrir hvort eitthvað hafi breyst hjá barninu, oft tækju foreldrarnir eftir einhverri 

breytingu heima og væru forvitnir um hvort þessi breyting kæmi líka fram í leikskólanum. 

Þær upplýsingar virðist skipta foreldra meira máli heldur en nákvæmar upplýsingar um 

sjálft starfið í leikskólanum. Einn þátttakandi sagði: „Manni finnst það einmitt skipta meira 

máli heldur en hvað var gert, hvenær og hvernig. Hvernig virkar barnið á 

leikskólakennarann og hvernig er það í dýnamikinu?“ Annar bætti við og sagði: 

 

Maður er orðinn svo forvitinn og ég er sammála ykkur, það eru stóru málin 

sem maður veit að eru í góðum farvegi á leikskólanum. Starfsfólkið er að vinna 

fullt af verkefnum með börnunum og með hitt og þetta í gangi og manni finnst 

svona heilt yfir uppeldisstarfið gott en maður er alltaf svo upptekinn af sínu 

barni og það er það sem brennur á manni alla daga. Maður vildi vera fluga á 
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vegg og það er barnið mitt sem ég vil vita meira um og einmitt þetta, félagsleg 

samskipti, ég held að foreldrar fái ekki nóg af því að vita hvernig það gengur 

fyrir sig hjá sínu barni. 

  

4.2 Boðleiðir frá leikskóla til foreldra  

Helst vildu foreldrar fá upplýsingar frá leikskólanum í gegnum persónuleg samskipti og 

töldu þau mikilvægust. Þeir töldu að gott væri að fá helstu upplýsingarnar í fataherberginu 

þegar börnin kæmu í leikskólann eða væru sótt. Þá væri hægt að spyrja nánar og fá svör 

strax. Þetta færi þó eftir því um hvernig upplýsingar væri að ræða. Ef þetta væru 

upplýsingar um hvernig dagurinn gekk og hvort eitthvað sérstakt hafi komið upp á, vildu 

foreldrar fá þær upplýsingar í fataherberginu. Þessar upplýsingar vildu foreldrar helst fá að 

fyrra bragði frá kennurunum en ekki þurfa alltaf að biðja um upplýsingarnar sjálfir. En ef 

um væri að ræða viðkvæmar upplýsingar eins og eitthvað sem leikskólakennararnir hafa 

áhyggjur af, þá vildu foreldrar ræða það í einrúmi eða foreldrasamtali.  

Mannabreytingar í leikskólunum virðast skapa óöryggi og valda kvíða meðal margra 

foreldra og leggja þeir áherslu á að nýtt starfsfólk sé kynnt vel og að þeir fái upplýsingar 

um bakgrunn þess. Foreldrar vildu einnig fá upplýsingar í gegnum tölvupósta eða Mentor-

kerfið og þá meira þessar almennu upplýsingar sem eiga við öll börnin á deildinni, 

áminningar um uppákomudaga, upplýsingar um vettvangsferðir, hvernig barnið eigi að 

koma klætt ef eitthvað sérstakt standi til o.s.frv. Fram kom að ekki prenta allir foreldrar 

dagatöl frá leikskólunum út heima vegna prentaraleysis. Því væru allar þessar áminningar á 

töflum og í tölvupóstum og Mentor mjög þarfar. 

Foreldrarnir voru sammála um að þeir vildu hafa tvö formleg foreldrasamtöl á ári. 

Þeim fannst of langt að bíða í heilt ár á milli samtala þar sem margt gæti breyst á svo 

löngum tíma hjá barninu. Þeir gerðu sér þó grein fyrir því að þeim væri velkomið að óska 

eftir samtali en upplifðu það sem eitthvað sem þeir veigruðu sér við að gera og upplifðu að 

þeir væru að taka tíma frá kennurunum. Þeir vildu að gert væri ráð fyrir tveimur samtölum 

að hálfu skólans í skipulaginu.  

Misjafnt var hvort foreldrar vildu hafa sérstakan tengilið í leikskólanum og virtist það 

velta á því hversu stöðugur starfsmannahópurinn væri. Sumum var sama við hvern var rætt 

svo lengi sem það var starfsmaður deildarinnar sem þekkti barnið og að starfsmanna-

hópurinn hefði verið stöðugur. Þó kom fram að starfsreynsla kennara virtist líka skipta máli 

í þessu samhengi sem og miklar starfsmannabreytingar, þá myndu foreldrar vilja fá 

upplýsingarnar frá ákveðnum tengilið sem hefði starfað lengi og þekkti barnið best. 



46 

 

  Þó kom fram að þeir sem áttu barn sem eitthvað sérstakt var í gangi hjá, óskuðu 

foreldrar frekar eftir því að fá að tala alltaf við sama aðilann, þann sem hefði mest með 

barnið að gera. Í þessum umræðum höfðu foreldrar þetta að segja: „Bara gott að hafa einn 

tengilið inni á deildinni. Eins ef það er þannig að maður er að koma í lok dags þá vill 

maður fá þær upplýsingar sem skipta máli strax og ræðir það bara stuttlega við þá 

manneskju og getur svo fengið síðar tölvupóst um kvöldið eða í lok hverrar viku um þetta.“ 

Öðrum var sama um hverjum þeir gæfu upplýsingarnar þó var það bundið við kennara af 

deild barna þeirra en máli skipti að starfsmannahópurinn væri þá stöðugur. Einn 

þátttakandi sagði í sambandi við þetta:  

 

… Hér þá hefur þetta verið mjög stabíll starfsmannahópur og ekki mikið um 

hlutastarfsfólk og það skiptir máli, ekki mikið um að það sé einn að taka á móti 

á morgnanna og annar að skila á daginn. Það er gott. ... Því skiptir minna máli 

hver það er sem tekur á móti. Flestir eru leikskólakennarar eða með langa 

starfsreynslu og mér finnst það skipta máli því ef það væri mikið róterí á fólki 

og alltaf nýtt og nýtt andlit hérna þá myndi það skipta frekar máli, þá vildi 

maður fá upplýsingarnar frá þeim sem er búinn að vera lengi og þekkir barnið 

vel. 

 

Fleiri foreldrar töluðu um stöðugleikann og virtist það skipta miklu máli að foreldrar 

þekktu kennarann vel og að kennarinn þekkti barnið vel. Traust milli foreldra og kennara 

er lykilatriðið í þessu samhengi eða eins og einn sagði: 

 

Ég finn mun á því núna í vetur, ég er með annað barnið mitt núna á leik-

skólanum og ég er búin að vera að þekkja allt starfsfólkið þangað til núna. Ég 

finn mun á því að hafa óþekkt andlit hérna. Ég fæ alveg kvíðahnút í magann að 

vita af því að það eru starfsmenn að fara að hætta. Þá skiptir máli hverjir gefa 

upplýsingarnar og hvort maður þekki ekkert manneskjuna sem maður er að fara 

að skilja barnið sitt eftir hjá á morgnanna. … Veit kannski ekki einu sinni hvað 

hún heitir! 

 

Foreldrum þótti mikilvægt að fá tækifæri til að kynnast kennurunum til að mynda það 

traust sem þarf að ríkja þeirra á milli svo upplýsingaflæðið sé traustvekjandi. Í þessu 

samhengi sagði foreldri: 

 

Það skiptir auðvitað máli að maður sé ekki úti, ég vil tengjast kennurunum líka, 

vil þekkja þær og vera vinkona þeirra og tengjast þeim því þetta er náttúrulega 

fólkið sem sér um börnin manns allan daginn, þetta er ekki ókunnugt fólk fyrir 
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mér, ég vil greina karakterana í kennurunum svo ég viti hver það er sem er með 

barninu. 

 

Foreldrarnir sögðu að ef það væri eitthvað sérstakt sem þeir væru að fylgjast með hjá 

barninu þá vildu þeir hafa einn ákveðinn tengilið í leikskólanum til gagnkvæmrar 

upplýsingagjafar og ef hann væri ekki við þegar barnið færi heim, þá þyrfti að vera búið að 

gera ráðstafanir varðandi hvernig koma ætti upplýsingunum til skila. Einnig ef foreldrar 

þyrftu að spyrja út í einhvern sérstakan þátt í sambandi við barnið sitt eða eins og foreldri 

orðaði það: 

 

… Mér finnst ég þurfa að tala við hópastjórann … Mér finnst kannski vanta 

svolítið upp á þennan þátt, ég er með lítið barn sem er ekki altalandi. 

Hópstjórinn hans er með hann á borði og allt en hérna ef að hún er t.d. ekki inni 

á deildinni þegar ég kem og sæki finnst mér ég fá mjög misvísandi upplýsingar 

frá hinum kennurunum. …ef hópstjórinn er ekki við þegar maður sækir þá væri 

fínt að fá tölvupóst um málið. Kennararnir þurfa að hafa eitthvað kerfi á þessu. 

Maður hefur lent í því að maður hefur verið að spyrja út í einstaka þætti og þá 

svarar sá sem er við „nei það gerðist ekkert“ og svo daginn eftir þá segir 

tengiliður manns manni frá því hvað gerðist í gær. Þá bara vita hinir ekki betur 

og vantar eftirfylgnina. 

 

Foreldrarnir voru almennt á því að gott væri að fá helstu upplýsingarnar í 

fataherbergjunum þegar komið væri með börnin á morgnanna og þegar þau væru sótt á 

daginn og spratt umræða í kjölfarið út í hópunum um opnunartíma leikskólanna. Tíminn 

sem foreldrar hefðu til gagnkvæms upplýsingaflæðis og spjalls væri rosalega stuttur á 

þessum tímum, því flestir væru að flýta sér til vinnu. Ef upplýsingarnar væru neikvæðar 

eða viðkvæmar þyrfti að veita þær með öðrum hætti en í fataherberginu. Hins vegar gæfist 

oft lítill tími til þess. Um þetta sagði eitt foreldrið: „Held að þetta sé best svona 

dagsdaglega í fataherberginu þegar maður er að sækja eða koma með barnið, þá getur 

maður spurt og fengið svar um leið.“ Fleiri foreldrar bættu við og sögðu: „Já ég reyni á 

morgnanna að gefa mér meiri tíma því ég hef meira tækifæri til þess þá, bara að sjá hvað 

barnið er að fara að gera o.s.frv. ... En seinni partana er það bara að drífa sig heim það gefst 

enginn tími til spjalls …“  

 

Já, maður veit náttúrulega að oft er rosalega mikið að gera á morgnanna og 

margir að koma í einu með börnin. … Svo líka fer það eftir því hvort maður er 

að flýta sér og hvaða tíma maður hefur sjálfur í fataherberginu. Ég segi það líka 
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að þessi opnunartími gerir það að verkum að það eru allir foreldrar á milljón, 

maður sér það á morgnanna þegar maður er að koma með börnin og seinni 

partana þegar maður sækir þau. Það er brjálæði og kannski ekkert verið að bara 

tala um eitthvað sem skiptir litlu máli, en væri samt gaman að vita. Það er þó 

frekar á morgnanna sem það er hægt að eiga spjall og skiptast á upplýsingum 

finnst mér. 

 

Ef frávik í hegðun barnanna eru hætt að vera frávik, vilja foreldrar ekki fá þær 

upplýsingar í fataherberginu þar sem það getur reynst óþægilegt að fá neikvæðar 

upplýsingar og hvað þá fyrir framan aðra foreldra og börn. Eitt foreldri sagði í þessu 

samhengi: „Betra að fá þær upplýsingar bara í tölvupósti, stuttu foreldrasamtali eða með 

samskiptabók.“ Annað foreldri bætti við og sagði:  

 

En ef maður væri með barn sem lendir í árekstri á hverjum degi myndi maður 

ekkert endilega vilja fá þær upplýsingar daglega í fataherberginu, persónulega 

myndi ég vilja fá að vita það ef það er mjög oft en fá þetta kannski eftir vikuna 

bara. Gæti verið óþægilegt ef maður ætti barn sem væri alltaf að lenda í þessu 

þá væri niðurdrepandi að vera alltaf að fá þessar upplýsingar. 

 

Þá töluðu sumir foreldrar um að erfitt væri að skapa tækifæri til upplýsingagjafa á 

morgnanna og seinni um daginn með öðrum hætti en yfir öðrum foreldrum og börnum eða 

eins og foreldri orðaði það: „Mér fannst það einmitt oft mikill galli að mann langar kannski 

að spyrja um eitthvað en maður vill ekki að barnið sitt heyri það og það gefst oft bara ekki 

tækifæri til þess á þessum tímum dags.“  

Foreldrum fannst að mannlegu samskiptin væru mikilvægari en tölvusamskiptin og að 

gott jafnvægi þyrfti að vera á milli þessara boðleiða til að koma upplýsingum til skila. Um 

þennan þátt sögðu foreldrar m.a. eftirfarandi: „Mannleg samskipti eru alltaf framar en 

tölvupóstur en mikilvægt er að hafa jafnvægi milli tölvuupplýsinga og persónulegrar 

upplýsinga.“ Jafnframt töluðu þeir um að það væri kostur við leikskólana hvað lögð væri 

mikil áhersla á persónuleg samskipti. 

Umræður um að gott væri að fá upplýsingar um bakgrunn nýrra kennara til að byggja 

upp traust foreldra voru töluverðar. Sú umræða spratt reglulega fram í viðtölunum í því 

formi að foreldrum þótti mjög óþægilegt að þekkja ekki nýtt starfsfólk deildarinnar sem 

olli þeim kvíða og skapaði óöryggi meðal þeirra. Einnig töluðu þeir um að þeir vissu oft 

ekki hverjir það væru sem ynnu átaksvinnu og hvernig einstakling þeir hefðu að geyma. 

Það væru upplýsingar sem þeir óskuðu eftir að þeim yrði gefnar því viðkomandi 
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einstaklingur væri að fara umgangast barnið þeirra jafnvel allan daginn og eiga í 

samskiptum við foreldrana líka. Eitt foreldrið sagði: 

 

Þær upplýsingar sem ég myndi vilja fá eru upplýsingar um kennarana. Ég 

myndi vilja fá að vita hvaðan þessi kennari er kominn, hvaða erindi á hann inn 

í skólann, og hvað bakgrunn hefur hann. Það hjálpar manni að tengjast 

kennaranum, átti sig á forsendunum og til dæmis að vita að sumir eru ráðnir 

tímabundið, aðrir komnir sem nemar, þetta er kannski kynnt á töflunni en 

maður sér þetta ekki almennilega þar … Þetta eru nú kennararnir sem eru að 

hugsa um börnin okkar á daginn og þeir aðilar sem við eigum í samskiptum við 

vegna barnanna. 

 

Aðrir foreldrar bættu við og töluðu um að þeir myndu vilja fá að vita hvort 

starfsmaðurinn ætti börn sjálfur, hver áhugamál hans væru, menntun og þess háttar 

upplýsingar. Þeir töluðu um að það gæti verið mjög óþægilegt að vera teknir í foreldra-

samtal af starfsmanni í leikskóla og vita ekkert um hann. Erfitt væri að mynda traust og 

öryggi milli heimils og skóla ef þessi vitneskja lægi ekki fyrir. Eitt foreldri sagði frá 

reynslu sinni í sambandi við áður nefnda þætti. Það hafði lent í því að nýr starfsmaður var 

ráðinn inn á deildina þar sem yngstu börnin dvöldu. Foreldrið og starfsmaðurinn horfðu í 

augun á hvort öðru og vissu bæði að það var eitthvað kolrangt við veru starfsmannsins á 

þessum vettvangi. Þau þekktust af öðrum vettvangi. Foreldrið sagðist hafa vitað margt um 

viðkomandi starfsmann sem hann reiknaði með að samstarfsfólkið vissi ekki. Því talaði 

viðkomandi foreldri um að í svona tilfellum væri gott fyrir foreldrana að vita hvort 

einhverjar ráðstafanir hafi verið gerðar varðandi starfsmanninn, af hverju hann væri þarna 

og á hvaða forsendum. Það væri einnig mjög erfitt að mati foreldranna að taka við 

upplýsingum frá þessum einstaklingum.  

Þeir foreldrar sem áttu einnig börn í grunnskóla veltu fyrir sér hvort ekki væri ástæða 

til að nota Mentor meira í leikskólanum til upplýsingagjafa. Einnig höfðu þeir tilfinningu 

fyrir því hvort það gæti verið að kennarar væru svolítið óöruggir með hversu miklar 

upplýsingar foreldrar vildu fá í gegnum tölvupóst eða Mentor. Í samtölunum kom fram að 

ef upplýsingarnar kæmu í tölvupósti þá ættu þær það til að fara forgörðum í þeim mörgu 

tölvupóstum sem sumir fá vegna vinnu sinnar á hverjum degi. En ef upplýsingarnar yrðu 

hins vegar settar inn á dagbókarfærslu í Mentor, væri hægt að halda utan um sögu barnsins 

þar og foreldrarnir gætu sótt sér upplýsingar þegar þeim hentaði, í þeim eina tilgangi að 

lesa þær upplýsingar sem fram komi þar. Rætt var um að gott væri ef foreldrarnir hefðu 

vitneskju um hvenær upplýsingarnar væru settar þar inn, hvort sem það væri einu sinni í 
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viku eða tvisvar í mánuði. Foreldrarnir sögðu það þægilegra ef hægt væri að tilkynna 

veikindi barna í gegnum Mentor, frekar en að hringja í leikskólann til þess að tilkynna það. 

Um þessa þætti höfðu foreldrar meðal annars þetta að segja: „Ég myndi sjá það sem kost 

persónulega, ég á grunnskólabarn og er daglega að kíkja inn á Mentor og því væri allt í lagi 

ef það kæmu upplýsingar líka inn þar frá leikskólanum og þá þyrfti maður bara á einn stað 

til að sækja sér upplýsingarnar. Það væri allavega plús fyrir mig. Setja einhverjar 

grunnupplýsingar þar.“ Aðrir tóku í svipaðan streng og sögðu: „Leikskólarnir þurfa að nýta 

betur Mentorkerfið, það er þægilegt kerfi og gott væri að fá rapport einu sinni í mánuði 

eins og hvort allt hefur gengið vel eða framfarir ættu sér stað í þessu og hinu.“ Þeir litu svo 

á að ef leikskólarnir færu að nota Mentor betur yrði það hagræðing fyrir heimilið ef aðeins 

þyrfti að líta á einn stað til að sækja sér þessar upplýsingar. 

Sumir foreldrar greindu frá því að þeir fengju alltaf föstudagspóst með helstu 

upplýsingum um það sem drifið hefði á daga barnanna þá vikuna og voru þeir almennt 

sammála því að það væri mjög gott. Sumir fengu líka einkapósta með upplýsingum um sitt 

barn t.d. ef það væru einhver frávik í hegðun þess. Voru þeir foreldrar sem það fengu 

sérstaklega ánægðir. Einnig fyndist mörgum gott að ef farið væri í vettvangsferð að fá póst 

um það daginn eftir sem skapaði umræðugrundvöll fyrir foreldrana heima fyrir. Foreldrar 

voru sammála því að tússtöflurnar sem hanga í fataherbergjunum væru vel nýttar til 

upplýsingagjafa og allar helstu upplýsingarnar rötuðu þangað eins og um hvað væri í 

vændum eða hvað búið er að gera  í leikskólanum.  

Foreldrarnir vildu síður fá miklar persónuupplýsingar í tölvupósti, frekar almennar 

upplýsingar er varða börnin þeirra og starf deildarinnar. Foreldrasamtöl væru betri til að 

tala um persónuleg mál og betra að gera það í gegnum samtöl en tölvu. Auk væri hægt að 

rangtúlka tölvupósta. Þó væri gott að nota Menor eða tölvupósta ef barn væri í ákveðnu 

ferli þar sem foreldrar þyrftu að fá reglulegar upplýsingar frá skólanum og öfugt.  

Foreldrar sem ekki eiga börn í grunnskóla virtust ekki hafa góða þekkingu á þeim 

möguleikum sem Mentor hefur uppá að bjóða. Eftir að hafa hlustað á umræður þeirra sem 

þekkja til möguleika Mentors sagði einn aðili: „Ég segi fyrir mig að mér þætti gott að í lok 

dags gæti maður fengið grunnupdate þarna inn.“ Annar bætti við „…Við sem erum ekki 

með grunnskólabörn fáum ekki aðgang að Mentor. Þetta kerfi er greinilega til þarna en 

ekki nýtt. Þau senda allt út í gegnum Mentor til okkar í tölvupósti en ég hef ekki aðgang að 

kerfinu.“ Þriðji aðilinn hafði þetta að segja: 
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Allar almennar upplýsingar sem eiga við börnin, ég vil ekki mjög persónulegar 

upplýsingar um barnið mitt í þessum tölvupósti. … Þá vil ég frekar að það sé 

talað við mig. Það sem er gott að fá í þessu póstum er svona „það er búið að 

vera í páskaföndri, við erum búin að vera að gera þetta og hitt.“ ... Kennararnir 

eru svo jákvæðir, „það er búið að vera voðalega gaman hjá okkur“ segja þeir 

kannski o.s.frv. Þetta eru jákvæðir og skemmtilegir póstar sko, sem gaman er 

að lesa og fá senda í vinnuna … Þessar upplýsingar sem koma í póstunum eru 

settar í samhengi við upplýsingarnar sem koma fram á upplýsingatöflunni. 

 

Fleiri foreldrar bættu við:  

 

Stundum ef einhver á afmæli þennan dag kemur það í póstinum, það er voða 

gaman. Svo um daginn var bókasafnsferð og þá var talið upp í póstinum hverjir 

fara og þá geta foreldrar þeirra barna brugðist við því heima og spurt barnið sitt 

út í það, umræðugrundvöllur sem skapast þegar þetta er gert. … Veitir barninu 

meiri öryggiskennd að foreldrarnir séu meðvitaðir um það sem er verið að gera 

í leikskólanum. Sum börn segja líka ekki frá hvað þau voru að gera í 

leikskólanum. 

 

Nei helst aldrei persónulegan póst, alltaf almennan póst með upplýsingum sem 

þó við koma barninu“. Annað foreldri sagði: „Já ef þú fengir t.d. bara reglulega 

einu sinni til tvisvar í mánuði upplýsingar þarna inn með einhverju sem er 

eitthvað sérstakt í fari barnsins væri ég til í það. Ég er ekki að tala um allt þetta 

daglega heldur kannski einhverja fasta punkta 1–2 í mánuði væri ofsalega gott 

að fá. 

 

Foreldrarnir voru sammála því að þeir vildu að tvö föst foreldrasamtöl væru á ári sem 

skólinn ætti frumkvæði að, þó virtust þeir flestir meðvitaðir um þann möguleika um að 

óska eftir foreldrasamtali og kennararnir yfirleitt liðlegir með það. Foreldrunum fannst 

hinsvegar erfitt að biðja um samtal sérstaklega ef það væri ekki einhver ákveðin ástæða 

fyrir því. Þeir töluðu um að þeir væru hreinleg alltaf tilbúnir að hitta kennarann og ræða 

um sitt barn þó ekki væri verið að ræða eitthvað sérstakt. Þeir upplifðu að kennararnir 

hefðu nóg að gera og fannst þeir þá vera að biðja um einhvern óþarfa og sögðu að í 

samtölum gæfist tækifæri til að ræða um hluti sem ekki eru ræddir annars eins og ef það 

væru vinavandamál eða eitthvað sem foreldrar eru ósáttir við. Einnig væru samskiptin 

hreinni og beinni í foreldrasamtölum þar sem friður og ró ríkti og engin truflun. Eitt 

foreldri orðaði það svo: „... Ég held að viðtölunum hafi verið fækkað niður í eitt úr tveimur 

af því að það eru svo mikil samskipti í fataherberginu ég held að þetta hafi ekki verið rétt, 
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það er ekki hægt að tala um allt í fataherberginu, myndi gjarnan vilja sjá t.d. tvö viðtöl á 

ári.“ 

Annað foreldri sagði: „Ég er náttúrulega foreldrasamstals- og viðtalssjúkt foreldri, mér 

finnst þetta allt svo gaman…“ Fleiri bættu við umræðuna og sögðu: „Mér finnst alla vega 

einu sinni á ári of lítið, mér finnst að það mætti vera á vori og  hausti.“ Þátttakendurnir 

töluðu um að börnin þroskuðust svo hratt á þessum árum og að af nógu væri að taka í 

umræðunni um börnin í viðtölunum eða eins og einn sagði: „Eftir sumarfrí og svona, það 

verður svo mikil breyting á börnunum á hálfu ári, getur verið þvílíkt stökk í þroska á 

þessum tíma. Ég myndi vilja tvö viðtöl.“  Umræðurnar voru miklar og fjölbreyttar. Tveir 

foreldrar sögðu til viðbótar: „Maður er kannski ekki endilega að óska eftir samtali, að vera 

óska eftir því og ekkert að barninu mínu, held að margir nýti sér það ekki ef það er ekki 

eitthvað vandamál, manni finnst kannski svolítið að manni ætti að vera boðið samtal 

frekar.“ 

 

… það er svo oft á tímabilinu sem ég treysti á foreldrasamtalið af því að ég gat 

ekki verið að bíða með þetta ákveðna mál þangað til afmælisdagur barnsins 

míns kom. … Já, ég væri alveg til í að það væri kallað í mann tvisvar sinnum á 

ári í samtal … það var bara viðtal um daginn og svo er ekkert viðtal fyrr en 

eftir ár og það er svolítið langt. 

 

Foreldrar virtust óöruggir með barnið sitt þegar það skiptir á milli deilda og fannst 

vanta að það væri foreldrasamtal í kjölfar þess. Þeir upplifðu það í flestum tilfellum sem 

mikla breytingu þar sem væru nýir kennarar, nýtt umhverfi og nýtt skipulag. Sumir töluðu 

um að þetta einfaldlega streitti þá og að þeir yrðu óöruggir. Börnin væru jafnvel öruggari 

en þeir sjálfir þar sem þau hefðu kannski fengið einhverja aðlögun og kynnst hinum 

deildunum. Eitt foreldri sagði: „Það væri fínt að fá viðtal í október, nóvember þegar hann 

er byrjaður í öðrum hópi og svoleiðis.“ Annað foreldri tók undir:  „Ég er sammála því, ég 

væri til í annað viðtal, væri gott að fá svona stöðuviðtal. Gott að vita eitthvað um 

framhaldið, ný deild, nýr hópur, hvernig barnið fúnkerar í þessu og hinu og svo 

framvegis.“ Foreldrarnir töluðu um að þörfin fyrir foreldrasamtöl væri vanmetin, foreldrar 

væru alltaf til í að tala um börnin sín og fara svolítið djúpt í umræðurna. Eitt foreldrið 

orðaði það svo: 

 

Ég held að það sé oft vanmetin þörfin á því að hafa samtal tvisvar á ári, en 

maður vill samt fá svona aðeins meira því það er yfirleitt bara „já, þetta gengur 

allt vel“ en maður vill fara dýpra í þetta, hvernig er barnið að virka í hópastarfi 
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o.s.frv. Í þessu daglega. Fá aðeins meira. Ég myndi ekki vilja hafa færri samtöl, 

það var svo margt rætt í þeim sem kennarinn myndi aldrei segja manni þegar 

maður sækir barið sitt. Maður fær alveg hellings upplýsingar í þessum sam-

tölum. 

 

Sumir foreldrar töluðu um að það sem færi fram í foreldrasamtölum væri svo miklu dýpri 

upplýsingar heldur en þær sem veittar væru við aðrar aðstæður. Þetta væru upplýsingar sem 

foreldrar hefðu oft ekki tækifæri til að ræða um annars. Einn aðilinn sagði:  

 

Mitt barn byrjaði að vori og ég óskaði bara eftir samtali þegar það var búið að 

vera í sirka tvo mánuði í skólanum og hópstjóri þess fór yfir allt þá og 

þroskann og allt þetta félagslegu þættirnir sem maður spyr ekki almennilega út 

í í fataherberginu. Það er verið að sýna manni teikningar eftir börnin og 

eitthvað svona sem maður fattar ekki sjálfur að rýna í. Þetta er mikilvægt. Ég 

hef einmitt fengið annað samtal síðan þá og er ánægja með það. Þetta er alveg 

nauðsynlegt. 

 

Upp höfðu komið vandamál vegna þess að kennarar höfðu hreinlega ekki fundið tíma til 

að eiga foreldrasamtöl. Foreldrum þótti það miður og sögðu það vera svolítið dapurlegt þar 

sem þær upplýsingar sem kæmu fram þar væru annars eðlis en þær sem flæddu milli fólks í 

fataherberginu. Einnig færu oft báðir foreldrar í þessi samtöl og því gæfust önnur tækifæri til 

umræðna.  

Foreldrum fannst þeir ekki fá nægar upplýsingar þegar börnin þeirra skiptu um deild í 

leikskólanum sem ylli því að þeir yrðu óöruggir. Foreldrarnir vildu því gjarnan koma sjálfir 

upplýsingum til skila um barnið sitt þegar þessi breyting ætti sér stað og þá í viðtali. Um þetta 

höfðu foreldrar margt að segja, eitt foreldri sagði sem svo: „Það sem mér hefur fundist 

reyndar líka er að ég hefði vilja fá samtal  þegar börnin skipta milli deilda, það var samtal 

þegar barnið byrjaði í leikskólanum og svo bara afmælissamtal. Svo fannst mér ég pínu týnast 

þegar barnið skipti milli deilda.“ Annað foreldri bætti við og sagði: „Það er hellings breyting.“ 

Foreldrum finnst ekki nóg að fá deildarkynningarnar í upphafi annar og finnst þær ekki 

svara þeim spurningum sem á þeim brenna síðar meir. Þeir vilja fá nánari upplýsingar þegar 

barnið er búið að vera 1-3 mánuði á deildinni um hvernig barninu sjálfu gengur að aðlaga sig 

þar. Þeir leggja líka áherslu á að ná tenginu við nýjan kennara barnsins og finnst þeir ná því að 

einhverju leyti með foreldrasamtali. Fleiri ummæli á voru á þessu vegu, eins og þessi hér: 

 

Mér finnst líka eins og fyrir mig þá myndi ég vilja koma öllum þeim 

upplýsingum sem ég vill að fari með barninu milli deilda sjálf/ur í þessu 
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samtali. Ég get engan veginn tryggt að upplýsingarnar fari með barninu milli 

deilda þegar ég er að segja þessar upplýsingar í smá skömmtun og kannski ekki 

við sama aðilann hverju sinni! Ef það er t.d. eitthvað sem barnið mitt má ekki 

borða eða sem ég hef áhyggjur af eða eitthvað sem ég vil að það ekki geri … 

Ef þetta er á blaði bara einhversstaðar sem kennari hefur sett niður spyr ég mig 

„er búið að lesa það af kennurum nýju deildarinnar?“ 

 

Ef ég gef þessar upplýsingar í samtali þá er ég öruggari með þær. Ekki að vera 

koma með einar upplýsingar í dag og aðrar á morgun. Við kannski hinn og 

þennan kennara. Líka bara þetta er ákveðin breyting að fara á milli deilda, þó 

maður og börnin kannist við starfsfólkið í húsinu þá er það að fara í  nýjan 

heim, með nýja kennara og nýtt umhverfi og á annan stað í húsinu. Eins og nýtt 

hús bara. 

 

Almennt voru foreldrar sammála því að kennarar væru duglegir að setja myndrænar 

upplýsingar um barnið þeirra inn á heimasíður skólans en þó væru nokkur tilfelli þar sem 

betur mætti gera. Þarna virtist munur vera milli deilda innan skólanna og skýrðu foreldrar 

það með mismunandi tölvukunnáttu kennara eða á tímaleysi þeirra. Þeir voru sammála um 

að þetta mætti samræma milli deilda og leiðinlegt væri að ein deild væri með fullt af 

myndum en önnur deild lítið.  

Foreldrar ræddu einnig um hvort þeim fyndist að myndasíðan ætti að vera með 

stýrðum aðgangi. Í heildina fannst flestum foreldrum það ekki trufla þá að hafa mynda-

síðuna opna en töldu þó eðlilega þróun að læsa þeim. Þeir kysu flestir ef þeir mættu velja 

að hafa aðganginn lokaðan fyrir almenningi og fá aðgangsorð. Einnig töluðu þeir um að 

misjafnt væri milli deilda hversu oft upplýsingar af deildinni eða hópastarfinu kæmu inn á 

heimasíðu leikskólans. Gott væri ef þetta yrði samræmt innan skólans. 

 Um þetta sögðu foreldrarnir: „Svo eru upplýsingar á heimasíðunni og maður sér 

margt þar og svo myndir fá deildinni í heild á deildarsíðunni það eru upplýsingar um 

barnið manns, myndrænar. Mér finnst kannski að kennarar mættu vera duglegri að setja inn 

á síðuna, þeir eru að taka sig á en manni finnst gott að geta skoðað myndir af þeim.“ Annar 

sagði: „Já það er munur með þetta á milli deilda. Sumir kennarar eru klárari á tölvur og 

svoleiðis, þeir ættu nú að fá svipað mikið af tíma í undirbúning samt.“  

Umræður voru um það að dagatölin kæmu seint inn á netið í sumum leikskólum og að 

það þætti foreldrunum óþægilegt. Þeir myndu gjarnan vilja fá þau inn fyrr. Eitt foreldri 

sagði: „Maður hefur lent í því að það var ekki komið dagatal inn á netið og maður vissi 
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ekki að það var náttfatadagur eða eitthvað svona, að þessu leyti eru töflurnar mjög góðar... 

skammtímaáminningin er þar en mann vantar langtímaáminninguna fyrr.“  

 

4.3 Upplýsingar frá foreldrum til leikskóla  

Foreldrarnir voru sammála um að nauðsynlegt væri að þeir gæfu upplýsingar til skólans 

um flestar breytingar í lífi barnsins og töluðu um að gott væri fyrir kennarana að vita hvað 

væri á bak við barnið svo þeir næðu heildarsamhengi í líf og þroska þess. Einnig væru 

heilsufarsupplýsingar mikilvægar sem og þær upplýsingar sem gefnar eru við upphaf 

leikskólagöngu. Foreldrum fannst nauðsynlegt að gefa upplýsingar eins og ef barnið 

vaknaði mjög þreytt, væri illa upplagt, ef annað foreldrið væri að fara í burtu í einhvern 

tíma, hver myndi sækja það í leikskólann ef það er einhver annar en vanalega. Þeim fannst 

að þeir ættu að gefa upplýsingar um allar breytingar sem geta haft áhrif á barnið.  

Hjá einu foreldrinu kom þetta meðal annars fram þegar rætt var um hvaða upplýsingar 

þeir vilja helst gefa: 

 

Heilsufarsupplýsingar eru grunnurinn sem maður hugsar, ef það er eitthvað að 

þá sé hægt að taka tillit til þess og svo upplýsingar um hvernig barnið er 

stemmt fyrir leikskóladaginn og þau geta verið það misjafnlega eins og við. … 

Mér finnst mikilvægt að láta vita ef það hefur t.d. sofið rosalega illa þegar ég 

kem með það… Eins ef það verða breytingar á fjölskylduhögum og svo óska 

þau eftir upplýsingum eins og hvort barnið hafi borðað morgunmat. 

 

Annað foreldri sagði þetta í sama samhengi og hér að ofan:  

 

Já, mér finnst það vera ofarlega á blaði að gefa heilsufars-, sál- og félagslegar 

upplýsingar um barnið mitt og mig langar að setja á blað þarna bólusetningar. 

Bara eins og hefur verið að koma upp í vetur þar sem kom mislingafaraldur … 

mér finnst það skipta máli, hvert er ég að senda barnið mitt? Er bólu-

setningatíðni vegna mislinga aðeins 80% þar? Gæti brotist út faraldur? Við sem 

foreldrar berum þarna ábyrgð í upplýsingagjöf og að veita þessar upplýsingar. 

 

Foreldrarnir töluðu um að allar breytingar og öll frávik frá því sem gert er vanalega 

hafi áhrif á börnin og því nauðsynlegt að gefa upplýsingar um allar þær breytingar sem 

verða hjá fölskyldunni, um þetta sagði eitt foreldrið: 

 

Og líka bara allar breytingar ef það eru einhverjar breytingar, sama hversu 

stórar eða smáar þær eru, ef þær hafa áhrif eins og veikindi eða annað slíkt í 
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fjölskyldunni. Það hefur áhrif á þau eins og í mínu tilfelli, ég læt alltaf vita áður 

en maðurinn minn fer í burtu vegna vinnu sinnar svo læt ég vita áður en hann 

kemur heim aftur, barnið sveiflast til í kringum þetta. 

 

Foreldrarnir ræddu um að þeim þætti að vitneskja um áhugamál barnanna skipti máli 

fyrir kennarana til að hjálpa þeim að virkja barnið og því þyrftu þeir að gefa þær 

upplýsingar upp. Einnig töluðu þeir um að láta vita ef verið væri að taka á ákveðnum 

hlutum heima fyrir og fá þá stuðning hjá kennurunum og hafa samvinnu um hlutina. 

Skapgerð barnanna skiptir máli uppá hvernig unnið er með börnin. Foreldrið sagði sem 

svo: 

 

... Hvernig skapgerð barnið hefur … gott þegar það er samvinna milli skóla og 

heimilis og geta unnið saman í því að leysa vandamál. Mitt barn hefur verið 

neikvætt í vetur og ég veit að það er búið fljótt  eftir að ég kem með það á 

morgnanna. En til þess að fá barnið glatt í skólann þá höfum við sett upp kerfi. 

 

Foreldrarnir lögðu áherslu á að mikilvægt væri að vera bara almennt duglegir að tala 

um börnin sín, það skipti máli, það væri auðvelt að gleyma upplýsingaskyldu sinni inn á 

milli og í dagsins önn þar sem allir væru að drífa sig til vinnu eða heim eftir vinnu. Eitt 

foreldrið sagðist hafa tekið saman upplýsingapakka um barnið sitt og afhent leikskólanum 

við upphaf leikskólagöngu og þótti foreldrum það góð hugmynd. Þetta foreldri sagði:  

 

Ég tók saman ákveðna þætti varðandi bakgrunn barnsins míns og lét skólann 

hafa … Ég gerði bara plagg um þetta barn því það eru margir þættir sem þarf 

að hafa í huga varðandi þessi börn. Þarna kom til minnar ábyrgðar, það er mín 

ábyrgð að hamra á hvaða þættir það eru sem skipta máli og af hverju þetta og 

þetta kemur upp.    

 

Einnig töldu foreldrar mikilvægt að gefa upplýsingar um ef einhver annar en foreldri 

sækti barnið á leikskólann en upplifðu sumir hverjir að kennurunum fyndist þær upp-

lýsingar ekki skipta máli.. Eitt foreldrið sagði: „Svo finnst mér að ef ég tilkynni sem ég 

geri alltaf ef einhver annar nær í barnið mitt, hringi alltaf. Stundum finnst mér viðbrögðin 

við því eins og það skipti engu máli! En það á að gera það samt. Mér finnst mikilvægt að 

þetta sé á hreinu og líka fyrir barnið. Mér finnst þetta líka öryggi.“ Annað bætti við: 

„Kannski erum við bara á litlu Akureyri og treystum öllum.“ Þetta þótti foreldum ekki 

traustvekjandi umræða og vildu að litið væri á þessar upplýsingar sem mikilvægar 

upplýsingar milli heimilis og skóla.  
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Foreldrarnir upplifðu flestir hverjir að upplýsingarnar sem þeir gæfu um sitt barn 

kæmust til skila til allra er varðaði barnið í leikskólanum. Misjafnt var þó eftir skólum 

hvort aðgengi að kennurum væri gott til samskipta að morgni dags og í lok dags. Oft 

torveldaði aðgengið að kennurunum deildarinnar sem barnið þeirra dveldi á, upplýsinga-

flæðið milli þeirra. Átti það sérstaklega við í þeim leikskólum þar sem það eru ekki 

starfsmenn deildarinnar sem taka á móti börnunum á morgnanna.  

 

4.4 Boðleiðir frá foreldrum til leikskóla 

Foreldrarnir töluðu um að gefa upplýsingar um barnið sitt um leið og þörf væri á, helst að 

morgni dags í fataherberginu en ef það gleymdist eða var ekki tími til þess þá væri 

mikilvægt að hringja og upplýsa kennarana. Aðrar upplýsingar sem ræða þyrfti sérstaklega 

væru gefnar í foreldrasamtölum. Foreldrum fannst mikilvægt að ef ekki gæfist tími til 

upplýsingagjafar að morgni eða gleymdist, að þeir hringdu þá í skólann í staðinn og létu 

viðkomandi upplýsingar í té. Foreldrarnir töluðu um að innihald upplýsinganna hverju 

sinni skipti máli sem ræða ætti við kennarana upp á hvaða boðleið væri best að nota til að 

koma þeim á framfæri. Í sambandi við þetta sagði foreldri: 

Við erum alltaf með tvo flokka af upplýsingum, annars vegar þessar stóru sem 

varða aðstæður barnsins þetta með bólusetningar og annað slíkt og svo hitt, 

þessar daglegu upplýsingar s.s. hvenær barnið vaknaði og þess háttar. Ekki 

hægt að setja þetta í sama flokk … upplýsingarnar sem við viljum fá 

seinnipartinn eru eiginlega hinn endinn af þeim upplýsingum sem kennarinn 

þarf að fá um morguninn. Þegar ég fer með börnin í skólann þá reyni ég alltaf 

að gefa upplýsingar um hvort börnin vöknuðu snemma, seint eða ef að 

mamman er í burtu, eitthvert andlát í fjölskyldunni o.s.frv., þannig að 

kennarinn er meðvitaður ef barnið fer að tala um eitthvað sem er frávik frá 

rútinunni og meðvitaður um hvaða leið á að leiða umræðuna ... Þessar 

upplýsingar er ekki hægt annað en að gefa samdægurs eða á morgnana. Það 

kemur alltaf að þessu sama þetta eru alltaf upplýsingar sem eru út fyrir 

rútínuna. Þá er mikilvægt sem ég hef stundum áhyggjur af að við vitum ekki 

hvort kennarinn sem tekur á móti upplýsingunum kemur þeim áfram þannig að 

þetta snýst allt um það að kennararnir nái á aðgengilegan og þægilegan hátt að 

festa upplýsingarnar niður þannig að þeir kennarar sem séu með barnið yfir 

daginn geti kynnt sér akkúrat þetta.  

 

Þeir foreldrar sem áttu börn á leikskólum þar sem kennararnir sem störfuðu á deildinni 

yfir daginn voru mættir til starfa að morgni til að taka á móti börnunum voru sérstaklega 

ánægðir með það. Flestir af þeim kennurum gæfu sér tíma til samskipta og gagnkvæms 
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upplýsingaflæðis á morgnanna. Ekki skipti foreldrana miklu máli hverjum þeir gæfu þessar 

upplýsingar, svo lengi sem það einskorðaðist við kennara á deild barnsins og svo lengi sem 

ekki væri verið að vinna með eitthvað markvisst varðandi barnið í leikskólanum, þá væri 

gott að hafa ákveðinn tengilið. Eitt foreldrið sagði:  

 

Það er gott í mínum leikskóla að það er yfirleitt sama starfsfólkið sem tekur á 

móti og er lungað úr deginum með barninu … Það munar um það að það sé 

festa frá morgni og fram á dag í upplýsingaflæðinu og starfsmannaveltunni … 

Það er svo magnað með kennarana þeir gefa sér tíma til að spjalla við mann á 

morgnanna. Og það er rosalega gott. Maður getur rætt við þá. 

 

Fleiri foreldrar höfðu skoðun á þessum þáttum og sögðu að best væri að gefa þessar 

upplýsingar strax að morgni dags, nema það hafi verið eitthvað sérstakt sem þeir myndu 

vilja láta vita í tölvupósti eða í öðrum aðstæðum. Þeir töluðu um að þeir treystu því að 

kennarar deildarinnar töluðu sín á milli en þó væri það ákveðið öryggi að tala við 

hópastjóra barnsins. Þeir upplifðu að hann væri þeirra tengiliður eða eins og eitt foreldrið 

sagði: „Ég hef vanið mig á að tala við hópstjórann en samt ef hún er ekki þá segi ég næsta 

frá. En mér finnst hún vera minn tengiliður. Finnst það öruggast. Maður náttúrulega veit að 

hann þekkir barnið best.“ Í þeim tilfellum þar sem verið er að vinna sérstaklega að 

einhverju ákveðnu varðandi barni, væri best að tala við hópstjóra barnsins sem er þá 

væntanlega best inn í málefnum þess. Einn aðilinn tók svona til orða:  

 

Nei, get ekki sagt það á báðum deildum að mér sé sama, á annarri deildinni 

breytir það engu máli en það skiptir mig pínu máli á hinni deildinni. Það barn á 

erfiðara og því meiri eftirfylgni og ég að spyrja út í fleiri atriði og að fylgjast 

meira með í því tilfelli og því vil ég helst tala við ákveðinn aðila sem hefur 

með þetta að gera og þekkir málið best. Það gengur vanalega allt smurt hjá 

hinu barninu og því ekki nauðsynlegt að tala við sömu manneskjuna á deildinni 

en mér finnst það gott hjá hinu barninu þar sem ég er að fylgjast með 

ákveðnum þáttum og tala við sömu manneskjuna. Sú er búin að undirbúa sig 

fyrir svörin og svoleiðis. 

 

Foreldrarnir töluðu um að í þeim tilfellum þar sem það væri ekki starfsmaður af 

deildinni sem tæki á móti börnunum fyrst á morgnanna þá yrðu þeir sjálfir að skapa sér 

tíma til að veita þessar upplýsingar með öðrum hætti síðar um morguninn. Þeim þótti 

óþægilegt að gefa þessar upplýsingar öðrum en starfsmönnum deildarinnar og fannst 
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mikilvægt að geta hitt á starfsmann deildarinnar á morgni dags sérstaklega í þeim tilfellum 

þar sem bara annað foreldrið hef tök á að koma með barnið í leikskólann á morgnana en 

hitt foreldrið eða annar aðili sækir það svo. Foreldri í hópnum sagði í tengslum við þetta:  

 

Reyndar eins og núna er ... sá sem tekur á móti börnunum á deildinni sem 

barnið mitt er á ekki starfsmaður deildarinnar, mér finnst mikilvægt að það sé 

starfsmaður deildarinnar. Ég fer með barnið mitt í leikskólann á morgnanna en 

annar aðili sækir það og þá finnst mér mikilvægt að það sé kennari á deildinni 

sem er að taka á móti því. Því aðilinn fær kannski ekkert allar upplýsingar 

seinnipartinn og þær skila sér ekki alltaf til mín sko frá þeim. 

 

 

 Foreldrar sögðu að jafnframt væri oft erfitt að ná starfsmanni deildarinnar sem barnið 

þess dveldi á þegar þeir sæktu það. Margir væru hættir að vinna á þeim tíma og aðrir 

starfsmenn að skila börnunum eða eins og einn aðilinn sagði: „Mér finnst það 

undantekning að ég hitti starfsmann á deild barnsins míns þegar ég sæki, eftir klukkan 

16:00. Mér finnst mikilvægt að svo sé þ.e. að ég hitti hann.“ Ef foreldrarnir sæktu fyrir 

lokunartíma þá væru kennararnir oft fastir í starfi með börnunum og hefðu ekki tækifæri til 

þess að spjalla um það sagði annað foreldri: „Ég sæki alltaf klukkan þrjú og þá finnst mér 

erfitt að ná á þeim, kennararnir eru fastir í starfi með börnunum og eitthvað að fara í gang“.   

 

4.5 Draumastaðan 

Foreldrar voru spurðir í lokin hver draumastaðan væri í sambandi við gagnkvæmt 

upplýsingaflæði milli heimilis og skóla. Þeir höfðu sterkar skoðanir á því hvaða þættir það 

væru sem féllu undir þann hatt að vera draumastaðan en gerðu sér jafnframt grein fyrir því 

að oft væri draumastaðan eins og þeir sjá hana fyrir sér mjög óraunhæf. Dæmi um drauma-

stöðuna hjá þremur foreldrum koma hér að neðan: 

 

Traust, stöðugleiki og lítil starfsmannavelta er lykilatriði í sambandi við 

upplýsingaflæði og þessi góða þekking sem kennarar búa yfir sem er svo 

mikilvæg. 

 

Maður myndi náttúrulega vilja hafa vikupóstinn, vikulega er nóg, … er að fá 2 

pósta frá leikskóla og svo frá grunnskóla svo það er brjálað að gera í 

tölvupóstum en samt fínt. Drauma staðan er svo að sami kennarinn fylgi 

barninu allan daginn, að barnið startaði deginum með sama kennara og að 

deginum sé lokað með sama kennara og ég gæti alltaf náð á þessum kennara. 
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Hann verði aldrei veikur og aldrei með veikt barn og alltaf til í umræðu og 

upplýsingagjöf þegar ég sæki mitt barn. Þetta er mjög nálægt draumastöðunni 

sko… 

 

Draumastaðan er náttúrulega bara „auka mamma“ sem hefur þarfir barnsins í 

hávegum og les í barnið og getur rætt við mann um það að morgni dags strax. 

Já maður vill fá að vita hvernig barninu líður í öllu starfinu, það væri fyrir mér 

svona draumastaðan. 

 

4.6 Annað sem fram kom í viðtölunum 

Ýmsar umræður urðu í viðtölunum og margt rætt sem tengist foreldrasamstarfi og 

upplýsingaflæði. Símatímar hjá kennurum báru á góma í sumum hópunum og töluðu 

foreldrar um að símatímar gætu verið góð lausn og þá helst í því formi að kennarar gætu 

tekið símann á ákveðnum tíma þegar þeir ættu skráðan undirbúning. Foreldrar voru þó ekki 

á einu máli með þetta.  

Flestum fannst leikskólastarfið í leikskólunum þar sem börnin þeirra dvelja mjög 

metnaðarfullt og upplifðu að allir væru að gera sitt besta. Þeir skynjuðu þó að mikið væri 

að gera hjá kennurum og tímaleysi væri stundum að hafa áhrif á upplýsingagjöf til þeirra.  

Skipulagsdagar fóru fyrir brjóstið á sumum, flestir sýndu þessu þó fullan skilning en 

hefðu samt sem áður viljað að kennarar gætu sinnt þessu utan dagvinnutíma svo ekki þyrfti 

að skerða þjónustu við foreldrana. Einnig kom upp sú umræða að skólastjórar gerðu 

dagskrá skipulagsdaga sýnilega fyrir foreldra. Það myndi byggja upp meira traust hjá 

foreldrum til skipulagsdaganna og þeir sæju þá svart á hvítu að verið er að nýta tímann vel. 

Foreldrum fannst að samræma ætti þessa daga milli allra leikskóla bæjarins og endurskoða 

tímasetningar þeirra, oftast væru þessir dagar á föstudögum, mánudögum og í kringum 

mánaðarmót.  

Foreldrarnir vildu ekki að þátttaka þeirra í skólastarfinu yrði aukin, þeim fannst nóg 

um það eins og fyrirkomulagið er og sögðu það passlega mikið núna. Þeir töluðu um að 

þeir hefðu hreinlega ekki tækifæri til þess að auka þátttöku sína í skólastarfi barna sinna 

sökum vinnu og að það væri óþægilegt fyrir þá og börnin þeirra ef þeir komast ekki á 

uppákomudaga.  

Þeir hrósuðu leikskólunum fyrir að vera skipulagðir og gott væri að allir 

uppákomudagar væru skráðir með löngum fyrirvara eins gert er. Það væri ekkert sem kæmi 

á óvart í starfinu og hægt að skipuleggja vinnu sína eftir þessu fram í tímann. Þó fannst 

þeim að foreldrasamtöl ættu að vera skipulögð lengra fram í tímann, jafnvel allt árið 
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þannig að foreldrar gætu gert ráð fyrir því að samtalið væri þennan ákveðna dag í þessum 

ákveðna mánuði.  

Fram kom að foreldrar væru oft óöruggir þegar barn þeirra færðist á milli deilda. Í 

sumum tilfellum kæmi það seint í ljós hvort þeirra barn færðist á milli deilda og þetta þótti 

foreldrum óþægilegt. Þeir vilja fá að vita tímanlega hvernig hlutirnir eru skipulagðir, 

óþægilegt væri að vita að breytingar stæðu fyrir dyrum en vita ekki hvort þær varða þeirra 

börn. Að síðustu kom upp umræða um að foreldrarnir sakni þess að hafa ekki kennara 

staðsettan í fataberberginu á morgnanna þegar verið er að koma með börnin, það hafi verið 

á árum áður og þótti þeim sem það þekktu mjög gott. Það myndi efla upplýsingaflæði og 

almenn samskipti við kennarana.  

 

4.7 Samantekt á niðurstöðum 

Í þessum kafla dreg ég saman niðurstöður rannsóknarinnar eftir þemum hennar. 

4.7.1 Upplýsingar frá leikskóla til foreldra 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að foreldrar vilja fá ítarlegar upplýsingar um 

sitt barn frá leikskólanum. Hjá foreldrum barna á yngri deildum leikskólanna voru 

upplýsingar um almennan þroska, heilsufar og grunnþarfir efstar á lista. Því næst vildu þeir 

fá að vita um félagslegan þroska barnsins. Foreldrar barna á eldri deildum leikskólana 

lögðu mesta áherslu á að fá upplýsingar um félagslegan þroska barna sinna, almenna líðan 

og gengi yfir daginn. Allir foreldrarnir vildu fá upplýsingar strax ef um einhverskonar 

frávik væri um að ræða á líðan eða hegðun barnanna yfir daginn. Foreldrunum fannst 

mikilvægt að skráningarskemu um barnið þeirra væri aðgengilegt. 

Foreldrarnir vildu gjarna fá jákvæðar upplýsingar reglulega og að þess væri gætt að 

neikvæðar upplýsingar yrðu ekki ráðandi í upplýsingaflæðinu. Ef breytingar verða innan 

skólans, til dæmis í kringum flutning barna á milli deilda, vilja foreldrar gjarnan fá 

upplýsingarnar tímanlega og frá fyrstu hendi. Almennar upplýsingar varðandi öll börnin á 

deildinni auk eigin barns eru upplýsingar sem foreldrar vilja fá jafnóðum. Þeir óska eftir 

reglulegri uppfærslu á þeim upplýsingum einu sinni í viku eða tvisvar í mánuði í tölvupósti 

eða dagbókarfærslu.  

4.7.2 Boðleiðir frá leikskóla til foreldra 

Foreldrarnir vildu að þeim séu gefnar helstu upplýsingar um barn sitt í gegnum persónuleg 

samskipti. Þeir vilja fá létta uppfærslu af upplýsingum um barnið daglega í fataherberginu, 

ýmist að morgni eða síðar um daginn. Kennararnir á deildinni eiga að gefa sig að 
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foreldrunum og veiti þessar upplýsingar að fyrra bragði. Ef um viðkvæmar upplýsingar er 

að ræða eða ítrekaðar neikvæðar upplýsingar, vilja þeir hafa annan háttinn á. 

Foreldrasamtal er þá fyrsti kostur. Samskiptabók, tölvupóstur eða dagbókarfærsla inn á 

Mentor eru boðleiðir sem þeir vilja einnig nýta ef eitthvað sérstakt er í gangi hjá barninu. 

Þeir óska eftir að kennari deildarinnar sé að störfum bæði þegar komið er með barnið á 

morgnana og þegar það er sótt til að fá áreiðanlegar upplýsingar um sitt barn frá 

starfsmanni sem annast það yfir daginn. 

Foreldrarnir vildu virkja Mentorkerfið meira og fá frekari upplýsingar um barnið sitt 

þar inn en vilja jafnframt að ítarlegar persónulegar upplýsingar séu veittar þeim í foreldra-

samtölum. Foreldrum var almennt sama um hver það væri sem gæfi þeim upplýsingar um 

barnið þeirra og hverjum þeir gæfu upplýsingar um sitt barn svo lengi sem það væri 

starfsmaður af deildinni sem barnið dveldi á. Þó álitu þeir betra að fá upplýsingar um 

barnið frá sama aðila og þá hópstjóra eða umsjónarkennar þess ef einhver sérstök vinna 

væri í gangi með barnið og ef að lítill stöðugleiki væri meðal starfsmanna.  

 

4.7.3 Upplýsingar frá foreldrum til leikskólans 

Foreldrum fannst mikilvægast að gefa grunnupplýsingar um heilsufar barnsins til 

skólans. Þeim fannst vitneskja um bólusetningar barna skipta máli. Þar á eftir vildu þeir 

gefa upplýsingar um hvernig dagsform barnsins væri hverju sinni. Foreldrum fannst 

nauðsynlegt að gefa skólanum upplýsingar um flestar þær breytingar sem verða í lífi 

barnsins, allt umfram það venjulega. Þeir vilja láta vita ef verið er að taka á einhverjum 

þáttum heima fyrir, svo hægt sé að vinna sameiginlega að þeim. Einnig vilja foreldrar 

láta upplýsingar í té um hver sækir barnið þeirra ef það er einhver annar en þeir sjálfir. 

Þeim fannst upplýsingar um áhugamál og skapgerð barnanna einnig skipta máli. 

Foreldrar eru meðvitaðir um ábyrgð sína gagnvart upplýsingaskyldu sinni er varðar 

barnið þeirra til skólans. Þeir lögðu áherslu á að þeir vildu almennt vera duglegir að tala 

um börnin sín við starfsfólk leikskólans.  

 

4.7.4 Boðleiðir frá foreldrum til leikskólans 

Foreldrarnir töluðu um að þeir vildu að helsta upplýsingagjöfin færi fram með persónu-

legum samskiptum. Þeir vilja gefa grunnupplýsingar í sambandi við heilsufar, skapgerð 

og þess háttar í foreldrasamtölum við upphaf leikskólagöngu barnsins en aðrar upp-

lýsingar sem skipta máli fyrir barnið hverju sinni um leið og þörf er á, helst að morgni 

dags þegar komið væri með það í leikskólann. Ef ekki gæfist tækifæri til þess þá, fannst 
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þeim mikilvægt að hringja í skólann eða senda tölvupóst. Foreldrarnir vilja fá að hitta á 

starfsmann deildar barnsins, að morgni dags til að miðla upplýsingum. 

Foreldrarnir óska eftir að vera boðaðir af hálfu skólans í tvö foreldrasamtöl á ári. 

Þeim þykir nauðsynlegt að fá samtal í kringum þann tíma sem barnið þeirra skiptir um 

deild. Almennar upplýsingar sem eiga við öll börnin á deildinni leggja foreldrarnir síður 

áherslu á að fá í gegnum samskipti, þeir vilja gjarna að þær séu settar á upplýsingatöflu í 

fataherbergi, uppfærðar í Mentor og á heimsíðu skólans. Þeir vilja gjarnan hitta 

starfsmann deildarinnar til skrafs og ráðagerða þegar barnið er sótt í leikskólann. 

 

4.8 Rannsóknarspurningunni svarað 

Rannsóknarspurningin var: Hvernig vilja foreldrar að gagnkvæmu upplýsingaflæði um 

barnið þeirra í leikskólanum sé háttað, á hvað leggja þeir áherslu og hvernig forgangs-

raða þeir?  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að foreldrar vilja gagnkvæmt 

upplýsingaflæði í gegnum persónuleg samskipti þegar eingöngu er rætt um þeirra barn en 

það fer þó eftir aldri barna hvaða upplýsingar það eru sem þeir helst vilja. Foreldrar vilja 

nýta tæknina þegar upplýsingarnar eiga við starfið og barnahópinn, þeir vilja nýta Mentor 

meira og vilja fá jákvæðar upplýsingar reglulega. Foreldrar óska eftir að vera boðaðir af 

hálfu skólans í tvö foreldrasamtöl á ári, vilja að viðkvæm mál séu rædd í einrúmi og að 

þess sé gætt að neikvæðar upplýsingar yrðu ekki ráðandi í upplýsingaflæðinu. 
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5. Umræður 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og settar í fræðilegt 

samhengi út frá markmiðum rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt upp í fjóra meginkafla; 

fyrst kemur kaflinn um gagnkvæmar upplýsingar milli leikskóla og foreldra, þeim kafla er 

skipt í undirkafla eftir þemum niðurstaðna. Því næst kemur kaflinn um boðleiðir milli 

leikskóla og heimila sem einnig er skipt í undirkafla eftir þemum niðurstaðna. Þá kemur 

umfjöllun um aðra þætti sem fram komu í niðurstöðunum og tengjast samstarfi heimilis og 

skóla. Síðast kemur umræða um frekari rannsóknir á þessu sviði. 

 

5.1 Gagnkvæmar upplýsingar milli leikskóla og foreldra 

Líta má svo á að börn séu augasteinar foreldra sinna. Því þarf ekki að undrast þá 

niðurstöðu að foreldrar telji sig ávallt tilbúna til að ræða um sitt eigið barn. Þeir vilja 

einnig gjarnan fá ítarlegar upplýsingar um barnið frá leikskólanum. Sumir foreldrarnir 

töldu að þeir fengju nægar upplýsingar frá leikskólanum en aðrir vildu fá meiri 

upplýsingar um barn sitt frá leikskólanum. Þetta er í nokkru samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur (2010, bls. 9, 24–26), þar sem flestir foreldrar töldu 

sig fá nægar upplýsingar um leikskólastarfið en þó voru nokkrir í þeirri rannsókn sem 

vildu fá meiri upplýsingar um það sem barnið þeirra fengist við í leikskólanum á 

daginn. Í rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009, bls. 170) kom einnig fram að 

foreldrum fannst að upplýsingaflæði mætti vera betra frá leikskólanum. 

Í rannsókn þessari kom ljós kom að foreldrarnir segjast alltaf tilbúnir til að ræða um 

barn sitt og taka á móti upplýsingum um það frá skólanum. Í könnun sem gerð var árið 

1997 í skólum Reykjavíkur sögðu 97% foreldra upplýsingamiðlun frá skóla til foreldra 

mikilvæga eða nokkuð mikilvæga. Sá þáttur sem þeim þótti mikilvægastur í samstarfi 

foreldra og skóla var upplýsingamiðlun frá skóla til foreldra og mikilvægasti þátturinn 

varðaði upplýsingar um þeirra eigin börn (Áslaug Brynjólfsdóttir, 1997, bls 112–117). 

Nanna Kristín Christiansen (2010, bls. 68–70) og Nordahl (2007, bls 28–30) tala um 

þróun foreldrasamstarfs í þrem þrepum þar sem gagnkvæmar upplýsingar milli heimilis 

og skóla eru fyrsta þrepið sem foreldrasamstarfið byggir á. Foreldrar voru almennt mjög 

meðvitaðir um að gagnkvæmt upplýsingaflæði væri undirstaða samstarfs þeirra við 

skólann. Epstein (2009, bls. 16, 61) leggur áherslu á þennan þátt í foreldrasamstarfi og 
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fellur upplýsingagjöf undir flokkinn uppeldi, fyrsta flokkinn í skilgreiningum hennar um 

samstarf heimilis og skóla. Þar er lögð áhersla á gott upplýsingaflæði þar sem tryggja 

þarf að upplýsingar og fræðsla frá skóla til foreldra skili sér til allra foreldra. 

Leikskólakennarar geta því gengið út frá þeirri hugmynd um að foreldrar séu alltaf 

tilbúnir til umræðu um sitt eigið barn og vilji meiri upplýsingar en minni frá þeim.  

 

5.1.1  Grunnþarfir, líðan, frávik og félgaslegur þroski  

Hjá foreldrunum sem áttu börn á yngri deildum leikskólanna voru upplýsingar um 

almennan þroska, heilsufar og grunnþarfir þeirra efst á lista. Því næst vildu þeir fá 

upplýsingar um félagslegan þroska barnsins. Foreldrar barna á eldri deildum leikskólans 

lögðu mesta áherslu á að fá upplýsingar um félagslegan þroska barna sinna og almenna 

líðan og gengi yfir daginn. Foreldrum virtist leika hugur á því að fá að vita hvernig 

þeirra barn virkar innan um önnur börn, þar sem þeir ættu erfitt með að sjá og meta það 

sjálfir. Allir foreldrar vildu fá upplýsingar strax ef um einhver frávik væri að ræða á 

líðan eða hegðun barnanna yfir daginn og lögðu þeir mikla áherslu á að það gengi fyrir. 

Þessar niðurstöður eru í takt við niðurstöður rannsóknar Bryndísar Garðarsdóttur og 

Jóhönnu Einarsdóttur (2007, bls. 687–688) þar sem fram kom að algengustu samskipti 

foreldra og leikskólakennara snúa að upplýsingum um líðan barnsins í leikskólanum. 

Þar kom einnig fram þessi munur á því um hvað foreldrar og kennarar spjalla, eftir því á 

hvaða aldri börnin eru. Meira er rætt um umönnun og líðan barnanna við foreldra yngri 

barna en nám og daglegt skipulag við foreldra eldri barnanna. Félagslegur þroski barna 

virðist því vera foreldrum ofarlega í huga og styðja aðrar rannsóknir við þá niðurstöðu 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010 bls. 9, 24–26; Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007, bls. 687–688).  

Þar sem foreldrar leggja áherslu á að fá upplýsingar um frávik hjá sínum börnum 

jafnóðum og þau eiga sér stað og að fá jákvæðar upplýsingar reglulega er vert að velta 

því fyrir sér hvort raunverulegur tími gefist til upplýsingagjafar á þeim tímum sem 

foreldrar koma með og sækja börnin sín. Kennarar þurfa að leita leiða til 

upplýsingagjafa sem henta foreldrunum til að miðla þessum upplýsingum reglulega og 

standast kröfur foreldra um upplýsingagjöfina.  

 

5.1.2  Heilsufarslegar upplýsingar, dagsform barnsins, breytingar 

Þær upplýsingar sem foreldrum fannst að þeir ættu að veita skólanum er í nokkrum takti 

við þær upplýsingar sem þeir vildu fá frá skólanum. Mikilvægast fannst foreldrum að 
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gefa heilsufarslegar upplýsingar um barnið sitt og þær upplýsingar sem óskað er eftir að 

þeir gefi við upphaf leikskólagöngu barnsins, það er um heilsu og líðan barnsins. Þeim 

fannst vitneskja um bólusetningar barna skipta máli og vildu að leikskólinn hefði yfir-

sýn yfir þann fjölda barna sem ekki væri bólusettur ef upp kæmi faraldur. Þetta er 

athyglisverður þáttur í ljósi þess að bólusetningum barna hefur fækkað síðastliðin ár og 

ýmsir sjúkdómsfaraldrar tekið sig upp reglulega víða um heim (Landlæknisembættið, 

2011). Leikskólarnir ættu því að huga nánar að þessum vangaveltum foreldra og sækjast 

jafnvel eftir þessum upplýsingum frá foreldrum við upphaf leikskólagöngu barnanna. 

Foreldrarnir vildu láta leikskólann vita hvernig dagsform barnsins væri hverju sinni, 

hvort það væri vel sofið, þreytt, slappt eða ef eitthvað er að angra það. Foreldrum fannst 

einnig nauðsynlegt að gefa upplýsingar til skólans um flestar þær breytingar sem verða í 

lífi barnsins eins og breytingar á fjölskylduhögum og ef eitthvað sérstakt stendur til eða 

ef bregður út af venju. Þetta fannst foreldrum mikilvægt svo skólinn gæti brugðist við 

líðan barnsins á réttan hátt hverju sinni og leitt umræður þess áfram ef svo bæri undir. Í 

lögum nr. 90/2008 kemur fram að foreldrar þurfi að hafa samráð við starfsfólk leikskóla 

og veita þær upplýsingar sem kunna að skipta máli fyrir velferð barnanna og skóla-

starfið. Foreldrarnir virtust nokkuð meðvitaðir um þessa upplýsingaskyldu sína og líta á 

hana sem mikilvægan þátt í samstarfi heimilis og skóla. Í aðalnámskrá leikskóla 2011 

(Mennta- og menningarmálaáðuneytið, 2011, bls. 49) segir að velferð barnsins sé 

samtengd velferð fjölskyldu þess og að allt starfsfólk leikskóla skuli stuðla að gefandi 

samskiptum við foreldrana með því að hlusta eftir því sem foreldrar hafi að segja. 

Dagleg samskipti og traust eru undirstaða þess og virðast foreldrarnir leggja mikið upp 

úr daglegum samskiptum og trausti milli sín og kennaranna. Eins og segir í Skólastefnu 

Kennarasambands Íslands 2011–2014 (2011, bls. 7) á að ríkja gagnkvæm virðing, 

traust, jafnræði og trúnaður milli heimilis og skóla.  

Foreldrarnir vildu deila því með leikskólanum ef verið er að taka á einhverjum 

þáttum er varða barnið heima fyrir svo hægt sé að vinna sameiginlega að því. Einnig 

vildu þeir láta upplýsingar í té um hver sækti barnið þeirra ef það væri einhver annar en 

þeir sjálfir. Þeim fannst upplýsingar um áhugamál og skapgerð barnanna skipta máli svo 

kennarar gætu boðið þeim verkefni sem höfðuðu til þeirra. Foreldrarnir virtust 

meðvitaðir um ábyrgð sína gagnvart upplýsingaskyldu til skólans er varðaði barnið 

þeirra. Þeir lögðu áherslu á að þeir vildu ræða meira um börnin sín en það gleymdist 

stundum og misgóð tækifærin sem gæfust til upplýsingagjafa á þeim stutta tíma í 

leikskólanum þegar verið er að koma með börnin eða sækja þau. Í þessum tilfellum 
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verður kennarinn að vera vakandi fyrir því að það séu ekki alltaf sömu foreldrarnir sem 

gleyma upplýsingaskyldu sinni, minna foreldrana á hana og búa til tækifæri fyrir þá til 

samskipta.  

Foreldrunum fannst mikilvægt að skráningarskema um barnið þeirra væri 

aðgengilegt og þeim þótti mikilvægt að geta nálgast upplýsingarnar um börnin sín á 

aðgengilegan hátt, helst í fataherberginu. Eins og Kristinn Breiðfjörð (2003, bls. 147–

148) talar um þá hafa skólar nýtt sér skriflegt samskiptaform í auknu mæli og virðast 

foreldrar leggja mikla áherslu á að þessar upplýsingar og þá sérstaklega þau 

skráningarform sem snúa að grunnþörfum barnanna, séu þeim aðgengilegar. Í rannsókn 

Kristínar Bjarkar Jóhannsdóttur (2012, bls. 60–62) kom fram að leikskólakennarar 

leggja mikla áherslu á að upplýsingagjöf fyrir foreldra í fataherberginu sé mjög góð og 

ýmsir listar með almennum upplýsingum um hvert barn væru aðgengilegir þar. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar virðast benda til þess að misjafnt sé á milli skóla hvar 

þessar skráningar eru staðsettar í leikskólum Akureyrarbæjar.  

 

5.1.3 Jákvæðar upplýsingar 

Foreldrar vildu gjarnan fá jákvæðar upplýsingar um sín börn reglulega og að þess væri 

gætt að neikvæðar upplýsingar væru ekki ráðandi í upplýsingaflæðinu. Þeir óskuðu eftir 

þessum upplýsingum af fyrra bragði frá kennurunum. Rannsókn Kristínar Bjarkar 

Jóhannsdóttur (2012, bls. 60–62) leiddi í ljós að leikskólakennarar segja að dagleg 

samskipti við foreldra séu að mestu jákvæð og að foreldrar fengju upplýsingar í fata-

herberginu um það helsta sem barnið þeirra gerði yfir daginn. Í könnun Trausta 

Þorsteinssonar 2011, bls. 6) sem náði yfir leikskóla Akureyrarbæjar kom þó fram að 

fjórðungur foreldrahópsins telur það gerast of sjaldan að þeir fái upplýsingar frá 

skólanum þegar vel gengur. Leiða má líkur að því að kennarar í leikskólum mættu huga 

enn frekar að þessum þætti þar sem foreldrar leikskólabarna óska sérstaklega eftir því að 

fá jákvæðar upplýsingar reglulega um sitt barn.  

 

5.1.4  Breytingar innan skólans 

Ef breytingar innan skólans eru í farvatninu eins og flutningur barns á milli deilda, vildu 

foreldrar gjarnan fá þær upplýsingar frá fyrstu hendi. Foreldrar virðast óöruggir þegar 

kemur að flutningi milli deilda og óska eftir betra upplýsingaflæði í tengslum við þær 

breytingar svo þeir geti rætt þær við barnið heima, það gæti aukið öryggi allra aðila. 

Almennar upplýsingar varðandi öll börnin á deildinni auk eigin barns eru upplýsingar sem 
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foreldrar vilja fá jafnóðum. Þeir óska eftir reglulegri uppfærslu á þeim upplýsingum einu 

sinni í viku eða tvisvar í mánuði í tölvupósti eða dagbókarfærslu.  

Þar sem gagnkvæm upplýsingamiðlun milli heimilis og skóla er að mestu í höndum 

skólans samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008, væri vert að athuga hvert sjónarmið 

bæði foreldra og starfsfólks leikskóla á landsvísu væri gagnvart þeirri hugmynd 

Ingibjargar Auðunsdóttur (2006, bls. 108) um að gera kröfur til skóla um að í stefnu 

þeirra séu viðmið um hvernig gagnkvæmu upplýsingaflæði skuli best háttað við 

skólann. Það gæti hugsanlega aukið öryggi allra aðila í samstarfi heimilis og skóla og þá 

sérstaklega foreldra að vita hvers sé ætlast af þeim og skólanum í sambandi við 

gagnkvæmt upplýsingaflæði. 

Almennar upplýsingar er varða öll börnin á deildinni og snerta því alla foreldra, 

vilja foreldrarnir fá reglulega frá skólanum með ýmsum boðleiðum sem fjallað verður 

um hér síðar. Einnig verður fjallað um hvaða leiðir foreldrar vilja nota til að koma 

upplýsingum um þeirra barn til skólans.  

 

5.2 Boðleiðir milli leikskóla og foreldra 

Með tilkomu internetsins er hægt að nýta fjölbreyttar boðleiðir til upplýsingagjafa. 

Foreldrar virtust þó á einu máli með hvaða boðleið þeim þætti skipta mestu máli að fá 

upplýsingar frá leikskólanum. Persónuleg samskipti voru í þeirra huga mikilvægust. Oft er 

hinn gullni meðalvegur vandrataður en mikilvægt er að jafnvægi sé á milli þeirra 

upplýsinga sem fara á milli heimilis og skóla annars vegar í gegnum samskipti og hins 

vegar í gegnum internetið.  

 

5.2.1 Persónuleg samskipti mikilvægust 

Persónuleg samskipti er sú leið sem foreldrarnir óskuðu helst eftir að þeir fengju helstu 

upplýsingar um sitt barn með. Þeir vildu gjarnan fá létta uppfærslu af upplýsingum 

daglega í gegnum óformleg samskipti í fataherberginu, ýmist á morgnana eða síðdegis. 

Annar þátturinn í skilgreiningum Epstein (2009, bls. 16, 64–67) um samstarf heimilis og 

skóla er þátturinn samskipti og þar er lögð áhersla á að skólinn skapi aðstæður sem snýr 

að opnum gagnkvæmum tvíhliða samskiptum milli heimils og skóla. Meginmarkmið 

samskiptanna er að samskiptaleiðirnar séu árangursríkar. Foreldrum virtist finnast 

persónuleg samskipti vera árangursríkust þar sem þá gætu þeir deilt upplýsingum sín á 

milli og spurt út í ákveðna þætti og fengið svör við þeim strax. Óformleg samskipti í 

fataherberginu fannst þeim því mjög mikilvæg. Það er í takt við rannsókn Hughes og 
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MacNaughton (2001 [án bls.]) sem telja að óformleg samskipti bjóði upp á betri 

tækifæri til að ræða málefni barnsins og vinna sameiginlega að velferð þess. Einnig talar 

Roffey (2002, bls. 66) um að óformleg gagnkvæm samskipti gefi tækifæri til að tala um 

þær vangaveltur sem foreldrar eða kennarar hafa. Foreldrarnir kjósi einnig að 

kennararnir gefi sér þessar upplýsingar að fyrra bragði. Niðurstöður rannsókna Jóhönnu 

Einarsdóttur (2010, bls. 9), Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2007, bls. 

687) sýndu að foreldrar kjósa að eiga frekar í óformlegum samskiptum við kennarana. Í 

rannsókn Hughes og MacNaughton (2001 [án bls.]) og Kristínar Bjarkar Jóhannsdóttur 

(2012, bls 60–62) kom fram að leikskólakennararnir kjósa það líka, það er að eiga í 

óformlegum samskiptum við foreldrana. Þar sem vilji bæði kennara og foreldra er að 

eiga í óformlegum samskiptum í fataherberginu má velta þeirri spurningu upp hvort 

opnunartími leikskólanna þrengi ekki tækifærin sem foreldrar og kennarar hafa til að 

eiga í óformlegum samskiptum á morgnana eða síðar um daginn þegar börnin koma í 

leikskólann eða eru sótt. Foreldrar sem eru að vinna frá klukkan 8:00–16:00 hafa 

einungis 15 mínútur í hvort skipti til að klæða barnið og kveðja það eða heilsa. Einnig 

vekur það spurningar hvort leikskólakennarar eru nógu duglegir að gefa sig að 

foreldrum og miðla upplýsingum til þeirra að fyrrabragði eins og foreldrar óska eftir að 

þeir geri. 

 

5.2.2 Viðkvæmar upplýsingar í gegnum foreldrasamtal, samskiptabók eða internetið 

Foreldrar vildu gjarnan fara aðra leið í boðskiptum ef um viðkvæmar upplýsingar er að 

ræða eða ítrekaðar neikvæðar upplýsingar og gerðu kröfur um að upplýsingagjöf sé 

nákvæm og vönduð. Foreldrasamtal væri þá fyrsti kostur, samskiptabók, tölvupóstur eða 

dagbókarfærsla inn á Mentor væru svo boðleiðir sem einnig væri hægt að nýta ef 

eitthvað sérstakt væri í gangi. Ekkert eitt form samskipta hentar öllum fjölskyldum í 

þessum tilfellum og þurfa því heimili og skóli að koma sér saman um leið sem hentar í 

hvert og eitt skipti til samskipta og upplýsingagjafar. Forsenda þess að samskipti geti átt 

sér stað, byggir á því að gagnkvæmt traust ríki milli þátttakenda. Roffey (2002, bls. 66) 

talar um að mikilvægt sé að foreldrum finnist skólinn ekki vera valdastofnun og að þeir 

sjái að ekki séu dregnar ályktanir um fjölskylduna út frá upplýsingunu sem þeir gefa. 

Foreldrarnir telja nákvæmni í upplýsingagjöf skipta miklu máli sérstaklega þegar um 

neikvæðar upplýsingar væri um að ræða. Þeir vilja fá nákvæmar upplýsingar um þá 

atburði sem þykja frásögu færandi. Roffey (2002, bls. 66, 69) talar einnig um að 

kennarar þurfi að tryggja að staðreyndir máls séu réttar áður en farið er út í 
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upplýsingagjöf við foreldra og að skýrleiki og hnitmiðun upplýsinga sem snúast um 

málsmeðferð eða um börnin geri foreldra öruggari. Foreldrum í rannsókninni fannst 

stundum vanta upp á að vel væri staðið að þessum þætti og vildu að kennarar miðluðu 

upplýsingum meira sín á milli ef þeir væru ekki til staðar þegar foreldrar kæmu með 

barnið sitt að morgni eða sæktu það. Einnig gætu leikskólarnir verið með ákveðið 

staðlað skáningarform til staðar þar sem þeir kennarar sem kveðja börnin á daginn geta 

gengið að vísu að búið sé að skrá frásögn af atburði um börnin af þeim kennurum sem 

hafa með viðkomandi börn að gera, ef þurfa þykir.  

Ljóst er að tækifæri til samskipta eru gríðarlega mikilvæg í leikskólum. Foreldrarnir 

töluðu um að þeim finndist oft erfitt að fá tækifæri til að ræða við kennara á morgnana 

þegar komið er með börnin eða þau sótt án þess að ræða um það yfir börnunum eða 

öðrum foreldrum. Misjafnt er eftir skólum hve mikil tækifæri kennararnir hafa til 

óformlegra samskipta á morgnanna. Tímaskortur foreldra hefur áhrif vegna vinnu þeirra 

og opnunartími leikskólanna setur þeim einnig skorður eins og áður segir. Foreldrar 

vildu gjarnan að því væri öfugt farið. Einnig var mismunandi hvort foreldrar vildu 

frekar ræða við kennarana að morgni dags þegar þeir kæmu með börnin í leikskólann 

eða síðar um daginn þegar börnin væru sótt. Fór það eftir aðstæðum foreldra hverju 

sinni. Í rannsóknar Endsley og Minish (1991, bls. 130, 132) leiddu niðurstöður í ljós að í 

aðeins 57% tilvika áttu sér stað samskipti milli foreldra og starfsfólks leikskólans á 

þeim tímum sem foreldrar koma með og sækja börnin sín. Einnig kom fram að 

starfsfólk leikskólanna vildi frekar ræða við foreldrana í upphafi dags en foreldrarnir 

höfðu hins vegar frekar áhuga og tíma á samskiptum og upplýsingagjöf í lok dags. 

Niðurstöður Kristínar Bjarkar Jóhannsdóttur (2012, bls. 61) bentu aftur á móti til þess 

að leikskólakennarar vildu ná til allra foreldra þegar þeir koma með börnin sín á 

morgnanna en ástæðurnar væru margar fyrir því að það gengi ekki alltaf upp. Sumir 

leikskólarnir tryggja að leikskólakennarar séu til staðar á morgnanna þegar foreldrarnir 

koma með börnin sín í skólann. Í leikskólum á Akureyri eru fagmenntaðir aðilar yfir 

árið 2011, að meðaltali í 92.51 % stöðugilda inni á deildum samkvæmt barngilda-

útreikningum (Hrafnhildur Sigurðardóttir munnleg heimild, 14. maí 2012) og því oftast 

fagmenntaðir aðilar sem taka á móti börnunum á morgnana og kveðja þau í lok dags en 

það virtist skipta foreldra máli að það væri fagaðili sem starfaði á þeirri deild sem barn 

þess væri á, væri til staðar á þessum tímum dagsins. Það var aðeins misjafnt milli skóla 

hvernig þessu var háttað.  
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Í rannsókn Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2007, bls. 687) kom 

fram að leikskólakennarar í stærstu sveitarfélögum landsins eru oft ekki í fullu starfi og 

því líkur á að þeir séu ekki til staðar fyrst á morgnana eða síðast á daginn þegar börnin 

mæta í leikskólann eða eru sótt. Þar sem mönnun fagfólks á Akureyri er eins mikil og 

raun ber vitni á þessi skýring vart við rök að styðjast í leikskólum Akureyrarbæjar nema 

í einstaka tilfellum. Í rannsókn Kristínar Bjarkar Jóhannsdóttur (2012, bls. 61 ) kom 

fram að erfitt væri að ná að eiga í samskiptum við alla foreldrana þar sem kennararnir 

væru oft uppteknir í starfi með börnunum á sama tíma og þau eru sótt. Þetta er í takt við 

niðurstöður rannsóknar minnar þar sem foreldrarnir sem sóttu börn sín fyrir klukkan 

fjögur á daginn sögðu kennarana oft upptekna í starfi með börnunum og hefðu því ekki 

tækifæri til samskipta. Einnig töluðu þeir foreldrar sem sækja börnin sín eftir klukkan 

fjögur á daginn um að þeir hittu oft bara einhvern kennara skólans á þeim tíma þar sem 

margir kennarar væru hættir störfum þann daginn og því fengju foreldrarnir ekki 

tækifæri til samskipta og gagnkvæmrar upplýsingagjafar meðal annars um daginn hjá 

barninu. Það fannst þeim óþægilegt. Niðurstöður rannsóknar Sandberg og Vuorinen 

(2008, bls. 151–161) bentu til þess að gæði þeirra samskipta sem eiga sér stað á 

morgnana og seinni parti dags þegar foreldrar koma með og sækja börnin sín byggjast á 

því á hvaða tíma foreldrarnir koma og hversu margir aðrir mæta í leikskólann eða eru 

sóttir þangað á sama tíma. Þessar rannsóknarniðurstöður koma ekki á óvart þar sem 

aðgengi að kennurum er ekki ótakmarkað og fjöldi barna töluverður sem kemur í 

skólann á hverjum degi á svipuðum tíma.  

 

5.2.3  Það fer eftir eðli upplýsinganna hvaða leið er best 

Foreldrarnir töluðu um að það færi þó eftir innihaldi upplýsinganna í sumum tilfellum 

hvaða boðleið væri best. Þeir vildu gefa grunnupplýsingar um barnið sitt í sambandi við 

heilsufar, skapgerð og þess háttar í foreldrasamtölum við upphaf leikskólagöngu 

barnsins en aðrar upplýsingar sem skiptu máli fyrir barnið hverju sinni um leið og þörf 

væri á, helst að morgni dags þegar komið væri með það í leikskólann. Ef ekki gæfist 

tækifæri til þess þá, fannst þeim mikilvægt að hringja samdægurs í skólann og gefa þær 

upplýsingar í símtali í staðinn ef þær skiptu máli fyrir barnið. Ef þetta væru upplýsingar 

sem leikskólinn þyrfti ekki að fá fljótlega eftir að barnið mætti í leikskólann vildu 

foreldrar geta nýtt sér tölvupóstsamskipti einnig. Því er mikilvægt að netfang 

starfsmanna leikskólans séu aðgengileg og að foreldrar viti á hvaða tímum kennararnir 

lesi tölvupóstinn sinn svo þeir geti tryggt að upplýsingarnar komist til skila í tæka tíð. 
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Foreldrarnir vildu að starfsmaður deildarinnar barnsins tæki á móti því á morgnanna svo 

að hægt væri að miðla upplýsingum ef þörf krefði.   

 

5.2.4  Tvö foreldrasamtöl á ári 

Foreldrarnir óskuðu eftir því að vera boðaðir af hálfu skólans í tvö foreldrasamtöl á ári 

og voru sammála um að eitt samtal væri of lítið. Þeim þótti nauðsynlegt að fá samtal í 

kringum þann tíma sem barnið þeirra flytur á milli deilda og upplifðu þeir mikið 

óöryggi í kringum þess háttar breytingar. Þeir vildu miðla upplýsingum um barnið sitt 

sjálfir til nýs starfsfólks á nýrri deild og fannst erfitt að gera það smátt og smátt í 

gegnum óformleg samskipti, jafnvel ekki við sama kennarann og gátu jafnvel ekki treyst 

því að upplýsingarnar sem þeir gáfu skiluðu sér til allra á deildinni. Flestir leikskólarnir 

buðu upp á aðeins eitt fast foreldrasamtal á ári og misjafnt var hvort foreldrar voru 

boðaðir í samtal í kringum flutning barnanna á milli deilda. Ljóst er að leikskólar 

Akureyrarbæjar mættu endurskoða þá breytingu sem gerð hefur verið í mörgum 

leikskólunum um að fækka foreldrasamtölum úr tveimur í eitt. Foreldrarnir virðast alltaf 

tilbúnir að hitta kennara og ræða um sitt barn. Þeir höfðu orð á því að það sem rætt væri 

í foreldrasamtölum væri annars eðlis en það sem rætt væri í gegnum óformleg samskipti 

í fataherberginu. Í foreldrasamtölum væri meira næði, jafnvel kæmu báðir foreldrar og 

foreldrasamtalið væri árangursríkara en óformlegu samskiptin í fataherberginu. 

Foreldrarnir gerðu sér grein fyrir því að þeir gætu óskað eftir auka foreldrasamtali. Þeir 

töluðu um að þeim þætti það erfitt, þeir vissu að mikið væri að gera hjá kennurunum og 

að það hefði stundum áhrif á upplýsingagjöf til þeirra. Þeim þætti því erfitt að biðja um 

samtal þegar það væri ekki sérstök ástæða fyrir því. Þá langaði bara að tala um sitt eigið 

barn, vita hvernig gengi og þess háttar. Því væri gott ef leikskólinn gerði bara ráð fyrir 

tveimur samtölum í skipulaginu. Í rannsókn Kristínar Bjarkar Jóhannsdóttur (2012, bls. 

62) kom fram að misjafnt er hvort leikskólarnir eru með eitt eða tvö föst foreldrasamtöl 

á ári. Í einum skólanum var þó búið að gera þá breytingu að fækka samtölum niður í eitt 

og senda í stað annars samtals, umsögn um barnið í tölvupósti einu sinni á ári. 

Kennararnir í þeim skóla töldu að það hefði reynst vel. Vert er að athuga nánar afstöðu 

foreldra gagnvart þessu.   

 

5.2.5  Almennar upplýsingar á upplýsingatöflu og í gegnum boðleiðir internets 

Almennar upplýsingar sem eiga við öll börnin á deildinni vildu foreldrar gjarnan að 

settar væru á upplýsingatöflu í fataherbergi og fá þær sendar í tölvupósti. Þeim fannst 



73 

 

tölvupóstur fylgja upplýsingunum á töflunum eftir og því góð áminning og eftirfylgni 

að fá þá. Einnig vildu foreldrar fá reglulegar skriflegar og myndrænar upplýsingar á 

heimasíðu síns leikskóla og töluðu um að misjafnt væri milli deilda hvernig því væri 

háttað og fannst þeim það óþægilegt. Leikskólarnir ættu að íhuga hvort ekki sé vert að 

samræma upplýsingagjöf á milli deilda. Foreldrar töluðu um að töluverður munur væri á 

milli deilda og þeim þætti það miður. Margir áttu börn á fleiri en einni deild og fannst  

óþægilegt að ekki sé hafður sami háttur á, milli deilda. Kristinn Breiðfjörð (2003, bls. 

147) telur upplýsingagjöf milli heimilis og skóla vera þann þátt sem hafi þróast hvað 

mest tæknilega síðustu árin og að bylting hafi orðið í upplýsinga og samskiptatækni. Því 

má leiða líkur að því að leikskólarnir séu enn að laga sig að breyttum kröfum foreldra 

varðandi upplýsingagjöf og að þeirri þróun sem hafi orðið með tilkomu internetsins.  

 

5.2.6  Nýta má Mentor meira til upplýsingagjafa 

Mentorkerfið var mikið rætt og foreldrar voru sammála um að gott væri nýta það betur 

til hagræðingar fyrir heimilin þar sem hægt væri að sækja allar upplýsingar um börnin 

þar óháð skólastigi og á þeim tímum dagsins sem foreldrum hentaði að lesa þær. Þeir 

foreldrar sem ekki eiga barn í grunnskóla hafa ekki aðgang að Mentor. Foreldrunum 

sætti það furðu að svo væri ekki þar sem þeir fengu tölvupóstinn frá skólunum sendan 

gegnum þetta kerfi.  

Foreldrar vildu fá meiri upplýsingar um barnið sitt þar inn en töluðu þó um að 

ítarlegar persónulegar upplýsingar ætti að veita þeim í gegnum samskipti í foreldra-

samtölum. Þeir óskuðu eftir reglulegri uppfærslu á því sem verið væri að gera á 

deildunum og hvernig starfið gengi fyrir sig, hvort sem það væri einu sinni í viku eða 

tvisvar í mánuði í tölvupósti eða dagbókarfærslu. Einnig töldu þeir það kost að geta 

tilkynnt um veikindi barna sinna til skólans í gegnum Mentor. Þeir foreldrar sem áttu 

börn bæði í leik- og grunnskóla óskuðu eindregið eftir því að Mentorkerfið yrði nýtt 

betur. Starfsfólk leikskóla ætti því að velta þeim möguleikum sem Mentor býður uppá 

meira fyrir sér og leita leiða til að nýta það kerfi betur til hagræðingar fyrir 

fjölskyldurnar. 

Olsen og Fuller (2008, bls 144–145) tala um að ekki hafi allar fjölskyldur tækifæri 

til að vera í samskiptum á skólatíma og því nauðsynlegt að geta notað fjölbreyttar 

aðferðir til samskipta og upplýsingagjafar og gæti internetið og Mentorkerfið því leyst 

þann vanda að einhverju leyti. Í rannsókn Kristínar Norðdahl og Svölu Jónsdóttur 

(2004, bls. 25–28) kom fram að tölvupóstur var notaður í öllum sex leikskólunum til 
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gagnkvæmrar upplýsingamiðlunar og má draga þá ályktun að bæði kennarar og 

foreldrar nýti sér þessa leið í upplýsingagjöf í auknum mæli. Niðurstöður rannsóknar 

Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009, bls. 170) sýna að upplýsingamiðlun milli heimilis og 

skóla er að færast meira frá daglegum samskiptum og skilaboðum yfir í tölvupósta eða 

tilkynningar á heimasíðu.  

 

5.2.7  Starfsmaður deildarinnar taki við og veiti upplýsingar um barnið 

Foreldrum var almennt sama um hvaða starfsmaður deildarinnar það væri sem gæfi 

þeim upplýsingar um barnið þeirra eða hver það væri sem þeir gæfu upplýsingar um sitt 

barn svo lengi sem það væri kennari af deild barnsins. Þó álitu þeir betra að veita eða fá 

upplýsingar um barnið frá sama aðila, þá hópstjóra eða umsjónakennara þess ef einhver 

sérstök vinna væri í gangi með barnið. Þarna réði miklu um hvort stöðugleiki væri í 

starfsmannahópnum. Ef svo væri ekki, vildu foreldrar hafa ákveðinn tengilið eða 

hópstjóra barnsins innan deildarinnar til að veita gagnkvæmar upplýsingar. Þá leita 

foreldrar eftir öryggi og trausti sem er undirstaða þess að gott upplýsingaflæði eigi sér 

stað á milli heimilis og skóla. Kennarar og foreldrar þurfa að læra á veik- og styrkleika 

hvors annars til að geta myndað traust og virðingu sín á milli og mikilvægt er að 

kennararnir segi foreldrum frá því að þeir taki starf sitt alvarlega og beri hag barnanna 

ávallt fyrir brjósti því það er einnig sá grunnur sem traust og virðing foreldra byggist á 

(Ragnhildur Bjarnadóttir 1994, bls. 182–183; Epstein, 2001, bls. 590; Kristín Björk 

Jóhannsdóttir, 2012, bls. 57–58). 

Gott er fyrir allt starfsfólk leikskóla að hafa orð Roffey (2002, bls. 67–69) í huga 

þegar hann talar um að allar upplýsingar sem gefnar eru í skólanum hvort sem þær væru 

gefnar á formlegan eða óformlegan hátt, hafa þýðingu fyrir foreldrana um hvernig þeir 

og barnið þeirra er skynjað og metið í skólanum. Það skiptir því gríðarlegu máli hvernig 

upplýsingarnar eru gefnar í heildamyndinni í samstarfi heimilis og skóla. 

 

5.2.8  Ítarleg kynning á nýju starfsfólki eykur traust hjá foreldrum 

Foreldrarnir töldu mikilvægt að stöðugleiki ríkti í starfsmannahópnum og að þegar nýir 

starfsmenn væru ráðnir til starfa álitu þeir mikilvægt að þeir fengju upplýsingar um 

bakgrunn starfsfólksins til að geta tengt sig betur við það og byggt upp traust milli sín 

og skólans. Þeir töldu það grundvallarforsendu þess að hægt væri að eiga í opnum og 

góðum samskiptum við starfsfólkið svo upplýsingaflæðið stæði á traustum grunni. Þeim 

fannst nýtt starfsfólk yfirleitt ekki kynnt nægilega vel. Þetta viðhorf kemur einnig fram í 
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rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010, bls. 25) þar sem margir foreldrar voru óánægðir 

með að nýtt starfsfólk var ekki kynnt á nægjanlegan hátt fyrir foreldrum. Einnig kemur 

þessi sama óánægja fram í könnunum sem gerðar voru meðal foreldra leikskólabarna í 

Reykjavíkurborg 2007 og 2009 þar sem rúmlega 50% foreldra í báðum könnununum 

sögðust vera óánægðir eða hvorki óánægðir né ánægðir með kynningu á nýju starfsfólki. 

Í rannsókn Kristínar Norðdahl og Svölu Jónsdóttur (2004, bls. 25–28) kemur fram að 

hægt er að nálgast upplýsingar um starfsfólk í einum skólanum inn á ákveðnum stýrðum 

gagnagrunni sem foreldrarnir gátu nálgast ef þeir vildu. Leikskólar Akureyrarbæjar ættu 

því að huga betur að þessum þætti til að auka öryggi foreldra gagnvart leikskólanum og 

um leið styrkja og efla foreldrasamstarfið.  

 

5.3 Annað sem fram kom í viðtölunum 

Ýmsar umræður urðu í viðtölunum og margt rætt sem tengist foreldrasamstarfi og upp-

lýsingaflæði. Sumir foreldrar töluðu um að símatímar hjá kennurum gætu verið góð 

lausn og þá helst í því formi að kennarar gætu tekið símann á ákveðnum tíma. Þetta gæti 

nýst vel í þeim tilfellum þar sem ekki gefst tími til að ljúka við að ræða málefni barnsins 

í gegnum óformleg gagnkvæm samskipti í fataherberginu og því hægt að klára að ræða 

um málefnið í símtali oftast innan fárra daga. Ljóst er að kennarar hafa ekki mikil tök á 

að ræða dagsdaglega í símann í næði um málefni barns. 

Skipulagsdagar fóru fyrir brjóstið á mörgum. Flestir sýndu þeim þó fullan skilning 

en vildu sjá þá í öðru formi þar sem þeir skerða þjónustuna við foreldra og hafa því 

mikil áhrif á atvinnu þeirra. Foreldrarnir töldu að ef dagskrá skipulagsdaga væri alltaf 

gerð sýnileg foreldrum myndi það byggja upp meira traust meðal þeirra. Foreldrum 

fannst að samræma ætti þessa daga milli allra leikskóla bæjarins og endurskoða 

tímasetningar þeirra, oftast væru þessir dagar á föstudögum, mánudögum og í kringum 

mánaðamót sem hentaði sumum foreldrum ekki vel. Áhugavert væri að leggja fyrir 

rannsókn meðal allra foreldra leikskólabarna á Akureyri og kanna hvaða dagar þeir vilja 

frekast að séu nýttir fyrir starfs- og námskeiðsdaga í leikskólunum svo leikskólarnir geti 

komið betur til móts við þarfir þeirra. 

Foreldrarnir vildu ekki að þátttaka þeirra í skólastarfinu yrði aukin og sögðu hana 

hæfilega mikla eins og hún væri í dag. Þeir töluðu um að möguleikar þeirra til að auka 

þátttöku sína í skólastarfinu væru litlir vegna atvinnu sinnar. Niðurstöður rannsóknar 

Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2007, bls. 687–688) og Jóhönnu 

Einarsdóttur (2010, bls. 24–26) sýndu að þátttaka foreldra í leikskólastarfinu var 
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sjaldgæf og að fáir óskuðu eftir meiri þátttöku og báru við tímaskorti. Algengast var að 

foreldrar tækju þátt í leikskólastarfinu með því að mæta á uppákomur, sýningar og boð.  

Foreldrar hrósuðu leikskólunum fyrir að vera skipulagðir langt fram í tímann sem 

auðveldaði þeim að gera ráðstafanir í vinnu sinni en þó mættu föstu foreldrasamtölin 

vera betur skipulögð lengra fram í tímann. Jafnvel allt skólaárið og foreldrar því gert 

ráðstafanir heima fyrir og í vinnu með góðum fyrirvara.   

Fram kom að foreldrar verða oft mjög óöruggir þegar barn þeirra færist á milli 

deilda og í sumum tilfellum kemur það seint í ljós hvaða börn færast til. Þeir minntu á 

það að þeir sjálfir væru oft óöruggari en börnin við þessar breytingar. Nýir kennarar og 

nýtt umhverfi og skipulag sem þeir ekki þekkja til ylli þeim óöryggi, börnin væru aftur á 

móti búin að fá einhverskonar aðlögun og hvorki umhverfið né kennararnir því nýjungar 

fyrir þeim.  

Að síðustu kom upp umræða um að foreldrarnir söknuðu þess að hafa ekki kennara 

staðsettan í fataberberginu á morgnanna þegar börnin kæmu í leikskólann. Svo hafi 

verið á árum áður og þótti þeim sem það þekktu mjög gott. Þeir töldu að það myndi efla 

upplýsingaflæði og almenn samskipti við kennarana ef aðgengi að þeim væri gott. 

Flestum foreldrum fannst leikskólastarfið í leikskólunum þar sem börnin þeirra dvelja 

mjög metnaðarfullt og upplifðu að allir væru að gera sitt besta.  

 

5.4 Frekari rannsóknir 

Í ljósi breyttra þjóðfélagsaðstæðna og breytts uppeldishlutverks foreldra og skóla er 

mikil þörf fyrir umræðu og gagnkvæm samskipti og upplýsingagjöf milli heimilis og 

skóla. Upplýsingagjöf er grundvallarþáttur í öllu skólastarfi og einnig sá þáttur sem 

hefur þróast hvað mest tæknilega síðustu árin. Því eru frekari rannsóknir á þessum 

mikilvæga þætti í skólastarfinu nauðsynlegar. Gaman væri að gera sambærilega 

rannsókn á landsvísu með stærra úrtaki og kanna hvort viðhorf og vilji foreldra sé 

sambærilegur milli bæjarfélaga. Einnig væri vert að rannsaka notkun á Mentor í 

leikskólum, vilji foreldra er að nota þetta kerfi meira til samræmis við grunnskólana og 

til hagræðingar fyrir heimilin. Áhugavert er að velta fyrir sér hvort mikill munur sé á 

milli leikskóla á notkun kerfisins og hvert sjónarmið starfsfólk leikskóla í sambandi við 

þennan þátt er.   
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6. Lokaorð 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að afla gagna um hvaða upplýsingar foreldrar 

leikskólabarna vilja fá frá leikskólanum og hvernig þeir vilja fá þær. Einnig var 

markmið að kanna hvaða upplýsingar það væru sem foreldrar telja mikilvægt að þeir 

gefi leikskólanum um barnið og hvernig þeir vilja gefa þær.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að foreldrar leggja mikla áherslu á að fá nægar 

upplýsingar um sitt barn og virðast alltaf tilbúnir til umræðu. Leikskólakennarar virðast 

mega ganga út frá því sjónarmiði í samstarfinu. Upplýsingar um líðan og heilsu 

barnanna ásamt félagsfærni er foreldrum efst í huga. Mesta áherslu leggja þeir á að fá og 

gefa upplýsingar með persónulegum samskiptum við kennara bæði formlegum með 

foreldrasamtölum, sem þeir vilja gjarna fá að lágmarki tvisvar á ári, og svo óformlegum 

samskiptum í fataherbergi skólans á morgnanna þegar börnin koma í leikskólann og 

síðdegis þegar þau eru sótt. Einnig vilja foreldrar að leikskólakennari deildarinnar sé að 

störfum á þessum tímum dags. Foreldrarnir vilja að Mentorkerfið sé meira notað og að 

aðgengi í leikskólanum að skráningum um grunnupplýsingar um barnið sé gott. Það 

kom ekki á óvart að foreldrar skyldu nefna orðin traust, stöðugleiki og lítil 

starfsmannavelta sem lykilatriði þegar þeir voru spurði út í draumastöðuna í sambandi 

við gagnkvæmt upplýsingaflæði. Börnin eru það dýrmætasta sem foreldrar eiga og skal 

engan undra þó foreldrar leyti í stöðugleika, traust, öryggi og hlýju eins og ofangreind 

dæmi sýna. Stöðugleiki starfsfólks er nauðsynlegur til að hægt sé að mynda traust milli 

heimilis og skóla. Traust er grundvallaratriði þegar kemur að samstarfi þessara aðila og 

undirstaða þess að gagnkvæmt upplýsingaflæði geti átt sér stað. Í lögum um leikskóla 

nr. 90/2008 og aðalnámskrá leikskóla 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 48-49) og Skólastefnu Kennarasambands Íslands 2011-2014 er lögð áhersla á 

mikilvægi þess að traust ríki milli heimilis og skóla. Talað er um að samstarf heimilis 

og skóla eigi að byggjast á gagnkvæmum skilningi og virðingu og því nauðsynlegt að 

traust ríki milli aðila svo þeir geti tekið sameiginlegar ákvarðanir er varða börnin. 

Margir fræðimenn eru sammála þessu (Epstein, 2001, bls. 590; Ragnhildur Bjarnadóttir, 

1994, bls. 182; Roffey, 2002, bls. 66).  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru að mörgu leyti áhugaverðar í ljósi þess að 

foreldrar vilja auka fjölda foreldrasamtala á ári úr einu í tvö og virkja Mentor enn frekar 
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sem boðleið upplýsinga í takt við notkun grunnskólanna þó með mesta áherslu á 

almennar upplýsingar sem eiga við öll börnin á deildinni. Þegar kemur að 

upplýsingaflæði sem snýst eingöngu um barnið sjálft þá leggja foreldrar mestu áherslu á 

persónuleg samskipti og vega óformlegu samskiptin í fataherberginu þar þyngst. Þar 

sem upplýsingaflæði er svo mikilvægur þáttur í leikskólastarfinu mættu áherslurnar á 

þennan þátt jafnvel vera sýnilegri í skólanámskrám leikskólanna svo foreldrar viti hvers 

er vænst af hálfu skólans í þessu samhengi. Sýndu niðurstöður að foreldrar eru alltaf 

tilbúnir að ræða um sitt barn og mega leikskólarnir ekki missa sjónar á því að 

foreldrarnir eru alltaf áhugasamastir um það sem snýr að þeirra barni og þurfa að finna 

að þeirra barn skiptir máli fyrir skólasamfélagið þeirra. Upplýsingaflæði innan 

leikskólanna virðist þó vera í nokkuð góðum farvegi í leikskólum Akureyrarbæjar en 

gott starf má þó sífellt endurmeta og þróa til betri vegar.  

 Rannsóknaniðurstöðurnar sýna hvaða hugmyndir um leiðir í samstarfinu með tilliti 

til upplýsingaflæðis foreldrum hugnast til að ná sameiginlegum markmiðum sem hentar 

hverri fjölskyldu fyrir sig og hverju og einu barni best. Rannsóknin gekk vel fyrir sig og 

niðurstöðurnar í nokkru samræmi við það sem ég átti von á þó ákveðnir þættir hefðu 

líka komið á óvart. 

Eftir að hafa framkvæmt rannsóknina finnst mér ég hafa öðlast skýrari sýn á 

foreldrasamstarf almennt og á þann mikilvæga þátt sem gagnkvæmt upplýsingaflæði er í 

því samstarfi. Ég er betur í stakk búin til að stuðla að góðu upplýsingaflæði milli skóla 

og heimilis í framtíðinni. Þá vona ég að niðurstöður rannsóknarinnar nýtist leikskólum 

Akureyrarbæjar og að þeir geti á einhvern hátt brugðist við sumum niðurstöðunum strax 

með viðeigandi hætti eftir því sem þeir hafa tök á og annað væri vert að rannsaka nánar 

eða þróa í nánu samstarfi við foreldra leikskólabarnanna. Rannsókn þessi skilar 

mikilvægri innsýn foreldranna á efninu og sýnir að foreldrar hafa sterkar skoðanir á því 

hvernig þeir vilja að upplýsingaflæði milli heimilis og skóla er háttað enda er samstarf 

heimilis og skóla mikilvægur þáttur í skólagöngu barnsins og hefur áhrif á nám og líðan 

þess. 
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Fylgiskjal 1  

 

Viðtalsrammi 

 

1. Hvernig metið þið foreldrasamstarfið við leikskólann sem barnið ykkar sækir? 

2. Hvaða upplýsingar viljið þið sem foreldrar fá frá skólanum um barnið ykkar? Hverjir 

eru helstu áhersluþættir ykkar í þessu sambandi?  

3. Hvernig forgangsraðið þið þeim upplýsingum sem ykkur finnst mikilvægast að fá frá 

leikskólanum um barnið ykkar? 

4. Hvernig viljið þið fá þessar upplýsingar? Með hvaða boðleiðum? Í hvaða formi? 

Hversu oft? Hver á að gefa ykkur upplýsingarnar? Hverjir ekki og af hverju?  

5. Hvaða upplýsingar teljið þið að sé mikilvægt að þið gefið leikskólanum um barnið 

ykkar? Hverjir eru helstu áhersluþættir ykkar í þessu sambandi? 

6. Hvernig forgangsraðið þið þeim upplýsingum sem ykkur finnst mikilvægt að þið gefið 

leikskólanum um barnið ykkar? Hvers vegna? 

7. Hvernig viljið þið gefa þessar upplýsingar? Með hvaða boðleiðum? Í hvaða formi? 

Hversu oft? Hverjum viljið þið gefa  upplýsingarnar? Hverjum ekki og af hverju?  

8. Finnst ykkur þið nú þegar fá nægar upplýsingar um barnið ykkar frá leikskólanum? 

9. Finnst ykkur að þið fáið næg tækifæri til að koma upplýsingum til skólans um barnið 

ykkar? 

10. Hver er draumastaðan í foreldrasamstarfi að ykkar mati? 

11. Eitthvað sem þið viljið bæta við eða ræða nánar? 
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Fylgiskjal 2. Þátttökubeiðni 
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Fylgiskjal 2 

                    Beiðni um þátttöku í rannsókn 

                                     Staður:  Húsnæði AkureyrarAkademíunnar að 

Þórunnarstræti 99 

                Stund:  

Ágæti viðtakandi 

Ég undirrituð stunda framhaldsnám í menntavísindum við Háskólann á Akureyri og er að 

vinna að rannsókn á foreldrasamstarfi í leikskólum. Tilefni þessa bréfs er að óska eftir 

þátttöku þinni í rannsókninni. Beiðni þessi er send til foreldra sem eiga sæti í foreldraráði 

og/eða foreldrafélagi í viðkomandi skóla.  Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvaða 

upplýsingar foreldrar leikskólabarna vilja fá frá skólanum og hvernig þeir vilja fá þær, ásamt 

því að kanna hvaða upplýsingar það eru sem foreldrar telja mikilvægt að þeir gefi skólanum 

um barnið og hvers vegna? 

Rannsóknin er svokölluð eigindleg rannsóknaraðferð þar sem gögnum verður safnað með 

rýnihópaviðtölum við foreldra leikskólabarna sem hafa reynslu af foreldrasamstarfi í 

leikskólum. Rýnihóparnir samanstanda af 5-8 einstaklingum. Ekki er leitað eftir sameiginlegu 

áliti hópsins heldur byggir aðferðin á því að hlusta á fólk ræða saman um viðfangsefnið.  

Rýnihópaviðtölin verða tekin í húsnæði AkureyrarAkademíunnar að Þórunnarstræti 99. 

Alla jafnan verður tekið eitt viðtal við hvern hóp, u. þ. b. 40-50 mín. langt. Viðtölin verða 

hljóðrituð og í afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt svo ekki sé unnt að rekja 

niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga eða leikskóla.  

Allar upplýsingar sem fram koma í viðtölunum verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu 

reglum um trúnað og nafnleynd og farið verður eftir lögum um persónuvernd, vinnslu og 

eyðingu frumgagna. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar ópersónugreinanlegar. 

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og geta hætt án 

útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakanda.  
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