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Ágrip 
 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf stjórnenda, kennara og foreldra á 

þátttöku foreldra í leikskólastarfi. Rannsóknarspurningin er: Hvað eiga stjórnendur, kennarar 

og foreldrar við þegar þeir tala um þátttöku foreldra í skólastarfi? 

Kveikjan að þessu verkefni var könnun sem var gerð á viðhorfi kennara í leikskólum 

Akureyrar til skólastarfs 2008—2009 en þar kom fram að um 75% kennara sögðust sammála 

því að vilja sjá meiri þátttöku foreldra í skólastarfinu og að þátttaka þeirra myndi hraða 

umbótum. Því vakti það áhuga minn á að kanna nánar hvað felst í þessari þátttöku og hvort 

vilji sé til að auka hana innan leikskólanna. 

Gerð var eigindleg rannsókn þar sem settir voru saman rýnihópar úr röðum stjórnenda, 

kennara og foreldra og voru tveir–þrír rýnihópar úr hverjum hópi. Samtals tóku 26 aðilar þátt 

og voru viðtölin hljóðrituð og afrituð frá orði til orðs. Að baki þessari rannsókn liggja viðhorf 

þessara einstaklinga. Ekki er verið að skoða hvern skóla fyrir sig heldur viðhorf þessara hópa 

til viðfangsefnisins. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýna að stjórnendur, kennarar og foreldrar eiga 

erfitt með að skilgreina hugtakið þátttaka foreldra í leikskólastarfi og hefur það ekki verið 

mikið rætt innan skólanna. Aðilar vilja ekki auka þátttöku foreldra en þeir telja að nóg sé af 

viðburðum innan skólanna og yfirleitt er góð mæting á þá. Aðilar skilgreina þátttökuna sem 

t.d. þátttöku í viðburðum, heimsóknum í leikskólann, að mæta á fundi og sýna áhuga á 

skólanum og starfinu. Það á að vera jákvæð upplifun að koma inn í leikskólana og þar af 

leiðandi mega viðburðir ekki vera of margir. Foreldrar leggja mikla áherslu á að ná góðum 

tengslum við kennara og samskipti á milli aðila verði góð strax frá upphafi. Takist það mun 

samstarfið að þeirra mati verða auðveldara í framhaldinu. Samstarfið snýst um velferð og 

hagsmuni barnsins. 
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Abstract 

 

The main objective of this study is to investigate the attitudes of principals, teachers and 

parents on parental involvement in preschool and to get their views on the issue. The research 

question is: What do principals, teachers and parents mean when they talk about parental 

involvement in school activities? 

The inspiration for this project was a survey conducted on the attitude of preschool 

teachers in Akureyri in the year 2008–2009, which showed that 75% of teachers agreed that 

they would like to see greater parental participation in school. This raised my interest to 

explore further what is involved in this participation and whether there is an interest to 

increase this in preschools.  

This project was based on a qualitative study that put together focus groups of 

principals, teachers and parents with two–three focus groups from each group. A total of 26 

persons were interviewed and interviews were recorded on a dictaphone. Behind this research 

are the attitudes of these individuals. Individual schools were not taken into consideration, 

rather the attitudes of the focus groups.  

The main findings show that principals, teachers and parents find it difficult to define 

the concept of parental involvement in preschool and the issue has not been widely discussed 

in schools. The participants did not want to increase the participation of parents; they felt that 

there are plenty of events in the schools which had good attendance from parents. Those 

interviewed described participation as involvement in events, coming to the preschool, going 

to meetings and showing an interest in the school. A positive experience should be had in the 

preschool and because of this there should not be too many events. Parents place great 

emphasis on achieving a good relationship with teachers, therefore good communication is 

important from the beginning. If this is achieved, good co-operation will become easier as a 

result. The partnership between parents and teachers involves both the welfare and interests of 

the child.  
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Formáli 

 

Þessi ritgerð er lögð fram sem hluti af námi mínu til M.Ed.-prófs í menntunarfræðum með 

áherslu á stjórnun menntastofnanna við framhaldsbraut kennaradeildar hug- og 

félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Vægi ritgerðinnar er 40 einingar (ECTS). 

 Leiðsögukennari var Trausti Þorsteinsson, lektor og brautarstjóri framhaldsbrautar, 

kennaradeildar við Háskólann á Akureyri. Honum þakka ég fyrir ómetanlega góða og trausta 

leiðsögn og jákvæða gagnrýni. Birna María Svanbjörnsdóttir, lektor og forstöðumaður 

miðstöðvar skólaþróunar við Háskólann á Akureyri var ráðunautur við gerð rannsóknarinnar 

og eru henni færðar þakkir fyrir góðar ábendingar. 

 Einnig vil ég þakka leikskólastjórunum sem tóku þátt í þessu verkefni og aðstoðuðu 

mig við að finna foreldra í rýnihópana, sem og kennurum og foreldrum sem gáfu sér tíma til 

að koma og ræða þetta viðfangsefni. Jaframt þakka ég skóladeild viðkomandi sveitarfélags 

fyrir gott samstarf. Starfsfólki bókasafns HA eru færðar bestu þakkir fyrir góða þjónustu og 

lipurð. Án þessara aðila hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika. 

 Þá vil ég þakka þeim sem sýndu vinnu minni áhuga og veittu mér stuðning. Jafnframt 

þakka ég skólasystrum mínum þeim Bryndísi, Önnu Lilju, Berglindi, Sigrúnu, Sunnu og 

Kötlu, sem voru mér samferða í þessu námi fyrir stuðning, aðtoð og miklar samræður. Það er 

ómetanlegt að hittast og ræða saman í þessari vinnu. Vinnustaður minn, leikskólinn Hólmasól, 

fær sérstakar þakkir fyrir ómetanlegan stuðning og sveigjanleika. 

Bestu þakkir fær eiginmaður minn, Skarphéðinn Leifsson og börnin mín, Guðrún 

María, Alexander og Leifur Máni, fyrir að hafa stutt mig á alla vegu og sýnt mér mikla 

þolinmæði og biðlund. Nú mun borðstofuborðið koma í ljós. 
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1. Inngangur 
Samkvæmt 1. grein laga um leikskóla er leikskólinn fyrsta skólastigið í skólakerfinu og er 

fyrir börn undir skólaskyldualdri. Í leikskólanum hugar starfsfólk leikskólans að uppeldi og 

menntun barna og fylgist með og eflir alhliða þroska þeirra að ósk foreldranna og í náinni 

samvinnu við þá (Lög um leikskóla, nr. 90/2008). Til að hafa heildarsýn á líðan barns og 

velferð þess er framlag foreldra til leikskólastarfsins mikilvægt. Traust verður að vera á milli 

þeirra og starfsfólks leikskólans og samstarf á milli aðila þarf að byggjast á virðingu og 

skilningi á þekkingu og viðhorfum hverra annarra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 48). 

Samkvæmt lögum um leikskóla á leikskólastjóri að stuðla að samstarfi á milli foreldra, 

kennara skólans og annars fagfólks með hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Skólastjóri á að 

hafa frumkvæði að því að stofna foreldraráð og ef foreldrar óska eftir því að stofna 

foreldrafélag skal leikskólastjórinn aðstoða við það (Lög um leikskóla, nr. 90/2008). 

Fjölskyldur eru hvattar til að taka þátt í leikskólastarfi, sem samstarfsaðilar og skal leitast við 

að hlusta eftir hugmyndum foreldra t.d. í gegnum foreldraráð (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 48). Þegar barn innritast í leikskóla og á fyrstu dögum 

þess í leikskólanum hefst þátttaka foreldra í skólastarfinu. Foreldrarnir taka þátt í aðlögun 

barnsins, hitta kennara og skólastjóra og leggja grunn að samstarfi fyrir framtíðina. Þar með er 

foreldrið orðið þátttakandi í skólagöngu barnsins síns. Ef það ríkir traust og virðing á milli 

foreldra og kennara ætti það að auka líkur á að foreldrar hafi áhuga og metnað á að taka þátt í 

skólastarfinu. 

Kveikjan að þessari rannsókn er könnun sem gerð var á viðhorfi kennara í leikskólum 

Akureyrar til skólastarfs 2007–2008. Þar kom fram að um 75% kennara sögðust sammála því 

að vilja sjá meiri þátttöku foreldra í skólastarfinu og að þátttaka þeirra myndi hraða umbótum 

(Guðmundur Engilbertsson og Trausti Þorsteinsson, 2009, bls. 6, 13–14). Ekki fylgdu þó 

neinar tillögur að umbótum frá kennurunum. Líklega vonast þó kennarar til að þrýstingur frá 

foreldrum geti haft áhrif á ákvarðanir stjórnvalda, hvort sem þær eru neikvæðar eða jákvæðar 

eða hvort sem þær koma frá skólanum eða stjórnvöldum. Þannig gætu foreldrar verið sterk 

rödd í ákvarðanatökum og breytingum í skólunum. 

Hugtakið þátttaka virðist vera frekar óljóst skilgreint innan leikskólans og að margt 

falli undir það t.d. samstarf, samskipti og ýmsir fundir hvort sem þeir eru á vegum skólans eða 

foreldrafélagsins. Kennarar vilja fá foreldra meira inn í leikskólann sem þátttakendur í lífi 
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barna þeirra. Þeir virðast álíta að meiri mæting á fundi skili betri og áhugasamari foreldrum en 

líklega hugsa foreldrar fyrst og fremst um sitt eigið barn og að það sé á öruggum og góðum 

stað yfir daginn. Jafnframt vilja foreldrar fá upplýsingar og stundum ráðgjöf um sitt barn, 

hvernig það hefur haft það yfir daginn og fá að heyra eitthvað jákvætt um barnið sitt. Þó eru 

til foreldrar sem vilja koma meira að skólastarfinu og hafa meiri áhrif á það starf en þá vekur 

það upp spurningar hvort að skólinn sé tilbúinn undir slíka þátttöku. Vert er að skoða betur 

hvað felst í þátttöku og skilgreina það hugtak betur. Foreldrar setja aukafjármuni inní 

skólastarfið með foreldrafélagsgjaldi og er það umhugsunarefni hvort það sé leið foreldra til 

að taka þátt í skólastarfinu eða hvort þeir velti því fyrir sér. Einnig þarf að íhuga hvernig 

stjórnendur, kennarar og foreldrar hyggjast auka þátttöku foreldranna í leikskólastarfi og hvort 

það sé yfirleitt framkvæmanlegt. Hafa ber í huga að foreldrar bera höfuðábyrgð á uppeldi og 

menntun barna sinna en skólinn er viðbót við heimilin. En finna þarf leið að þátttöku foreldra 

í leikskólastarfi þannig að þeir aðilar sem að því koma vinni saman, séu sáttir við þátttökuna 

og virði tilgang hvers annars, án þess þó að fara inn á hlutverk og ábyrgðarsvið hins. Uppeldi 

barns er sameiginlegt markmið þessara aðila, þ.e. foreldra og skólans. 

Samstarf í leikskólum er á milli foreldra og kennara sem og milli foreldranna sjálfra. 

Foreldrar eru í foreldrafélagi og halda félagsfundi og fræðslufundi og skólar bjóða foreldrum 

á ýmsa viðburði eins og t.d. morgunkaffi og vorhátíðir. Mörgum foreldrum getur þótt erfitt að 

fá sig lausa frá vinnu, þó svo flestir reyni að mæta, til að koma á viðburði skólans þrátt fyrir 

tilraunir skólans um að hafa þá á mismunandi tímum. Oft virðist það þó vera að erfiðlega 

gangi að fá foreldra til að taka þátt í nefndum á vegum skólans eða foreldrafélagsins og 

félagsfundir eru stundum illa sóttir. Margir foreldrar óska gjarnan og frekar eftir upplýsingum 

um eigið barn og hafa oft meiri áhuga á því fremur en að taka þátt í skólastarfinu sem slíku, 

nefndum eða mæta á fundi. 

Áherslan í leikskólunum til að auka þátttöku foreldra í leikskólastarfi hefur verið á 

upplýsingaflæði, ýmist með texta, fréttabréfum eða myndum, fá foreldra í heimsókn í 

þægilegt og notalegt umhverfi, jákvæð samskipti við börn og foreldra og foreldrar eru ávallt 

velkomnir í leikskólann. Margir foreldrar nýta sér það lítið og mæta frekar ef þeir fá sérstakt 

boð þar um eða ef eitthvað sérstakt er um að vera (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 

169). Svo virðist sem mörgum kennurum finnist erfitt að hafa foreldrana í heimsókn í daglegu 

skólastarfi og foreldrar vita oft ekki hvert hlutverk þeirra í heimsókninni er og mæta því 

jafnvel síður nema í einstök boð. Áhersla á þátttöku foreldra í ákvarðanatöku sem snertir 

skólann eða skólastarfið hefur ekki verið mikil. Þó er aukin umræða um það í samfélaginu að 
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fá foreldrana meira inn í skólana og fá þá til að taka meira þátt í skólastarfinu og 

ákvarðanatöku. Ekki fylgja þó neinar hugmyndir um hvernig eða hvar kennarar vilja fá 

foreldrana inn eða hvort þeir vilji yfirhöfuð að foreldrar hafi eitthvað um skólastarfið að segja. 

Svo virðist sem foreldrar geti haft smávægileg áhrif á það í gegnum skoðanakannanir sem 

gerðar eru í skólanum hvort sem þeir gera sér grein fyrir því eður ei að þar geti þeir haft áhrif. 

Það kann þó að breytast með tilkomu foreldraráða í leikskólum og verður spennandi að 

fylgjast með hvernig þau þróast. 

Kennarar og stjórnendur vilja sjá meiri þátttöku foreldra í leikskólastarfinu en ekki 

hafa komið fram sterkar raddir um að foreldrar vilji það. Svo virðist sem foreldrar séu sáttir ef 

barni þeirra líður vel í leikskólanum. 

 

1.1. Tilgangur og markmið 

Tilgangur rannsóknarinnar er að finna út hvað stjórnendur, kennarar og foreldrar eigi við með 

því að auka þurfi þátttöku foreldra í leikskólastarfi og hvaða sýn þeir hafa á það hvernig það 

megi gerast. Foreldrar virðast mæta almennt nokkuð vel á viðburði á vegum skólanna en síður 

þegar foreldrafélögin auglýsa t.d. á aðalfundi eða fræðslufundi á þeirra vegum. Leitað verður 

eftir því á hvaða sviðum skólastarfsins foreldrar taka þátt, hvaða máli sú þátttaka skiptir fyrir 

skólastarfið og hvaða væntingar aðilar gera til þátttökunnar. 

Markmiðið er að skoða hvaða skilning stjórnendur, kennarar og foreldrar leggja í 

hugtakið þátttaka foreldra í leikskólastarfi og skilgreina það hugtak betur. Einnig að skoða 

hvaða áherslu stjórnendur, kennarar og foreldrar leggja á þátttöku foreldra í leikskólastarfinu 

og í hverju hún er best fólgin til aukinna gæða í leikskólastarfinu. Jafnframt verður athugað 

hvort foreldrar vilji og geti haft eitthvað að segja um innra starf skólanna og ákvarðanatöku 

innan þeirra. 

 

1.2. Val á rannsóknarefni og rannsóknarspurning 

Nokkrar rannsóknir, sem flestar eru hluti af meistaraprófsverkefnum, eru til sem fjalla um 

samstarf heimilis og grunn- og leikskóla (Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007; Birna María 

Svanbjörnsdóttir, 2005; Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007; Epstein, 2002; 

Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006; Jóhanna Einarsdóttir, 2010; Nanna Kristín Christiansen, 2010). 

Þó vel sé hægt að yfirfæra samstarf milli foreldra og grunnskóla á önnur skólastig eru nokkrir 

áhersluþættir sem eru ólíkir á milli leik- og grunnskóla t.d. heimanám, dagleg samskipti og 
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aldurinn. Í þessari rannsókn er stuðst við efni sem fjallar um samstarf í leikskóla en jafnframt 

um efni sem fjallar um samstarf heimilis og grunnskóla og það yfirfært á leikskólann. 

Spurningin sem ég leitast við að svara er: Hvað eiga stjórnendur, kennarar og 

foreldrar við þegar þeir tala um þátttöku foreldra í skólastarfi? Til að finna svör við þessari 

spurningu, legg ég upp með nokkrar undirspurningar. 

 

 Hvernig hefur þátttaka foreldra áhrif á skólastarf? 

 Hvaða væntingar hafa aðilar til þátttökunnar? 

 Á hvað leggja stjórnendur/kennarar/foreldrar áherslu í þátttökunni sín á milli? 

 Hvar og hvernig sjá stjórnendur/kennarar/foreldrar tækifæri foreldra til 

aukinnar þátttöku og áhrifa í leikskólastarfi? 

 

Til að svara rannsóknarspurningunum skoðaði ég fræðilega umræðu og rannsóknir 

sem tengjast efninu. Ég notaði eigindlega aðferðafræði til að fá svör við spurningum mínum 

og tók hópviðtöl við 2–3 hópa stjórnenda, kennara og foreldra úr 13 leikskólum til að fá 

samanburð á milli hópa og skoða hvort ólíkar áherslur væru á milli þeirra. 

Það er von mín að þessi rannsókn muni skýra betur hvaða viðhorf stjórnendur, 

kennarar og foreldrar hafa til þátttöku foreldra í leikskólastarfi og hvernig og hvort þessir 

aðilar geti fundið jafnvægið í samstarfinu sín á milli. 

 

1.3. Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist upp í sjö kafla auk ágrips og formála. Á eftir inngangi kemur annar kafli 

sem er fræðileg umfjöllun um þátttöku foreldra í leikskólastarfi. Farið er yfir þær breytingar 

sem orðið hafa á menntun leikskólakennara sem og breytingar í samfélaginu. Rætt er um 

hlutverk leikskólans og foreldranna í þessari þátttöku og komið inn á þá þætti sem geta 

hindrað samstarf. Í þriðja kafla er rannsóknin kynnt. Þar er gerð grein fyrir 

rannsóknarspurningu, hvernig þátttakendur voru valdir, vali á rannsóknaraðferðum, öflun 

gagna og greiningu þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar eru kynntar í fjórða kafla og í 

framhaldi af því, í kafla fimm, eru niðurstöður skoðaðar með tilliti til rannsóknarspurningar 

og hins fræðilega grunns. Í lokakaflanum eru niðurstöður dregnar saman. 
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2. Þátttaka foreldra í skólastarfi 
Í þessum kafla verður fjallað um þær breytingar sem hafa orðið á samfélaginu og þörfinni 

fyrir að hafa einhvers konar vistun fyrir ung börn. Einnig verður fjallað um hvernig 

leikskólinn hefur þróast, nám kennara og hvernig þátttaka foreldra í leikskólastarfinu hefur 

þróast og aukist í gegnum árin. Jafnframt verður farið yfir þau hugtök sem tengjast 

foreldrasamstarfinu og komið verður inn á hlutverk leikskólans og starfsfólks þess og 

foreldranna í foreldrasamstarfinu og hvað beri að varast í samstarfinu. Þegar fjallað er um 

stjórnandann á það við um bæði leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra. Undir heitið 

kennari fellur leikskólakennari og starfsfólk er þá ófaglært starfsfólk leikskólanna. 

 

2.1. Samfélagslegar aðstæður 

Á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar á samfélagi okkar þar sem fjölbreytileikinn 

er orðinn meiri og staða fjölskyldunnar hefur breyst mikið samfara auknum tækifærum til 

vinnu utan heimilis og breyttum atvinnuháttum. Báðir foreldrar vinna úti, mæður taka meiri 

þátt í atvinnulífinu en áður og vinnudagur beggja foreldra er gjarnan langur, þó sérstaklega 

feðranna. Þar með eru færri börn sem eiga heimavinnandi foreldra. Hraðinn í samfélaginu er 

orðinn meiri, foreldrar hafa minni tíma vegna lengri vinnutíma og fjölskyldumynstur er orðið 

fjölbreyttara en áður var (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 41–42). Stefán Ólafsson 

(2005, bls. 24, 28-29) segir að fleiri foreldrar skilja en áður og alast mörg börn upp í 

fjölskyldum einstæðra foreldra og búa jafnvel við erfiðari skilyrði en barn sem elst upp þar 

sem tveir umönnunaraðilar eru á heimilinu. Nordahl (2007, bls. 85) tekur undir þetta og 

bendir jafnframt á að ný fjölskyldumynstur séu einnig orðin algengari en áður eins og t.d. þar 

sem foreldrar eru samkynhneigðir og fjölskyldur með „mín börn‟, „þín börn‟ og „okkar 

börn‟. Einnig hefur nýbúum fjölgað og börn með sérþarfir hafa greiðari aðgang að hinum 

almenna skóla.  

Nanna Kristín Christiansen (2010, bls. 42) bendir á að uppeldi hefur færst meira og 

meira inn í skólastofnanir og áður var það liður stjórnvalda til að draga úr fátækt og jafna 

lífskjör og tækifæri á milli þjóðfélagshópa. Skólinn á að vera viðbót við heimilin, en ekki 

koma í staðinn fyrir þau og vera til stuðnings við foreldra og styðja þá í uppeldishlutverkinu. 

Epstein (2001, bls. 4–5) segir að foreldrar komi í skólann með vissar væntingar og vonir fyrir 

börn sín þó bakgrunnur þeirra sé ólíkur og misjafn. Skólar eiga því að líta á foreldra sem 
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samstarfsaðila og virkja þá til þátttöku í samstarfi um allt er varðar börn þeirra með hagsmuni 

þeirra að leiðarljósi. Epstein (2001, bls. 26) segir jafnframt að skólar þurfi að endurhugsa 

hugmyndir sínar um hið hefðbundna fjölskyldumystur og samskipti og koma þurfi með nýjar 

hugmyndir um samskipti til að nálgast ólík form af fjöskyldum. 

Í tölum frá Hagstofunni má sjá hver breytingin er á fjölda barna og viðveru þeirra í 

leikskólum landsins á undanförnum tólf árum. Árið 1998 voru alls 15.105 börn í leikskólum 

landsins. Af þeim voru 4.330 börn í fjögurra klukkustunda vistun og 6.092 börn voru átta tíma 

í vistun eða lengur. Árið 2011 eru börnin í leikskólum landsins orðin 19.159, 242 börn eru í 

fjögurra stunda vistun og 15.510 börn er í átta stunda vistun eða meira (Hagstofa Íslands, 

e.d.). Þróunin er að æ fleiri börn dvelja í leikskólum og lengur á degi hverjum en áður. 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004, bls. 154) bendir jafnframt á að skólatími barna hafi lengst 

á undanförnum árum, ekki bara yfir daginn heldur í árum. Börn byrja fyrr á sinni skólagöngu 

en áður eða um tveggja ára aldur í leikskóla. Líta þarf á nám og uppeldi sem samofna þætti en 

ekki eitthvað tvennt aðskilið. Því er það nauðsynlegt að tryggja gott samstarf á milli heimilis 

og skóla, feðra jafnt sem mæðra, strax við upphaf skólagöngu barns. 

Áður fyrr var starfsemi þeirra stofnana sem sáu um uppeldi og gæslu nefnt 

barnaheimili. Starfi þeirra var þá skipt í tvennt, þ.e. heilsdags dagheimili þar sem börn fengu 

að borða og svo hálfsdags skóla en þar komu börnin með nesti að heiman. Hugtakið 

dagvistarheimili var notað lengi vel en heitið leikskóli varð fast í sessi með löggjöf á tíunda 

áratug tuttugustu aldar (Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, 2010, bls. 145). 

Leikskólinn var mikið til uppeldisstofnun en þegar fram leið breyttist hann í skóla fyrir alla og 

áherslan varð á bæði uppeldið og menntunina innan stofnunarinnar. Annað sem hefur breyst 

er meiri krafa um að foreldrar taki þátt í uppeldi og námi barna sinna og samvinna þeirra við 

skólann verður meiri (Lög um leikskóla nr. 48/1991; nr. 78/1994, nr. 90/2008; 

Menntamálaráðuneytið, 1999).  

 

2.2. Breytt hlutverk og starf leikskólans 

Leikskólinn og starfið innan hans hefur breyst mikið og þróast frá því að vera dagvistarheimili 

fyrir börn sem bjuggu við erfiðar aðstæður yfir í að verða hluti af skólakerfinu og þykja allt að 

því sjálfsögð réttindi barns að fá vist í leikskóla. Áður fyrr var litið á leikskólann sem gæslu 

fyrir börn foreldra sem ekki gátu sinnt þeim og því kom krafa á hið opinbera að búa þeim 

börnum til betri aðstæður til að alast upp. Vegna aukinnar þéttbýlismyndunar vantaði verndað 
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umhverfi fyrir börn af sömu ástæðu. Árið 1973 tók Menntamálaráðuneytið yfir málaflokkinn 

um dagvistarheimili en það var áður í höndum Barnavinafélagsins Sumargjafar sem var 

stofnað árið 1924 þegar það hóf rekstur á fyrsta barnaheimilinu hér á landi. Uppeldisáætlun 

fyrir dagvistarheimili kom út árið 1985 á vegum menntamálaráðuneytisins og var síðar 

endurútgefin 1993. Uppeldisáætlunin skilgreindi markmiðin í leikskólastarfinu og hvaða leiðir 

mátti fara til að ná þeim og vísaði þar með í faglega og formlega skilgreiningu á 

leikskólunum. Þá færðist leikskólinn frá því að vera „geymsla“ fyrir börn yfir í að vera 

uppeldisstofnun (Jón Torfi Jónasson, 2006, bls. 7−10). Fyrstu lögin um leikskóla voru 

samþykkt árið 1973 og árið 1976 voru þessi lög endurskoðuð. Þá tóku sveitarfélögin við 

ábyrgð af rekstrarkostnaði en ríkið sá um helming stofnkostnaðar á móti sveitarfélögunum. 

Árið 1989, með breyttum lögum um verkaskiptingu sveitarfélaga var allur kostnaður við 

leikskólana færður til sveitarfélaganna (Jón Torfi Jónasson, 2006, bls. 45−50). Árið 1991 voru 

fyrstu lög um leikskólann gerð og þá festist leikskólaheitið við stofnunina í samræmi við þann 

meginþátt sem þar fer fram í starfinu, þ.e. nám og leikur. Í þessum lögum var sveitarfélögum 

skylt að stofna leikskóla og sjá um rekstur hans en menntamálaráðuneytið fór með faglega 

yfirstjórn. Markmið og tilgangur fyrir starfinu voru gerð markvissari og skýrari þannig að 

hlutverk aðila voru skilgreind (Frumvarp til laga 599/1991; Lög um leikskóla nr. 48/1991). 

Síðar hafa lögin verið endurgerð árin 1994 og 2008. Í lögum um leikskóla frá árinu 1994 (Lög 

um leikskóla nr. 78/1994) var leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastigið í skólakerfinu og 

fagfólkið fékk heitið leikskólakennari. Aðalnámskrá fyrir leikskólann kom út í fyrsta sinn árið 

1999 og skilgreindi þar enn betur markmið og tilgang fyrir innra starfið í leikskólunum. Í 

aðalnámskránni var lögð áhersla á umhyggju fyrir barninu og gaf hún einnig vissan 

sveigjanleika um starfið í skólunum (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 5). 

Í kjölfar laganna árið 1991 var gert mikið átak í að byggja leikskóla í landinu. Fyrst 

árið 1994 gátu hjón í Reykjavík fengið heilsdags leikskólapláss fyrir barnið sitt en áður fengu 

þau aðeins fjögurra tíma vistun. Fram að þeim tíma höfðu einstæðir foreldrar forgang á 

heilsdagsplássin. Viðhorf til leikskólamála hefur breyst mikið og flestir eru sammála um að 

leikskólinn sé orðinn nauðsynleg þjónusta við fjölskyldur og samfélagið. Leikskólar eru 

orðnar viðurkenndar menntastofnanir og skilgreindir sem fyrsta skólastigið samkvæmt lögum. 

Innra starf skólanna hefur breyst mikið og menntun leikskólakennara sömuleiðis. Kennarar 

komast í kynni við ný fræði og nýja strauma og stefnur sem hefur áhrif á allt starf leikskólans 

(Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, 2010, bls. 146–147). 
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2.2.1. Menntun og starf leikskólakennara 

Menntun leikskólakennara hefur þróast og aðlagast mikið í gegnum árin, frá því að vera tveggja 

ára nám á vegum Uppeldisskóla Sumargjafar árið 1946 í að verða fimm ára heildstætt háskólanám 

árið 2009 (Jón Torfi Jónasson, 2006, bls. 36−39). Uppeldisskóli Sumargjafar, síðar Fóstruskóli 

Sumargjafar, var stofnaður árið 1946. Skólinn var rekinn af Barnavinafélaginu Sumargjöf allt 

fram til ársins 1973 þegar hann var gerður að ríkisskóla og nafnið breyttist í Fósturskóla 

Íslands. Skólinn glímdi við mikla fjárhagsörðugleika fyrstu árin og meðal annars hafði hann 

ekki tryggt húsnæði og þurfti því að flytja oft. Ríkið afhenti skólanum loks endanlegt húsnæði 

við Leirulæk, 30 árum eftir að skólinn var stofnaður. Framhaldsdeild var sett á laggirnar árið 

1983 og voru það fyrstu skrefin í áttina að því að færa menntun leikskólakennara upp á 

háskólastig. Háskólinn á Akureyri tók við fyrstu nemendum í leikskólakennaradeild haustið 

1996 og árið 1998 færðist Fósturskóli Íslands inn í Kennaraháskóla Íslands. Kennaraháskólinn 

sameinaðist Háskóla Íslands árið 2008 og tilheyrir leikskólakennaranám undir 

menntavísindasvíð í HÍ síðan þá. Á sama tíma var farið í að endurskipuleggja kennaranámið 

og þarf nú fimm ára háskólanám til að fá réttindi sem leik-, grunn- eða framhaldskólakennari 

(Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, 2010, bls. 13–14). Þar sem örar breytingar hafa 

orðið á menntun kennara og verksviði þeirra eru kennarar jafnvel óöruggir með hlutverk sitt. 

Áherslan í starfi leikskólanna hefur jafnframt breyst með aukinni menntun og metnaði 

leikskólakennara. Á fyrstu árum leikskólanna var áhersla á hreinlæti, heilsu og næringu og 

félagslega þáttinn þar sem mörg börn komu frá misgóðum heimilisaðstæðum (Jón Torfi 

Jónasson, 2006, bls. 13). Þegar Uppeldisáætlun fyrir leikskóla kom út árið 1985 var lögð 

áhersla á leikinn sem náms- og þroskaleið og börn myndu kynnast umhverfinu sínu í gegnum 

leikinn, eigin reynslu og í samspili við aðra (Menntamálaráðuneytið, 1993, bls. 36). Í 

aðalnámskrá var leikurinn undirstrikaður enn frekar en þar kemur fram að leggja eigi áherslu 

á að efla alhliða þroska barnsins í gegnum leik og starf þar sem börn læra margt í samspili 

hvers annars (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 8). Ný aðalnámskrá kom út árið 2011 þar 

sem meginundirstöðuatriðin ná til leik-, grunn- og framhaldsskólastigs. Þau byggja á sex 

grunnþáttum sem mynda kjarna um menntastefnuna. Þessir grunnþættir eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Enn er leikurinn þungamiðjan í 

leikskólastarfinu og meginnámsleið barna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 5, 

37). 
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2.2.2. Heimili og skóli 

Á fyrstu árum leikskólanna, eða dagvistarheimilanna eins og þetta hét þá, voru lítil sem engin 

samskipti við foreldra, börnin voru í gæslu á meðan þeir voru að vinna. Þegar lög um 

leikskóla komu fyrst út árið 1991 var lítið fjallað um þátt foreldra í leikskólastarfinu að öðru 

leyti en því að leikskólinn eigi að annast uppeldi og menntun að ósk foreldra og í samráði við 

þá (Lög um leikskóla nr. 48/1991). Í Uppeldisáætlun fyrir leikskóla árið 1993 (bls. 96−98) er 

fjallað um mikilvægi þess að veita upplýsingar um barnið og aðstæður þess á báða bóga og 

skapa þurfi traust og jákvætt samband á milli aðila. Lögin um leikskóla (Lög um leikskóla nr. 

48/1991; Lög um leikskóla nr. 78/1994) segja að skylt sé að efla samstarf á milli aðila með 

velferð barnsins að leiðarljósi en engar reglur eru um hvernig því samstarfi skuli háttað og 

hver skóli getur valið hvaða leiðir hann vill fara til að efla samstarfið á milli heimilis og skóla. 

Í lögunum frá 1994 kemur fram að óski foreldrar eftir að stofna foreldrafélag eigi 

leikskólastjórinn að aðstoða við það (Lög um leikskóla nr. 78/1994). 

 

2.2.3. Þátttaka foreldra 

Hugmyndir um samstarf á milli heimilis og skóla hafa breyst mikið á síðustu áratugum. 

Kenningar fóru frá aðskilnaði skóla og heimilis yfir í mikið samstarf og samskipti á milli 

kennara og foreldra. Í hverjum skóla fyrir sig er það í höndum kennara og stjórnenda að draga 

úr eða auka samstarfið við foreldra (Epstein, 2001, bls. 35). 

Með nýrri Aðalnámskrá leikskóla árið 1999 var lagður grunnur að þátttöku foreldra að 

skólastarfinu og markmið og leiðir urðu skýrari. Þar segir að foreldrar bera frumábyrgð á 

uppeldi barna sinna en leikskólinn er viðbót og stuðningur við það. Meginmarkmið með 

uppeldi í leikskóla er m.a. að: 

 

 veita börnum umönnun, búa þeim hollt uppeldisumhverfi og örugg leikskilyrði 

 gefa börnum kost á að taka þátt í leik og starfi og njóta fjölbreyttra uppeldiskosta 

barnahópsins undir leiðsögn leikskólakennara 

 kappkosta í samvinnu við heimilin að efla alhliða þroska barna í samræmi við eðli 

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

fái notið bernsku sinnar (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 7). 
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Jafnframt var lögð áhersla á að nánu samstarfi væri komið á við foreldra og kennara 

og að skapað væri traust þeirra á milli. Skólastjóra var nú skylt að stuðla að samstarfi á milli 

heimilis og skóla. Jafnframt var áhersla lögð á að kennarar upplýstu foreldra um starfið t.d. 

með fréttabréfum, heimasíðu á netinu, foreldrafundum og foreldraviðtölum. Foreldrum var 

einnig boðið að koma í skólana á ýmsa viðburði eins og t.d. sýningar og skólahátíðir. Sumir 

leikskólar voru áður búnir að stofna foreldrafélög við sína skóla en nú var skylt að hafa 

foreldrafélag við hvern leikskóla og skyldi það halda fundi reglulega. Markmiðið með 

foreldrafélögunum var að auka þátttöku foreldra í leikskólastarfinu (Menntmálaráðuneytið, 

1999, bls. 7, 31–32).  

Með lögum um leikskóla frá 2008 var enn frekar skerpt á hlutverki og ábyrgð foreldra 

en það eru þeir fyrst og fremst sem bera ábyrgð á velferð og öryggi barns síns. Þar segir í 9. gr 

laganna að „foreldrar leikskólabarna skulu gæta hagsmuna barna sinna. Þeir skulu hafa náið 

samráð við starfsfólk leikskóla.” Þannig að með þessum lögum er gert ráð fyrir aukinni 

aðkomu foreldra að skólastarfinu en talið er mikilvægt að styrkja aðkomu þeirra að málefnum 

skólans og skýra betur ábyrgð þeirra á leikskólastarfinu. Foreldrar, börn og kennarar eru 

samstarfsaðilar og þurfa þessir aðilar að vinna vel saman með velferð barnsins að leiðarljósi. 

Jafnframt kom inn í lögin að stofnuð skyldu foreldraráð við hvern leikskóla og er það leið til 

að auka þátttöku foreldra að innra starfi og gefur þeim möguleika á að hafa meiri áhrif á 

faglegt starf skólanna. Foreldraráð getur m.a. fjallað um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem 

tekur til starfsemi leikskólans (Frumvarp til laga um leikskóla 321/2007-2008; Guðni 

Olgeirsson, 2008, bls. 22; Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Í dag vinna leikskólar enn eftir aðalnámskrá frá árinu 1999 en þeir eru nú að hefjast 

handa við að innleiða aðalnámskrána sem kom út árið 2011 en gefin hafa verið þrjú ár til þess. 

Aðalnámskráin er rammi fyrir skólana til að ákveða leiðir að markmiðum í leikskólastarfinu 

en er um leið mjög sveigjanleg. Þannig geta skólar farið fjölbreyttar og ólíkar leiðir að sama 

marki og tekið tillit til hugmyndafræði síns skóla og aðstæðum á hverjum stað (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 29). Þannig geta leiðir í foreldrasamstarfinu verið ólíkar 

eftir skólum þó markmiðið sé alltaf að fá meiri þátttöku foreldra í skólastarfinu. 

Þátttaka foreldra í skólastarfi hefur skapað mikla umræður þegar talað er um 

breytingar í skólaumhverfinu. Allstaðar er talað um mikilvægi þátttöku foreldra í skólastarfi 

og að það þjóni hagsmunum nemenda, styrki skólann, hjálpi kennurum og styrki fjölskyldur. 

Þannig er talað um mikilvægi þess að hafa fjölskyldur með í samstarfinu við skólann (Epstein, 

2001, bls. 3). Því má með sanni segja að umhverfi leikskólans hafi þróast hratt á nokkrum 
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árum. Foreldrar eru orðnir viðurkenndir og nauðsynlegir í leikskólaumhverfinu og sem 

þátttakendur í starfi leikskólanna.  

 

2.3. Þátttaka, samskipti, samstarf 

Þátttaka, samskipti og samstarf eru orð sem við heyrum gjarnan þegar verið er að ræða 

aðkomu foreldra að skólastarfi og sem kennari hefur viðkomandi skuldbundið sig til að taka 

þátt í slíku samstarfi. Samstarf heimilis og skóla kemur einnig fram í pólitískum markmiðum 

eins og t.d. í lögum, reglugerðum og aðalnámskrá og í leikskólunum birtist nánari útfærsla á 

samstarfi við foreldra í áætlunum og skólanámskrá. Samstarf við foreldra er ekki einungis 

krafa frá yfirvaldinu heldur telja kennarar að slíkt samstarf hafi áhrif á gæði vinnu þeirra. 

Þegar talað er um samstarf heimilis og skóla eru allir sammála um að það sé mikilvægt en oft 

er erfitt að fá svör um af hverju. Þetta hugtak hefur verið skilgreint á mismunandi hátt og fólk 

leggur ólíka merkingu í hvað eigi að felast í því. Foreldrar og kennarar leggja mismunandi 

áherslu á samstarfið og hlutverk og markmið foreldrarsamstarfsins eru oft óljós og 

óskilgreind. Sjónarmið beggja aðila til starfsins og samstarfsins þurfa hins vegar að vera skýr 

svo ekki komi til ágreinings (Kousholt, 2005, bls. 148–149, 158). Kristinn Breiðfjörð 

Guðmundsson (2003, bls. 137) segir að þátttaka foreldra í skólastarfi feli í sér virka þátttöku 

þeirra eins og t.d. heimsóknir í skólann, setu á fundum osfrv. Samskipti geta t.d. verið viðtöl, 

heimsóknir eða upplýsingamiðlun. Samstarf byggist meira á gagnvirkum samskiptum foreldra 

og kennara og á samráði og samvinnu. Samkvæmt Íslenskri orðabók (2002, bls. 1240, 1803) 

merkir orðið þátttaka, það að taka þátt í einhverju, hlutdeild og að vera þátttakandi er sá sem 

tekur þátt í einhverju. Samkvæmt sömu bók er orðið samskipti skilgreint sem samgangur eða 

viðskipti og orðið samstarf er skilgreint sem samvinna, vinna með einhverjum. Því er ekki 

óeðlilegt að þessi orð séu samtvinnuð og oft óljóst hvað átt er við þegar fjallað er um aukna 

þátttöku foreldra í skólastarfi.  

Croizer (2000, bls. x) segir að þátttaka foreldra í skólastarfi sé margbreytilegt og 

flókið hugtak og hvorki sé mögulegt né æskilegt að ná sama árangri á sama hátt hjá öllum 

sem hlut eiga að máli. Hver og einn, kennarar, foreldrar og stjórnvöld, hafa mismunandi sýn 

og skilning á hugtakinu, foreldraþátttaka, en þó þarf að taka mið af tilgangi samstarfsins 

miðað við aldur barna, þroska þeirra og aðstæður. Schødt (2005, bls. 94) bendir á að hin 

hefðbundna hugsun um foreldrasamstarf byggi á formlegri uppbyggingu og hefðum sem við 

höfum nú þegar í einstökum stofnunum. En það er ekki endilega það sem foreldrar vilja og 



14 

 

telja mikilvægt. Þeir leggja meiri áherslu á dagleg samskipti og samtalið sem á sér stað þá. 

Þess vegna þarf að hugsa þetta hugtak víðara og hafa víðtækari skilning á samstarfinu. 

Nordahl (2007, bls. 26–27, 29) segir að þátttaka foreldra í skólastarfi þýði að bæði 

skólinn og foreldrar vilji hafa áhrif á þær ákvarðanir og uppeldislega þætti sem snerta börn. 

Þannig geta foreldrar staðið vörð um ábyrgð sína og skólinn sinnir markmiðum aðalnámskrár. 

Fyrir foreldrana snýst þetta oftast um að skólinn og kennararnir hlusti á skoðanir þeirra og 

virði þær. Þetta er þannig samstarf að skóli og heimili taka ákvarðanir saman og 

aðalmarkmiðið með samstarfinu skal fyrst og fremst vera á nám og þroska barnsins. Barnið er 

í brennidepli. 

 

2.3.1. Samstarf heimilis og skóla 

Löng hefð er fyrir foreldrasamstarfi í grunnskólum en orðræðan hefur ekki verið skýr hvað í 

því felst. Forsenda samstarfs heimilis og skóla eru traust og virðing og báðir aðilar þurfa að 

sjá sér hag af samvinnunni. Epstein (2002, bls. 25–26) segir að skólar hafi val um það hvernig 

þeir vilji haga samstarfi við sína foreldra. Þeir geta haft það sem áherslu að hafa átök og 

skólann sem vígvöll þar sem barist er um völd og málefni eða valið að vinna í samstarfi með 

foreldrum og haft skólann sem heimasvæði þar sem ríkir virðing og áhersla er á þroska og 

velferð barnsins. Umfram allt er mikilvægt að þeir sem að barninu koma vinni saman. Rósa 

Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson (2002, bls. 25) segja megintilganginn með samstarfinu 

að efla sameiginlegan skilning á menntun nemenda og styðja við hana. Það er hægt með því 

að auka þátttöku foreldra í ákvörðunum, styrkja tengsl á milli aðila, skapa aðstæður fyrir 

foreldra til að taka þátt í skólastarfinu og styrkja boðskipti. 

Með samstarfi eru foreldrar oft að skapa betri skilyrði til náms fyrir barnið sitt. Þeir 

leita oft eftir samstarfi, ekki endilega af því að það er eitthvert vandamál með barn þeirra 

heldur líta þeir á samstarfið sem forvarnir og fyrir framtíðina (Andersen og Rasmusen, 1996, 

bls 65). Anna Hermannsdóttir (1995, bls. 15) bendir á að við höfum öll mismunandi reynslu 

af og skilning á því hvað felst í góðum samskiptum og samstarfi. Mikilvægt er að foreldrar og 

kennarar virði og viðurkenni hlutverk þeirra sem að barninu koma og að samstarfið er réttur 

barnsins. Grundvöllur starfs í leikskóla eru samskipti. Því skiptir miklu máli að vel takist með 

samskiptin en þau þurfa að þróast og hægt er að bæta þau og breyta. 

Epstein (2002, bls. 25) hefur rannsakað samstarf foreldra og kennara til allnokkurra 

ára. Hún hefur flokkað þátttöku foreldra í sex flokka sem skólar geta notað til að stuðla að 
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meiri samvinnu á milli skóla, foreldra og samfélagsins. Fyrsti flokkurinn er foreldrar sem 

felur í sér stuðning og aðstoð við foreldra til að hlúa að uppeldi og námi barna þeirra og að 

upplýsingar um barnið komist til skila. Annar flokkurinn er samskipti en það felur í sér virk 

samskipti á milli heimilis og skóla og þriðji flokkurinn er sjálfboðastarf. Það felur í sér að fá 

foreldrana inn í skólann t.d. með því að fá þá til að aðstoða inn í bekk eða bjóða þeim í 

heimsóknir. Fjórði flokkurinn er heimanám en það felur í sér að foreldrar þekki og aðstoði 

barnið sitt við heimanámið. Fimmti flokkurinn er ákvarðanataka sem felur í sér að fá fulltrúa 

foreldra til að taka þátt í ákvarðanatöku og miðla upplýsingum til annarra foreldra og sjötti 

flokkurinn er samstarf við samfélagið. Það felur í sér að benda foreldrum á námskeið sem eru 

í boði og geta nýst bæði foreldrum og nemendum. Ráðlagt er að vinna að öllum sviðunum sex 

samtímis en þó er hægt að taka einn þátt fyrir og vinna með hann en hvert svið leiðir til 

mismunandi niðurstaðna fyrir nemanda, foreldra eða kennara. Fjórði flokkurinn, heimanám, á 

ekki beint við um leikskólann. Leikskólakennarar geta samt sem áður gefið foreldrum 

ábendingar eða ráð varðandi málþroska eða um önnur uppeldisleg atriði þar sem þeir vinna 

betur með þá þætti heima við. Þar með er þá komin tenging á milli heimilis og skólans. 

Eins og áður segir er leikskólinn fyrsta skólastigið og því eiga kennarar að vinna að 

uppeldi og menntun barna í náinni samvinnu við foreldra og samkvæmt ósk þeirra (Lög um 

leikskóla nr. 90/2008). Börn eru fyrst og fremst á ábyrgð foreldra sinna og er það þeirra að 

fylgjast með barni sínu og taka þátt í lífi þeirra og athöfnum. Foreldrar hafa þekkingu á barni 

sínu sem enginn annar hefur og þeir hafa sérstakan áhuga á árangri þess. Foreldrar hafa 

þekkingu á tómstundum og áhugamálum barna sinna og hafa dýrmæta þekkingu á barninu og 

því er vert að eiga náið samstarf við þá (Fullan, 2007, bls. 190). Rodd (2006, bls. 226) fjallar 

um nokkur viðmið og viðhorf sem eru mikilvæg fyrir þróun samstarfs heimilis og skóla. Þessi 

viðmið eru góð til að hafa til hliðsjónar þegar verið er að koma á góðu samstarfi við foreldra 

eða til að meta að hve miklu leyti tengsl eru á milli foreldra og kennara. Foreldrar eru: 

 

 sérfræðingar í sínu eigin barni, 

 fyrstu kennarar barnsins síns, 

 viðbót við kennarana, 

 ólíkir en með sína styrkleika og mismunandi reynslu, 

 færir um að veita kennaranum mikilvægar upplýsingar, 

 þátttakendur í lífi barna sinna og vilja þeim allt það besta, 
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 færir um að taka þátt í ákvarðanatöku, 

 ábyrgir og deila einnig ábyrgð með kennaranum. 

 

Kennarar verða að gera foreldrum kleift að koma að skólastarfi og finna leiðir sem 

auka ábyrgðarhlutverk foreldranna og veita þeim innsýn og mögulega þátttöku inn í dag barns 

þeirra. Þannig gæti barninu vegnað betur í skólanum ef foreldrar taka þátt í starfinu og þekkja 

takt skólans og ef skólinn skapar góða möguleika til samstarfs við foreldra munu fleiri 

foreldrar eiga möguleika á að taka þátt. Jafnframt geta foreldrar haft áhrif á staðblæ skólans, 

tengt saman foreldra við aðra í skólanum og aðstoðað kennarana í starfi sínu (Epstein, 2001, 

bls 67, 403). Margir foreldrar eru óöruggir með til hvers skólinn væntir af þeim og vita lítið 

sem ekkert hvað það þýðir að vera foreldri í skólanum. Foreldra vantar útskýringar á hvaða 

væntingar eru gerðar til þeirra í samstarfinu. Kennarar telja sig þó hafa á hreinu hvaða 

væntingar þeir hafa til foreldranna en koma þeim greinilega ekki nægilega skýrt til skila 

(Nordahl, 2007, bls. 67). Því má ekki gleyma að leikskólinn er ekki bara nýr staður fyrir 

börnin heldur einnig fyrir mörgum foreldrum. Þetta er nýtt líf fyrir börnin og þar með nýr tími 

fyrir foreldra. Þeir læra inn á þetta nýja verkefni og hafa þörf fyrir að fá að fylgjast með 

vellíðan og þroska barna sinna og læra inn á þetta nýja daglega líf þeirra (Kousholt, 2005, bls. 

138). 

Í nýrri aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 48) er 

komið inn á mikilvægi þess að kennarar upplýsi foreldra um skólastarfið og barn þeirra. Talið 

er mikilvægt fyrir kennara að hlusta á hugmyndir og viðhorf foreldranna og hvetja þá til að 

spyrja um starfið og leikskólagöngu barns síns. Samskipti eru mikil í upphafi og lok dags og 

því er mikilvægt að nýta þann tíma til samskipta. Með þeim samskiptum er unnið að því að 

efla samvinnu og virðingu á meðal beggja aðila. Kousholt (2005, bls. 138—139) segir að 

tíminn í upphafi og lok dags, þegar foreldrið er að koma með eða sækja barnið, eini tíminn 

sem foreldrar koma í leikskólann. Sá tími gefur oft tiltölulega takmarkaða mynd af starfsemi 

leikskólans og segir lítið til um framhald dagsins. 

Rannsóknir sýna að foreldrar viti kannski ekki almennt hvaða starf er unnið í 

leikskólanum og eigi því erfitt með að meta það. Þeir telja leikskólann þó öruggan stað fyrir 

börn sín á meðan þeir stunda vinnu. Jafnframt vita þeir ekki hvaða kröfur þeir mega og eiga 

að gera á leikskólann. Foreldrar treysta því að barnið sé á góðum stað og að það læri að 

umgangast önnur börn og í hópi með þeim. Svo lengi sem barnið er ánægt er foreldrið ánægt 

(Cryer, Tietze og Wessels, 2002, bls. 274–275; Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 24). 
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2.3.2. Upplýsingagjöf 

Samskipti geta verið mismunandi. Þau geta verið einhliða og tvíhliða. Einhliða samskipti eru 

samskipti þegar ein persóna segir annarri persónu eitthvað og hún getur ekki svarað. Tvíhliða 

samskipti er gagnvirkt ferli þar sem allir þátttakendur geta tekið á móti skilaboðum og sent 

skilaboð (Hoy og Miskel, 2005, bls. 360–361). Dæmi um einhliða samskipti í skólastarfi er 

t.d. áætlanir, póstur eða bréf frá skólanum sem gefa foreldrum eingöngu upplýsingar um 

viðburði og uppákomur. Tvíhliða samskipti í skólastarfi krefjast þá samskipta þeirra sem taka 

þátt og gefa foreldrum kost á að bregðast við, t.d. hvað varðar óskir þeirra og áhyggjur en 

bæði skólinn og foreldrarnir græða á því. Auðvelt ætti því að vera að koma á árangursríkum 

samskiptum þegar báðir aðilar hafa gert sér grein fyrir mikilvægi samskiptanna (Berger, 2004, 

bls. 193–194). 

Foreldrar benda á að það að fá upplýsingar sé mikilvægur hluti af samstarfinu og 

sumir segja að þær eigi að vera í fyrrirúmi. Foreldrum finnst þessi daglegu samskipti 

mikilvæg og jafnvel mikilvægari en þau formlegu og hefðbundu samstarfsverkefni (Schødt, 

2005, bls. 95). Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson (2003, bls. 137) talar um að samskipti sé 

vítt hugtak og nái yfir tengsl foreldra og kennara skólans en það eru t.d. viðtöl, heimsóknir og 

upplýsingamiðlun. Í rannsókn Áslaugar Brynjólfsdóttur (2007, bls. 113) um foreldrasamstarf í 

grunnskóla telja foreldrar upplýsingamiðlun frá skóla til foreldra mikilvæga. Foreldrar líta á 

sig sem samstarfsaðila og finnst mikilvægt að hafa samstarf um eigið barn fyrst og fremst. 

Nanna Kristín Christiansen (2010, bls. 41) bendir á að kennarar verða að gera ráð fyrir því að 

foreldrar vilji fá greiðan aðgang að upplýsingum um barnið sitt og starfið í skólanum. Að 

sama skapi þurfa foreldrar að vera tilbúnir að veita skólanum upplýsingar um barnið á móti. 

Með gagnkvæmum upplýsingum er reynt að tryggja það að hagsmunir barnsins séu í 

fyrirrúmi. 

Rannsóknir um samstarf heimila og leikskóla sýna að leikskólakennarar hafa oftast 

samskipti við foreldra í gegnum daglegt spjall í upphafi eða lok dags. Í rannsókn Endsley og 

Minish (1991, bls. 130–132) um samskipti foreldra og kennara kom í ljós að kennarar virtust 

hafa meiri tíma á morgnana til að ræða við foreldrana en foreldrarnir gáfu sér meiri tíma í lok 

dags. Það kann að skýrast af því að foreldrar vilja í lok dags fá upplýsingar um hvernig 

dagurinn hefur gengið fyrir sig en kennarar vilja fá upplýsingarnar um barnið áður en haldið 

er inn í daginn. Samkvæmt rannsókn Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2007, 

bls. 685–688) um samstarf heimila og leikskóla ræða foreldrar og kennarar oftast um líðan 

barns í leikskólanum, hegðun þess og hvernig dagurinn var þegar foreldrið kemur eða sækir 
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barnið. Minna eða aldrei er rætt um nám og þroska barnsins eða skemmtileg atvik. Í þessari 

rannsókn kemur jafnframt fram að áherslur í samstarfinu eru misjafnar eftir aldri barnanna. 

Þannig ræða kennarar yngri barnanna meira um umönnun en kennarar eldri barnanna ræða 

meira um nám barnsins. 

Jóhanna Einarsdóttir (2010, bls. 20, 25) kemur inn á sinni rannsókn um viðhorf 

foreldra til leikskólastarfs að foreldrar virðast oft fá takmarkaðar upplýsingar um starfið og 

virðast því hafa þörf fyrir að fá þær upplýsingar um starfsemina frá degi til dags t.d. á 

upplýsingatöflum. Í könnun á viðhorfi foreldra til leikskólastarfs í Reykjavík kemur fram að 

foreldrar fá helst upplýsingar um daglegt starf í leikskólanum af upplýsingatöflu eða með 

daglegum samskiptum við starfsfólk. Foreldrar eru almennt ánægðir með upplýsingagjöf 

leikskólans en ekki var spurt um innihald upplýsinganna (Reykjavíkurborg – Leikskólasvið, 

2009, bls. 43). Svipaða niðurstöður má lesa úr könnun sem gerð var í leikskólum Akureyrar 

um viðhorf foreldra til starfs og starfshátta í leikskólum bæjarins (Trausti Þorsteinsson, 2011, 

bls. 36).  

Sterk tengsl milli heimilis og skóla eru nauðsynleg til að skapa lærdómsríkt 

andrúmsloft fyrir börnin. Rannsóknir sýna að þegar foreldrar taka jákvæðan þátt í námi barna 

sinna ná þau betri árangri, mæta betur og sýna jákvæðari hegðun og viðhorf. Auk þess hefur 

verið sýnt fram á það að þeir foreldrar sem upplifa jákvæð og mikil samskipti við kennarann 

taki meiri þátt í samstarfinu (Berger, 2004, bls. 173; Rodd, 2006, bls 221). Góð samvinna og 

samstarf heimilis og skóla er forsenda fyrir góðri skólagöngu barnsins og velferð þess (Anna 

Guðný Guðmundsdóttir, 2009, bls. 11). 

Nordahl (2007, bls. 68) segir að foreldrar telji að það fari margt fram í skólanum sem 

þeir ekki viti um. Þeir óska eftir meiri umræðu og meiri þátttöku en upplifa að þeir fái það 

sjaldan. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

48) ætti að hvetja fjölskyldur til að taka þátt í leikskólastarfi. Þar er lögð áhersla á að þeir 

aðilar sem að barninu koma séu samstarfsaðilar og hlusta ætti eftir viðhorfum foreldra og 

hvetja þá til að reyna að hafa áhrif t.d. í gegnum foreldraráð og innra mat. Í rannsókn Jóhönnu 

Einarsdóttur (2010, bls. 21, 26) kemur fram að foreldrar sækjast almennt ekki mikið eftir því 

að taka þátt í ákvörðunum í leikskólanum. Jafnframt fannst þeim ekki koma til álita að skipta 

sér af innra starfi leikskólans. Þó voru nokkrir foreldrar sem tóku það fram að þó svo að þeir 

myndu vilja hafa áhrif væri lítið hlustað á hugmyndir þeirra. Jafnframt telja foreldrar sig ekki 

hafa tíma til þess. Foreldrarnir í rannsókninni treystu starfsfólkinu fyrir starfinu í 

leikskólanum og vildu ekkert skipta sér af því.  



19 

 

2.4. Leikskólakennarar og leikskólinn 

Hlutverk leikskólakennarans hefur þróast mikið í gegnum árin eins og fram hefur komið. 

Hann gegnir lykilhlutverki í öllu starfi skólans og veltur það mikið á áhuga hans, metnaði og 

menntun hvernig til tekst í starfi hans. Samfélagið breytist ört og hratt og þá um leið aukast 

kröfur á skólana og kennarana innan hans að takast á við þessar nýju aðstæður og laga að 

skólastarfinu. Kennarar vinna í samráði við stjórnendur leikskólans og þróa saman 

skólanámskrá sem er útfærð eftir lögum um leikskóla og menntun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11–12). Hlutverk kennara er einnig orðið flóknara en 

áður var og þurfa þeir að taka tillit til aldurs barnanna sem og þroska einstaklingsins. Þannig 

getur barnahópurinn verið ólíkur með misjafnar þarfir og kröfur (Roopnarine og Johnson, 

2000, bls. 29). 

Samkvæmt lögum um leikskóla er það hlutverk leikskólastjórans að koma á samstarfi 

á milli kennara skólans og foreldra (Lög um leikskóla, nr. 90/2008). Epstein (2002, bls 7) 

segir að það fari eftir sýn kennarans á barnið hvernig samstarf skólans við heimilið verður. Ef 

kennari lítur á barnið sem nemanda er líklegt að þeir líti ekki á fjölskylduna sem hluta af 

skólanum, skólinn sér um kennsluna og foreldrar uppeldið og því séu þeir aðilar sem að 

barninu koma aðskildir. Ef kennari lítur á nemendann sem barn er líklegra að þeir líti á 

foreldrana sem samstarfsaðila með menntun og þroska barnsins að leiðarljósi. Þannig hafa 

bæði foreldrar og kennarar áhuga og bera ábyrgð á barninu og vinna saman að betri 

möguleikum fyrir það. 

Kennari þarf að vera tilbúinn að viðurkenna mikilvægi foreldranna og hve samstarfið 

við þá er mikilvægt. Krafan um að skóli vinni með foreldrum og heimilum barna er orðin stór 

þáttur í starfi skólanna. Skólar þurfa að leita nýrra leiða og virkja þær til að koma á samstarfi 

heimilis og skóla. Einnig hafa skólarnir skyldu til að stuðla að foreldrasamstarfi (Berger, 

2004). 

Frumkvæði að samstarfi milli skóla og heimilis kemur oft frá kennara eða foreldri hjá 

tilteknum nemenda. Í grunnskólanum fer það samstarf oftast í gegnum umsjónarkennara. 

Samstarfi er oft komið á til að undirbúa foreldra, nemanda og kennara undir skólagöngu 

barnsins og til að skiptast á upplýsingum og setja markmið. Oft er þó óljóst hver á að hafa 

frumkvæði að samstarfinu (Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002, bls. 25). 

Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir (2008, bls. 86) gerðu rannsókn þar sem þær 

skoðuðu þátt ráðgjafar á milli leikskólakennara og foreldra þar sem leikskólakennarar voru 

spurðir um þessa þætti. Þar kemur fram að leikskólakennarar telja að foreldrar séu farnir að 



20 

 

gera meiri faglegar kröfur til þeirra en áður var og líti á þá sem nokkurs konar sérfræðinga á 

sviði uppeldis. Foreldrar leita í æ meira mæli eftir ráðgjöf til leikskólakennaranna. Jafnframt 

hefur það aukist að leikskólakennarar eru farnir að veita ráðgjöf til foreldra að eigin 

frumkvæði ef þeim sýnist vera þörf á því. Í rannsókn Nönnu Kristínar Christiansen (2010, bls. 

93–95) kemur fram að kennarar eru almennt sammála um að þeirra hlutverk í samstarfinu við 

foreldrana sé að upplýsa þá svo þeir geti brugðist rétt við. Kennararnir áttu oftast frumkvæði 

að samstarfinu, sérstaklega ef um vandamál var að ræða en gerðu annars ráð fyrir því að 

foreldrar hefðu samband. Foreldraviðtöl eru oft eini vettvangurinn til að hafa samstarf um 

einstakt barn.  

Samskipti skóla og heimilis fara oftar í gegnum mæður en feður. Það er ekki síður sök 

skólanna þar sem þeir hafa frekar leitað eftir samskiptum við mæður en feður. Frekar er hringt 

í móðurina og hennar nafn er á póstlista skólans (Hafsteinn Karlsson og Stefanía 

Traustadóttir, 2005, bls. 50). Svo virðist þó vera að mæðurnar komi oftar en feðurnir með 

börnin í leikskólann og til að sækja þau (Endsley og Minish, 1991, bls. 125) og því ekki 

ólíklegt að frekar sé rætt við þær. Í rannsókn Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur (2007, bls. 109) 

voru það mun frekar mæður en feður sem svöruðu spurningum hennar og virðast því 

skólamálin oftar falla undir verksvið móðurinnar. Crozier (2000, bls. x) tekur í sama streng og 

segir að samstarfið við skólann sé oftar í höndum móðurinnar. Hafsteinn Karlsson og Stefanía 

Traustadóttir (2005, bls. 50) benda á að skólinn verði að gæta að því að líta á feður og mæður 

sem jafngild í samstarfinu. Einnig þurfa skólar að hvetja feður til að vera virkari í samskiptum 

við skólann og hvetja þá t.d. til að hafa samband og mæta á fundi. Einnig verður að hafa í 

huga að fjöldi barna býr ekki hjá báðum foreldrum sínum. Skólinn getur þá haft frumkvæði að 

því að senda því foreldri, sem barnið býr ekki hjá, upplýsingar um skólagöngu barnsins eða 

bjóða því einnig til samtals um barnið. Þessar aðstæður geta þó oft verið viðkvæmar og ber að 

vinna í þeim af nærgætni en þó alltaf með velferð barnsins í huga (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004, bls.157–158). 

Aronson (1996, bls. 60) segir að kennarar verði að skapa aðstæður fyrir foreldra til að 

taka þátt í skólastarfinu og ekki megi gera ráð fyrir því að þeir viti hvernig þeir eigi að taka 

þátt. Því þarf að hvetja foreldra til að koma í skólann, taka þátt í starfinu og skapa þannig 

aðstæður í skólanum að foreldrar finni sig velkomna. Starfsfólk skóla og stjórnendur skapa 

menningu hvers skóla. Jafnframt er það starfsmannahópurinn sem ákveður hvaða leiðir á að 

fara í samstarfinu og hvaða áherslur verða í því. Stjórnendur og kennarar skólanna eiga að 

hafa frumkvæði að samstarfi við foreldrana. Þeir bera ábyrgð á að þróa og móta jákvætt og 
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gott samstarf við þá (Anna Hermannsdóttir, 1995, bls. 15, 17). Hlutverk skólans er að stuðla 

að því að efla foreldrana í hlutverki sínu. Sýnt hefur verið fram á að viðhorf foreldranna til 

skólans verður jákvæðara og áhugi þeirra eykst á þátttöku þegar skólinn stuðlar markvisst að 

því að fá foreldrana til samstarfs (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls 29). 

 

2.4.1. Staðblær og menning skóla 

Staðblær og menning skóla getur haft mikið að segja um það hvernig foreldrar upplifa sig í 

skólasamfélaginu og samstarfinu. Menning og staðblær eru hugmyndir og viðmið hópsins um 

starfið í heild. Skólamenning er hugmyndafræði skólans, hefðir hans og gildi. Hún felur í sér 

gildi og viðhorf starfsfólksins í skólanum og hefur mikið að segja við að koma á og viðhalda 

samskiptamynstri þeirra sem einkenna skólann. Starfsfólkið er mikilvægur liður í því að miðla 

menningu skólans áfram og viðhalda henni því hún getur varað í gegnum kynslóðir. Hver 

skóli er sérstakur því saga hans er einstök. Því verður oft að skilja sögu skólans til að skilja 

menningu hans því þar er oft að finna táknræn atriði sem skilgreina og móta menningu 

skólans (Owens 2007, bls. 193, 195–196). Foreldrar þurfa að finna að þeir séu velkomnir í 

skólann og að litið sé á þá sem samstarfsaðila en ekki að kennarinn stjórni þeim. Góður 

staðblær í skóla, þar sem fjölskyldan finnur að hún sé velkomin, gerir samstarfið auðveldara. 

Þar ríkir traust, samskipti eru skilvirk og vandamál eru leyst sameiginlega (Christenson, 2004, 

bls. 95–96). Börkur Hansen (2003, bls. 56) segir að það geti verið erfitt að verða hluti af 

stofnanamenningu og að það sé flókið ferli. Lambart (2006, bls. 245) bendir á að stjórnandi 

eigi að gera áætlun um hvernig nýir starfsmenn, og jafnvel foreldrar, geti samlagast 

menningunni á varanlegan hátt. Því er nauðsynlegt að ná góðum samskiptum við foreldra 

strax í upphafi leikskólagöngu barns til að byggja upp góð samskipti strax frá grunni. 

Almennt séð virðast leikskólar bjóða foreldra velkomna í skólann hvenær sem er til að 

fylgjast með starfinu sem þar fer fram en foreldrar koma oft ekki nema þeim sé sérstaklega 

boðið. Erlendis er oft gert ráð fyrir foreldrum til sjálfboðastarfa í skólanum en hér á landi 

tíðkast það ekki. Ef svo á að vera þarf að mörgu að hyggja til að vel takist. Til dæmis eru 

foreldrar ekki tryggðir hjá sveitarfélaginu ef slys koma fyrir, ekki geta allir foreldrar verið 

sjálfboðaliðar, aðgæta þarf að foreldrar hafi ekki aðgang að trúnaðarupplýsingum og passa að 

þeir fari ekki inn á starfssvið kennarans. Ef auka á þátttöku foreldra í skólastarfinu til að efla 

foreldrasamstarf gilda aðrar reglur. Þá getur foreldrið komið og kynnt störf sín fyrir 

nemendum. Einnig getur það dvalið dagspart í skólanum og fylgst með eða tekið þátt í 
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skólastarfinu (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 163–165). Sumum foreldrum finnst þeir 

þó hafa lítið fram að færa við að kynna störf sín en telja það vissulega gott ef börnin heyrðu 

um ólík störf (Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007, bls. 115). Með sjálfboðastarfi foreldranna eykst 

þekking og gagnkvæmur skilningur á milli kennaranna og foreldranna. Foreldrarnir átta sig 

betur á því hvernig þeir geta aðstoðað börn sín og þeir kynnast skólanum á raunsærri hátt 

(Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, bls. 144–145). Andersen og Rasmussen (1996, bls. 

163) segja að kennarar eigi að vera óhræddir við að bjóða foreldrum að koma í heimsókn í 

skólann og vera með skipulagðar uppákomur. Það ætti ekki að vera erfiðleikum bundið fyrir 

foreldra að mæta þrjá til fimm daga á ári til að eiga samveru með barni sínu í skóla þess þar 

sem það eyðir þúsundum tímum af lífi sínu. Fram kemur í rannsókn Trausta Þorsteinssonar 

(2001, bls. 129) að grunnskólakennarar á Norðurlandi eystra sækist ekki eftir virkri þátttöku 

foreldra í skólastarfinu. Einnig kemur þar fram að kennarar eru ekki virkir í að finna leiðir 

fyrir foreldra til að gera þá virkari þátttakendur í starfinu né að þeir séu taldir sem 

samstarfsmenn í því að ná markmiðum skólans. Í ljósi þessara niðurstaðna má spyrja sig að 

því hvort sama eigi við um í leikskólastarfinu. 

Larsen (2005, bls. 215–217) telur að kennurum finnst stundum erfitt að fá foreldra inn 

í daglegt starf og það er í sjálfu sér alvarleg hindrun í þeirri þróun þar sem talað er um aukna 

þátttöku foreldra í skólastarfi. Ýmist er horft á foreldra sem neytendur, og er það þá kennarans 

að uppfylla þarfir og óskir neytandans, eða sem viðskiptavin, þannig að ef það verða mistök er 

það kennarans að leiðrétta þau. Í gegnum þekkingu á bakgrunni þeirra sem hlut eiga að máli 

ætti að vera hægt að finna betri skilyrði fyrir samstarfi við foreldra. Berger (2004, bls. 157) 

bendir á að ekki sé eitt rétt svar um það hvernig kennarar eigi að fá foreldra til þátttöku en 

kennarar þurfi að þekkja gildi sín og viðhorf gagnvart foreldrum. 

Skólinn getur hjálpað foreldrum að skapa hvetjandi umhverfi á heimilinu til náms sem 

hæfir aldri og þroska barna. Það er gert í samvinnu við foreldrana með fræðslu og 

leiðbeiningum t.d. í gegnum foreldrafélögin. Markmiðið með þessum stuðningi er að efla 

sjálfstraust foreldranna og veita þeim fræðslu um þroskaferli barna og unglinga (Kristinn 

Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, bls. 142). 

 

2.4.2. Ólíkir hópar, ólíkar þarfir 

Mikill menningarlegur munur getur verið í foreldrahópnum og því eru ekki allir foreldrar 

kunnir þeim væntingum sem skólinn gerir til þeirra og vita jafnvel ekki hvernig þeir eiga að 
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nálgast skólann (Aronson, 1996, bls. 58). Finna þarf leiðir til að hvetja kennara til að hafa 

frumkvæði að samskiptum við mismunandi foreldra, t.d. erlenda foreldra. Skilaboð til 

foreldranna þurfa að vera skýr. Foreldrarnir þurfa að vita um ábyrgð sína og þekkja um leið 

réttindi sín og barna sinna. Þannig eru kennarar, sem þekkja menninguna og tungumálið, 

mikilvægir tengiliðir foreldranna við samfélagið (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 266). Innan 

skólans þurfa að vera til leiðir til að vinna eftir þannig að allir sem að skólasamfélaginu komi 

finni að þeir eru öruggir. 

Skólinn þarf að vita hvaða upplýsingar hann vill fá frá foreldrunum og hvaða 

upplýsingar þarf að veita fjölskyldunni þegar leikskóladvöl barns hefst, t.d. stefnu skólans, 

kennsluhætti, skóladagatal, símanúmer skólans og fleira (Anna Guðný Guðmundsdóttir, 2009, 

bls. 9). Kennarar og starfsfólk þarf að vera meðvitað um og tryggja að upplýsingar og 

skilaboð komist rétt til skila og það þarf að vera fullvisst um að foreldrar hafi skilið 

upplýsingarnar rétt. Starfsfólk þarf einnig að virða ólíkar skoðanir og óskir fólks og taka tillit 

til mismunandi trúarskoðana. 

Starfsfólk skólans þarf að vera visst um að foreldrar barnanna viti hvar þeir geti fengið 

upplýsingar um starfið í leikskólanum, hvar upplýsingataflan er og fá upplýsingar um hagi og 

líðan barnsins eftir daginn í leikskólanum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

48). Jafnframt þarf starfsfólk skólans að kynna foreldrum, bæði innlendum sem erlendum, 

hvert þeir geta leitað ef vandamál koma upp, hvert á að hringja ef barn þeirra verður veikt, 

netföng og heimasíðu skólans, foreldrafélagið og fleira (Anna Guðný Guðmundsdóttir, 2009, 

bls. 13). Samkvæmt 9. grein laga um leikskóla frá árinu 2008 kemur fram að þeir foreldrar 

sem ekki tala íslensku geti fengið túlk. Þannig ættu nauðsynlegar og mikilvægar upplýsingar á 

milli foreldra og skóla að komast rétt til skila (Lög um leikskóla nr. 90/2008) ef talin er 

ástæða til að leita eftir aðstoð túlks og ef fjármagn skólans leyfir það. Það ætti að vera hagur 

skólans að upplýsingar komist rétt til skila til allra. 

Auðvitað eru þarfir ólíkra hópa misjafnar. T.d. hafa innflytjendur og nýbúar 

mismunandi þarfir og eru hér af mismunandi ástæðum. Nauðsynlegt er að skólar búi sér til 

sína stefnu sem tekur mið af fjölmenningarsamfélagi og innan skólans þarf að ríkja skilningur 

og þekking á mismunandi þörfum barna (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 254–255). Kanna 

þarf bakgrunn allra barnanna og foreldranna vel og passa að öll þjóðerni innan leikskólans fái 

sinn sess þegar unnið er að fjölmenningarlegri menntun. 
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2.5. Foreldrar 

Eins og áður hefur komið fram eru það foreldrarnir sem bera frumábyrgð á börnum sínum og 

menntun þeirra. Flestir, ef ekki allir, leikskólar hér á landi eru með einhvers konar 

aðlögunarferli þegar nýtt barn byrjar í leikskólanum. Í venjulegu aðlögunarferli mæta nokkur 

börn, eitt til fjögur, og foreldrar þeirra saman á deild á fyrsta degi í aðlögun. Þetta ferli byggist 

upp á stuttum heimsóknum í fyrstu sem lengjast frá degi til dags. Á þriðja degi skreppa 

foreldrar frá, ef aðlögunin gengur vel og á fjórða degi telst barn vera aðlagað í leikskólann og 

getur farið að dvelja þar sinn vistunartíma. Starfsfólk leikskólans annast barnið í þessu ferli og 

foreldrar aðstoða ef þarf. 

Margir skólar eru farnir að taka upp svokallaða þátttökuaðlögun. Þátttökuaðlögun felst 

í því að þau börn og foreldrar þeirra sem eiga að byrja á sömu deild mæta í leikskólann, öll á 

fyrsta degi. Foreldrar eru með börnunum í leikskólanum í þrjá daga, frá 9–15 og sinna eigin 

börnum við daglegar þarfir. Foreldrarnir t.d. skipta á bleium, gefa þeim að borða og eru til 

staðar allan tímann. Starfsfólkið er einnig til staðar og skipuleggur daginn og deilir út 

verkefnum til foreldra. Á fjórða degi kveðja börnin foreldra sína og eru sinn vistunartíma. 

Með þessari aðferð er talið að álag á börn, foreldra og starfsfólk sé minna og vetrarstarfið 

getur hafist fyrr. Talið er að með þessari aðferð smiti foreldrar öryggi sínu yfir til barnanna og 

þeir eru þátttakendur í starfinu frá fyrsta degi. Þeir fá öryggi fyrir dagskipulaginu, skilja betur 

það sem á sér stað í leikskólanum og tengjast hver öðrum (Kristín Dýrfjörð, 2009). 

Miklar breytingar á formlegri þátttöku foreldra í skólastarfi urðu með nýjum lögum 

um leikskóla. Í 11. grein laga um leikskóla nr. 90/2008 er fjallað um foreldraráð. Þar segir að 

leikskólastjóri eigi að hafa frumkvæði að stofnun slíks ráðs og skal hann starfa með því. Eitt 

af verkefnum foreldraráðs er að veita umsagnir til leikskólans og fylgjast með framkvæmd t.d. 

skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. 

Foreldraráð á að hafa umsagnarrétt yfir helstu breytingar á leikskólastarfinu (Lög um 

leikskóla 90/2008). 

Stofnun foreldraráðs við leikskóla er ein leið til að gefa foreldrum kost á að hafa meiri 

áhrif á faglegt starf í leikskólum og styrkir aðkomu foreldranna að þeim. Þetta gefur þeim 

spennandi tækifæri til að hafa áhrif á stefnumótun skólastarfsins almennt (Guðni Olgeirsson, 

2008, bls. 22, 25). Í mörgum leikskólum er einnig starfrækt foreldrafélag og er það hlutverk 

skólastjóra að aðstoða við stofnun þess sé þess óskað og setur foreldrafélag hvers skóla sér 

starfsreglur (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Foreldrafélögin sjá gjarnan um ýmsar 

skemmtanir ýmist eingöngu fyrir börnin eða fyrir alla fjölskylduna eins og t.d. leikrit fyrir 
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börnin, sumarhátíð, fyrirlestra fyrir foreldra og jólaball. Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur 

(2010, bls. 20) kemur fram að formlega samstarfið við foreldra er í gegnum foreldrafélagið en 

flestir foreldrar vilja ekki meira samstarf í gegnum það. Nefna þeir skort á tíma og einnig að 

fjölskyldan er þreytt eftir langan vinnudag. 

Í rannsókn sem Liu, Yeng og Farmer (2001, bls. 385, 390) gerðu í Ástralíu um 

væntingar foreldra til leikskólastarfs kom fram að foreldrar gerðu ráð fyrir bæði menntun og 

umhyggju fyrir börn sín í leikskólanum og töldu þeir það mjög mikilvægt í starfinu. 

Foreldrarnir gerðu einnig ráð fyrir viðunandi hæfni og fagmennsku kennaranna. Í annarri 

erlendri rannsókn sem gerð var bæði í Þýskalandi og Bandaríkjunum kom sama niðurstaða í 

ljós, þ.e. að foreldrarnir gerðu ráð fyrir umhyggju og menntun barna sinna í leikskólanum. Þó 

ekki hafi verið samræmi á milli landanna um hvað væri mikilvægast fyrir barnið að læra voru 

foreldrar í báðum löndum sammála um mikilvægi á góðum gæðum í leikskólastarfinu (Cryer, 

Tietze og Wessels, 2002, bls. 273). Svipuð niðurstaða kom fram í rannsókn Jóhönnu 

Einarsdóttur (2010, bls. 24–25) um gæði leikskólastarfs af sjónarhóli foreldra. Þar gera 

foreldrar kröfu um að börnunum líði vel, þau þroskist félagslega og geti hugsað um sig sjálf. 

Hins vegar lögðu íslensku foreldrarnir minni áherslu á námslega þætti og færni og jafnframt 

var lítið minnst á hlutverk kennarans í námi barnanna. Sigríður Síta Pétursdóttir (2008, bls. 

77, 93) rannsakaði viðhorf leikskólakennara til umhyggju og hvernig hún birtist í starfinu. Þar 

kemur fram að leikskólakennarar telja að umhyggja og menntun sé samtvinnuð og kennarar 

líta á allar stundir dagsins samofnar þar sem börnin læra um leið og það er hugsað um þau. 

Jafnframt benda niðurstöður ransóknarinnar til þess að þeir leikskólakennarar sem tóku þátt í 

henni töldu mikilvægara að leggja áherslu á umhyggju fremur en fræðslu í leikskólanum. 

Virða beri leikinn sem námsleið barnsins þó svo að litið sé á leikskólann sem undirbúning 

fyrir grunnskólann. Er það í samræmi við Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37−38) en þar er fjallað um leikinn sem meginnámsleið 

barna í starfi leikskólans.  

Í leikskólanum Pen Green Centre á Englandi er unnið markvisst með börnum og 

foreldrum þeirra og byggir það á góðum samskiptum við þá. Upphaflega var þetta skóli sem 

var byggður árið 1930 fyrir börn stáliðnaðarmanna en í dag er þetta námssamfélag þar sem 

börn, foreldrar og kennarar vinna og taka ákvarðanir saman. Hefur það vakið mikla athygli 

hvernig starfsfólk þar hefur náð að virkja foreldra til samstarfs og þar sem komið er til móts 

við þarfir barnanna en einnig er stutt við fjölskylduna. Foreldrum býðst einnig að sækja ýmis 
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námskeið og fróðleik um uppeldi og menntun barna og fer það fram í miðstöðinni og fá 

þannig stuðning í uppeldinu (Whalley, 2007, bls. 2–9, 175). 

Námskeið fyrir foreldra og ung börn þeirra þar sem foreldrar og börn leika saman og 

fá stuðning í uppeldinu hafa verið starfrækt í Bandaríkjunum frá árinu 1960. Fyrst var þetta 

ætlað fyrir efnalitla foreldra en í dag sækja foreldrar úr ólíkum stéttum slík námskeið. 

Markmiðið er að styrkja tengslin á milli foreldra og barna og til að efla tilfinninga- og 

vitsmunalegan þroska þeirra. Kirkjan, sjúkrahús, skólar og félagsþjónusta eru meðal þeirra 

sem bjóða slík námskeið. (Roopnarine og Johnson, 2000, bls. 79). 

Birna María Svanbjörnsdóttir (2007, bls. 109–111) rannsakaði hvort foreldrar vildu 

stuðning í foreldrahlutverkinu og þar kom í ljós að af þeim sem svöruðu voru tæplega 70% 

foreldra hlynntir því að fá stuðning í hlutverki sínu og þá yfirleitt í þáttum sem snúa að 

sjálfstrausti og tilfinningaþroska. Sumir foreldrar vildu fá fyrirlestra á meðan aðrir vildu meiri 

stuðning í gegnum hið daglega starf en foreldrum fannst sjálfsagt að geta leitað til skólans til 

að fá ráðgjöf eða stuðning í uppeldismálum. Þannig litu þeir á skólann sem samstarfsaðila 

sem þeir gætu leitað til. Í rannsókn Jónínu Sæmundsdóttur og Sólveigar Karvelsdóttur (2008, 

bls. 82, 84, 86) kom fram að foreldrar virðast hafa þörf fyrir ráðgjöf og þá um umönnun, 

uppeldi, aga og þroska barnanna. Að mati leikskólakennaranna sem tóku þátt í rannsókninni 

finnst þeim ráðgjöf til foreldra hafa aukist í gegnum árin. Í rannsókninni kom jafnframt fram 

að leikskólakennarar telja foreldra geri meiri faglegar kröfur til þeirra en áður og þáttur 

ráðgjafar sé stór þáttur í starfi leikskólakennara. 

Almennt eru foreldrar ánægðir með leikskóla barnsins síns eins og sjá má í könnunum 

sem Reykjavík gerði á viðhorfi foreldra til leikskólastarfs (Reykjavíkurborg-Leikskólasvið, 

2009, bls. 13) og í annarri könnum sem gerð var á meðal foreldra um starf og starfshætti í 

leikskólum á Akureyri (Trausti Þorsteinsson, 2011, bls. 13–14). Í báðum þessum könnunum 

lýsa foreldrar mikilli ánægju með starfið í leikskólanum og áherslum hans og aðbúnaði 

barnanna. Færri kennarar eru í leikskólum borgarinnar en á Akureyri en það virðist ekki hafa 

áhrif á ánægjuna með skólann. 

 

2.6. Hindranir í samstarfi 

Hindranir geta verið nokkrar í samstarfi heimila og skóla. Þátttaka foreldra í skólastarfi getur 

haft neikvæð áhrif á foreldrana. Helstu vandamál þeirra eru tengd upplifun þeirra af eigin 

skólagöngu. Þá eru sumir foreldrar ekki færir um að taka þátt í skólastarfi eða treysta sér ekki 
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til þess. Til dæmis ef þeir sjálfir eiga slæmar minningar af skólagöngu sinni, þá getur skort 

sjálfstraust til samskipta við starfsfólk skólans, þeim finnst þeir ekki færir til að aðstoða börn 

sín, halda að þeir trufli eigin börn og halda að starfsfólk skólans njósni um þá. Þessir foreldrar 

líta á skólann sem niðurdrepandi stað og eru því ekki líklegir til að taka þátt í skólastarfinu. 

Kennarinn þarf að skilja bakgrunn foreldranna og viðhorf þeirra til skólastarfs til að auka líkur 

á þátttöku þeirra við skólann og nám barnsins (Berger, 2004, bls. 150; Kristinn Breiðfjörð 

Guðmundsson, 2003, bls. 146). Það ætti að vera hlutverk stjórnandans og kennaranna að finna 

leiðir til að styrkja þátttöku þessara foreldra í skólastarfinu. 

Flestar hindranir í samstarfi kennara og foreldra koma frá hugmyndum kennara eða 

skólans um völd sín (Nordahl, 2007, bls. 68–69). Foreldrum finnst skólinn og kennarinn hafa 

mikil völd og lýsa því yfir að kennararnir viti allt best og taki margvíslegar ákvarðanir sem 

foreldrar vita oft ekki af. Með þessu eru foreldrarnir að gera lítið úr eigin þekkingu og hæfni 

og gefa skólanum og kennurunum aukið vald og hlutverk sem ekki er æskilegt þegar stofnað 

er til samstarfs. Foreldrar virðast vera á varðbergi þar sem þeir miða allt samstarf út frá sinni 

eigin skólagöngu. 

Helsta hindrun í þátttöku foreldra og leikskóla, sem foreldrar og leikskólakennarar 

nefna, er skortur á tíma foreldranna. Þeir telja sig ekki hafa tíma til að taka meiri þátt í starfinu 

eða mæta á fundi vegna vinnu sinnar (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008, 

bls. 688; Cryer, Tietze og Wessels, 2002, bls. 274; Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 26). Í 

rannsókn Nönnu Kristínar Christiansen (2010, bls. 95) kom einnig fram að tímaskortur 

foreldra birtist í því foreldrar gefa sér lítinn tíma til að fylgjast með því sem börnin eru að gera 

í skólanum og sýna námi og hegðun barna sinna enga ábyrgð. 

Önnur algeng orsök ágreinings á milli kennara og foreldra er þegar foreldrar hafa 

áhyggjur af barni sínu sem kennari telur óþarfar. Kennari verður að vera tilbúinn að hlusta á 

og skilja ef foreldrar hafa áhyggjur af barni sínu. Hann má ekki draga þær áhyggjur í efa eða 

hundsa þær. Ágreiningur getur stafað af áhyggjum foreldra af námsárangri barns, óraunhæfar 

kröfur eru gerðar til barnsins, hlutverk foreldra, viðbrögð kennara í erfiðum málum og 

misskilningur í samskiptum t.d. í gegnum tölvupóst (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 

192–193). 

Í rannsókn Áslaugar Brynjólfsdóttir (2007, bls. 116–117) kom fram að foreldrum 

finnst skólinn oft ekki vera í nægilegum tengslum við þjóðfélagið. Jafnframt finnst foreldrum 

lítið vera gert í þjóðfélaginu til að auðvelda þeim að eiga samstarf við skólann. Foreldrar eiga 
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þá við að vinnuveitendur mættu vera liðlegri við að gefa þeim tíma til að sækja fundi og 

viðtöl í skólanum sem eru á vinnutíma. 

Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson (2003, bls. 146) bendir á að samstarf kennara við 

foreldra getur orðið erfitt fyrir kennara sem hefur veikan bakgrunn og gæti hann kviðið fyrir 

að fá þá inn í stofu til sín. Því má segja að kennarar séu ekki undirbúnir fyrir slíkt samstarf og 

verði því að treysta á eigin gildi, reynslu og stefnu skólans í þeim efnum. Í rannsókn sem 

Anna Þóra Baldursdóttir (2002, bls. 16–17) gerði um kulnun í starfi kom í ljós að samstarf og 

samskipti við foreldra voru áhættuþáttur í starfi kennara er leitt getur til kulnunar í starfi. Þetta 

er athyglisvert og má velta fyrir sér hvernig kennarar og foreldrar líta á samskiptin og 

samstarfið sín á milli. 

Nanna Kristín Christiansen (2010, bls. 191) bendir á að í öllu samstarfi þurfi að gera 

ráð fyrir því að upp geti komið ágreiningur eða hindranir af öðru tagi. Þá skiptir máli hvernig 

aðilar bregðast við til að leysa úr málunum. Ágreiningur kemur fyrst og fremst niður á 

barninu og því þurfa foreldrar og kennarar að leita lausna saman komi hann upp. Ágreiningur 

er oftast ekkert skemmtilegur og sumir reyna að breiða yfir hann. Hins vegar er hægt að líta á 

ágreining sem leið til umbóta og jafnvel getur það leitt til framþróunar í skólanum eða 

samstarfinu ef vel er að staðið. Þá þarf að viðurkenna vandann og stjórnandinn eða kennarinn 

þarf að kunna til verka við að leysa ágreininginn. Ef það er ekki gert getur það haft neikvæð 

áhrif, bæði á stofnunina og einstaklingana. Nauðsynlegt er að grípa strax inn í ef ágreiningur 

kemur upp og best er að leysa hann á þann veg að allir vinni en það gengur ekki alltaf upp. 

Stundum fer það þannig að annar aðilinn gengur ósáttur frá borði (Owens, 2007, bls 349–351; 

Ólafur H. Jóhannsson, 2003 bls. 123, 132–133). Samstarf foreldranna við skólann hefur gildi 

og er mikilvægt fyrir þá sjálfa. Með gagnkvæmum upplýsingum, samræðu og þátttöku geta 

foreldrar verið vissir um að barnið þeirra hefur það ágætt í leikskólanum og jafnframt hafa 

þeir fullvissu um að geta rætt málin komi upp vandamál (Nordahl, 2007, bls. 62). Epstein 

(2002, bls. 11) bendir á að ef samstarfið er gott, byggt á trausti og virðingu, ætti það að þola 

ágreining, umræður og átök og verða jafnvel sterkara fyrir vikið. 

Skólar eiga að leggja rækt við samskipti og samstarf við heimilin vegna þess að 

þátttaka foreldra í viðfangsefnum skólans hefur áhrif á námsárangur barnanna. Sú leið til að 

örva þátttöku foreldra eru ótalmargar og er skilvirkni í boðskiptum mikilvæg. Það er 

kennaranna og foreldranna að finna þá leið sem hentar þeim best. Þarfir foreldra í 

skólasamfélaginu eru að þeir séu samherjar skólans í viðleitni sinni við að mennta og þroska 
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börnin sín andlega og líkamlega. En það þarf tvo til svo góður árangur náist (Kristinn 

Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, bls. 152). 

 

2.7. Samantekt 

Starfið í leikskólum hefur vaxið mikið á undanförnum árum samhliða nýjum áherslum í 

samfélaginu sem og í námi leikskólakennara. Æ fleiri börn eru nú í leikskólum og 

fagmennska kennara er mikil. Aðkoma foreldra að skólastarfi hefur aukist mikið og áhersla á 

þátttöku foreldra í leikskólastarfi og samskipti á milli heimilis og skóla er mikil.  

Nokkuð óljóst er hvað felst í þátttöku foreldra í leikskólastarfi og leggja foreldrar og 

kennarar mismunandi áherslu á samstarfið og hlutverk sín í því. Markmiðin með samstarfinu 

eru einnig oft óskilgreind en tilgangur með samstarfinu fer eftir aldri og þroska barnanna sem 

og aðstæðum þeirra. Ekki er hægt að ná sama árangri hjá öllum. Þetta hugtak þarf að hugsa 

vítt og sveigjanleiki þarf að vera í starfinu með foreldrum og börnum þeirra. 

Áherslan á samstarfið snýst fyrst og fremst um velferð og þroska barns og þeir aðilar sem 

að barninu koma vinni saman og hlusti á og virði skoðanir hvers annars. Foreldrar bera 

frumábyrgð á uppeldi barna sinna en skólinn er viðbót við það. Kennarar þurfa að finna leiðir 

til að auka þátttöku foreldra í skólastarfinu sem og ábyrgðarhlutverk þeirra. Gagnkvæmar 

upplýsingar eru mikilvægur þáttur í samstarfinu og tryggir það að hagsmunir barnsins eru í 

fyrirrúmi. 

Foreldrar virðast almennt ánægðir með leikskóla barnsins síns þó þeir viti ekki 

almennilega hvað fer fram í leikskólanum, ef barnið er ánægt eru foreldrarnir ánægðir. Ef 

samstarfið eða starfið er ekki í lagi vilja foreldrar geta haft áhrif á það með því að láta í ljós 

skoðanir sínar. Foreldrar virðast hafa lítinn tíma til að koma í leikskólann þar sem þeir þurfa 

að stunda sína vinnu. Því þarf að finna leiðir í þátttökunni sem henta best, bæði foreldrum og 

kennurum, en mikilvægt er að heimili og skóli vinni saman við að mennta og þroska börnin. 
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3. Aðferð 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferðinni sem lögð er til grundvallar í rannsókninni. Gerð 

er grein fyrir hvernig þátttakendur voru valdir, hvernig gögnum var safnað, úrvinnslu þeirra 

og leyfum. 

 

3.1. Rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða þátttöku foreldra í leikskólastarfi og skilgreina það 

hugtak. Rannsóknin á að svara hvað stjórnendur, kennarar og foreldrar eigi við þegar þeir tala 

um þátttöku foreldra í leikskólaskólastarfi. Einnig að rannsaka hvort þessir aðilar vilji meiri 

þátttöku í samstarfinu og hvernig þeir sjá fyrir sér að auka hana. Rannsóknarspurningin er því: 

Hvað eiga stjórnendur, kennarar og foreldrar við þegar þeir tala um þátttöku foreldra í 

skólastarfi? Til að finna svör við þessum spurningum, legg ég upp með nokkrar 

undirspurningar. 

 

 Hvernig hefur þátttaka foreldra áhrif á skólastarf? 

 Hvaða væntingar hafa aðilar til þátttökunnar? 

 Á hvað leggja stjórnendur/kennarar/foreldrar áherslu í þáttökunni sín á milli? 

 Hvar og hvernig sjá stjórnendur/kennarar/foreldrar tækifæri foreldra til 

aukinnar þátttöku og áhrifa í leikskólastarfi? 

 

3.2. Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn var eigindleg aðferðarfræði notuð en það var talið henta vel þar sem 

sjónum er beint að tilteknu hugtaki og hvað í því felst. 

 Tekin voru viðtöl við rýnihópa (e. focus groups). Tilgangurinn með rýnihópum er að 

hlusta og safna upplýsingum um ákveðið efni. Einnig að skoða mismunandi viðhorf og 

reynslu ákveðins hóps fólks gagnvart rannsóknarefninu. Rýnihópar eru einnig notaðir til að fá 

staðfestingu á tilgátu og geta þá rýnihópurinn staðfest eða hrakið tilgátuna sem fyrir lá. 

Rýnihópar samanstanda yfirleitt af 4–12 þátttakendum (Krueger og Casey, 2000, bls. 4, 10). 

Kostirnir við rýnihópa er sá að rannsakandi fær miklar upplýsingar á skömmum tíma, mörg 

ólík viðhorf og sjónarmið koma fram og fólk getur svarað eins og það vill. Það getur þó farið 
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svo að þátttakendur verða misvirkir, sumir verða óvirkir á meðan aðrir tala of lengi. Einnig 

getur orðið erfitt að vinna úr gögnum þar sem umræður í hópnum geta orðið ruglingslegar 

(Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 81; Sóley S. Bender, 2003, bls. 95–96). Hlutverk stjórnanda í 

rýnihóp er að halda utan um umræðurnar og framkvæmd hópsins. Hann býður þátttakendur 

velkomna, fer yfir tilgang og framkvæmd samtalsins, skýrir út reglur og stýrir umræðum. 

Stjórnandinn spyr spurninga, hlustar, heldur samræðunum gangandi og aðgætir að allir 

þátttakendur taki virkan þátt í umræðunum. Hann reynir að láta öllum líða vel þannig að 

þátttakendur verði óhræddir við að tjá sig (Krueger og Casey, 2000, bls. 9−11). 

 

3.3. Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru úr hópi stjórnenda, kennara og foreldra úr 13 leikskólum. 

Stjórnendur skólanna voru sjálfkrafa þátttakendur en við val á kennurum var notað einfalt 

slembiúrtak. Það þýðir að allir í úrtakinu hafa sömu líkur á að vera valdir (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 57). Stjórnendur völdu nokkur nöfn úr hópi 

foreldra, og var notað slembiúrtak við að velja þá. Valið var eitt foreldri úr hverjum leikskóla. 

Engin viðmið voru höfð í huga við val á þátttakendum en starfsreynsla stjórnenda og kennara 

var frá 5 árum og upp í 30 ár. Foreldrar sem lentu í úrtakinu höfðu ýmist átt börn áður í 

leikskóla eða ekki. Hverjum hópi var skipt í tvo rýnihópa. 

Samtals tóku 26 aðilar þátt eða 8 stjórnendur, þar af 2 aðstoðarskólastjórar, 10 

kennarar og 8 foreldrar, þar af 5 mæður og 3 feður. Að baki þessari rannsókn liggja því 

viðhorf þessara einstaklinga. Ekki var verið að skoða hvern skóla fyrir sig heldur viðhorf 

þessara hópa til viðfangsefnisins. Nöfn þátttakenda eða frá hvaða skólum þeir koma verða 

ekki gefin upp en í niðurstöðukaflanum eru brot úr samtölum sem eru birt orðrétt eins og þau 

voru skráð eftir upptöku. 

Þegar stjórnendur höfðu samþykkt rannsóknina óskaði ég eftir þátttöku þeirra í 

gegnum tölvupóst. Sama háttinn hafði ég á þegar ég óskaði eftir þátttöku kennara og foreldra. 

Í tölvupósti til þátttakenda fylgdi með viðhengi þar sem komu fram upplýsingar um 

rannsóknina og einnig var gefinn upp staður og stund til að hittast á (fylgiskjal 1). 

Samræðurnar í rýnihópunum fór fram í lok mars og í apríl 2012. Samtölin stóðu frá allt að 43 

mínútum  upp í 1 klukkustund og 11 mínútur. Umræður gengu yfirleitt mjög vel og 

mynduðust oft á tíðum skemmtilegar samræður á milli þátttakenda. Oftast voru 4 í hóp en í 

tvö skipti voru einungis 3 þátttakendur þar sem afboð komu á síðustu stundu. Þótt fáir hafi 
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verið í rýnihópunum og hugsanlega færri sjónarmið hafi komið fram fyrir vikið voru umræður 

góðar og mikil dýpt náðist á viðfangsefnið. 

 

3.4. Leyfi 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og þar kom fram að ekki væri um 

persónugreinandi gögn að ræða. Ekki mun verða hægt að rekja gögn til þátttakenda. Sótt var 

um skriflegt leyfi til fræðslustjóra skóladeildar viðkomandi sveitarfélags sem gaf leyfi sitt 

fyrir þessari rannsókn. Með fylgdi kynning um efni rannsóknarinnar. Jafnframt var sótt um 

leyfi til stjórnenda hvers skóla fyrir sig sem gáfu leyfi sitt fyrir rannsókninni. Þeir fengu 

einnig kynningu á efni rannsóknarinnar. 

 

3.5. Gagnaöflun og greining ganga 

Til að afla gagna voru boðaðir tveir rýnihópar úr hverjum hópi (stjórnenda, kennara og 

foreldra) til að fá sjónarmið þeirra til viðfangsefnisins. Með þessu móti var verið að leita eftir 

sýn eða viðhorfi stjórnenda, kennara og foreldra til viðfangsefnisins og bera saman sjónarmið 

þeirra. Til þess að afla gagna fyrir rannsóknarvinnuna var óskað eftir 6–7 þátttakendum í 

hvern hóp en á endanum voru myndaðir 7 rýnihópar: 2 hópar stjórnenda, 3 hópar kennara og 2 

hópar foreldra og voru 3–7 í hverjum hópi. 

Notaður var viðtalsrammi þar sem lagt var upp með fimm meginþemaspurningar til að 

fá viðhorf hópanna við rannsóknarspurningunni (sjá fylgiskjal 2). Rannsakandi var með aðrar 

spurningar til taks til að dýpka samræðurnar. Samræður voru hljóðrituð og afrituð frá orði til 

orðs. Þegar búið var að skrá samræðurnar og greina voru þau borin saman og flokkuð eftir 

innihaldi eða þemum sem birtust í samræðunum við hópana. 

3.5.1. Áreiðanleiki og réttmæti 

Rannsóknin er talin réttmæt (e. face validity) þar sem orð þátttakenda eru talin trúverðug. 

Ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður úr samræðunum úr einum hóp á annan og því hafa 

niðurstöður úr rýnihópum ekki alhæfingargildi (Sóley S. Bender, 2003, bls. 95–96). Í 

eigindlegum aðferðum er ekki til nein marktæknipróf. Sá sem les rannsóknina verður að 

treysta því að rannsakandinn hafi fundið það mikilvægasta úr rannsóknargögnunum og hann 

birti það með trúverðugum hætti (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 234). Niðurstöður lýsa því 

viðhorfum viðkomandi þátttakenda í rannsókninni en ekki er hægt að yfirfæra þau yfir á aðra 
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stjórnendur, kennara eða foreldra. Niðurstöður gefa vísbendingar um hvernig þessir aðilar sem 

koma að málum sjá fyrir sér viðfangsefnið og geta niðurstöður því skapað umræður í 

leikskólunum, bæði í starfsmannahópnum og foreldrahópnum. 

 

3.5.2. Siðferðileg atriði 

Allar rannsóknir þurfa að uppfylla siðferðilegar kröfur eigi þær að standa undir nafni. Fjórar 

reglur hafa verið settar því til grundvallar en það eru sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti 

(Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 161–163). 

 Skólarnir eru ekki kynntir með eigin nafni í rannsókninni til að gæta þess að ekki verði 

hægt að rekja eða tengja svör við ákveðna þátttakendur. Við greiningu gagnanna verða nöfn 

þátttakenda ekki notuð. Nota þurfti upptökutæki og voru þátttakendur fullvissaðir um að þeim 

gögnum yrði eytt þegar unnið hefur verið úr þeim. 
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4. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rýnihópaviðtalanna. Farið verður yfir vinnuna í 

rýnihópunum og gerð grein fyrir hverju þema fyrir sig og því sem fram kom í viðtölunum. Þá 

verður gerð grein fyrir öðru markverðu sem kom fram í umræðunum og talið er skipta máli til 

að fá svar við rannsóknarspurningunni: Hvað eiga stjórnendur, kennarar og foreldrar við 

þegar þeir tala um þátttöku foreldra í skólastarfi? Í sumum þemum mun ég draga fram 

efnisflokka sem ég nota sem millifyrirsagnir til að gera niðurstöður afmarkaðri. Ég mun nota 

orðið stjórnendur fyrir bæðri leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra og í flestum tilfellum 

nota starfsheitið leikskólakennari eða kennari þar sem átt er við kennara í leikskólum. 

 

4.1. Rýnihópar 

Eins og áður hefur komið fram var leitað til 13 leikskóla og voru teknir sjö rýnihópar: 2 hópar 

stjórnenda, 3 hópar kennara og 2 hópar foreldra. Úr þessum 13 skólum mættu 8 skólastjórar, 3 

sáu sér ekki fært að mæta, 1 vildi ekki taka þátt og 1 boðaði forföll. Í tveimur tilfellum komu 

aðstoðarskólastjórar í stað skólastjóranna. Hvað kennara varðar var slembiúrtak notað, einn 

kennari frá hverjum skóla en frekar erfiðlega gekk að ná á þeim. Þó fór það svo að 10 

kennarar mættu í þrjá rýnihópa. Stjórnendur völdu ýmist foreldrið sjálfir eða sendu 

rannsakanda lista með nokkrum nöfnum og hann valdi handahófskennt úr þeim en 8 foreldrar 

tóku þátt í tveimur rýnihópum. 

 

4.2. Þemu 

Framsetning niðurstaðanna byggist á þeim þemum sem komu fram við greiningu þeirra. Hægt 

er að draga þau umræðuefni sem fram komu hjá hópunum í fimm þemu og eru þau flokkuð 

eftir innihaldi. Þemun marka afstöðu þátttakenda til efnis rannsóknarinnar. Þessi þemu eru 1) 

þátttaka foreldra í leikskólastarfi, 2) áhrif og mikilvægi þátttöku foreldra á skólastarf, 3) 

væntingar til þátttöku foreldra/skóla, 4) hvernig þátttaka foreldra gæti verið og er vilji til að 

auka hana og 5) hindranir í þátttöku. 

Hér á eftir verður farið í niðurstöður hvers þema fyrir sig eins og þær komu fram í 

rýnihópunum. 
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4.3. Þátttaka foreldra í leikskólastarfi 

Miklar umræður sköpuðust í öllum hópum um skilgreininguna á hugtakinu þátttöku foreldra í 

leikskólastarfi en þátttakendur áttu erfitt með að finna út við hvað er átt. Stjórnendur eru 

nokkuð sammála um hvernig foreldrar taka þátt í starfinu og eftir umræðurnar fannst þeim að 

foreldrar tækju mikinn þátt. Skilgreining kennara er nokkuð misjöfn, sumum finnst þetta 

óskilgreint á meðan aðrir telja að þeir taki mikinn þátt. Foreldrar telja að þátttakan sé þó 

nokkur en það eru fáir foreldrar sem eru virkir. 

Leikskólarnir bjóða foreldrum að koma á marga viðburði sem eru í leikskólanum og á 

dagvinnutíma. Samkvæmt þátttakendum í rýnihópunum er m.a. um að ræða foreldrakaffi, 

jólaföndur, sveitaferð, ömmu- og afakaffi, vorhátíð og eru þetta allt upp í 9–10 heimsóknir 

yfir veturinn fyrir utan fundi sem foreldrafélagið heldur. Stjórnendur og kennarar eru sammála 

um það að foreldrar eigi að taka þátt í öllu því sem viðkemur barninu þeirra og skólastarfinu í 

heild og er yfirleitt mjög góð mæting á þessa viðburði. Þeir eru ánægðir með hvað foreldrar 

eru virkir og áhugasamir og að þeir láti sig skólastarfið varða. Foreldrar segjast mæta á þessar 

uppákomur en eitt foreldrið talaði um að sér fyndist það ekki alltaf þægilegt vegna vinnu 

sinnar. 

Stjórnendur líta á þátttöku foreldra viðtækt og eru nokkuð sammála um skilgreininguna 

á henni. Þátttakan er bæði það sem snýr að samstarfi um þeirra eigið barn sem og það sem 

viðkemur skólastarfinu. Stjórnendum finnst að þátttaka foreldra felist í að þeir komi að 

starfinu, bæði í daglegum samskiptum sem og á viðburði og fundi. Einn stjórnandinn 

skilgreinir þátttöku foreldra á eftirfarandi hátt: 

 

Ég skilgreini þetta hugtak þannig að þeir taki þátt í öllum þeim viðburðum sem eru í 

leikskólanum, taki þátt í því sem við erum að gera, það sem við bjóðum þeim að koma og 

taka þátt…ég vil að þeir taki þátt í hefðum leikskólans og náttúrulega láti börnin taka þátt 

í þessum hefðum…svo líka náttúrulega foreldrafélög og það sé foreldraráð og foreldrar 

verða að taka þátt í því líka.  

 

Stjórnendur tala um að þetta sé svolítið vandræðahugtak því oft taka foreldrar mikið þátt 

í starfinu en svara svo í könnunum að þeir hafi engin áhrif á skólastarfið. Þátttaka þarf ekki að 

fela í sér líkamlega nálægð að mati stjórnenda því flokka má þátttöku foreldra í 

viðhorfskönnunum undir þátttöku í skólastarfinu því að niðurstaða kannananna hafa þann 

tilgang að vinna að umbótum á skólastarfinu. Stjórnendur segja: 
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Líka í gegnum kannanir, foreldrakannanir. Við tökum náttúrulega mið af þeim, hvað 

kemur fram í könnunum. Ef það er eitthvað sem fólk er sérstaklega ánægt með og tiltekur 

þá heldur maður áfram á þeirri braut. Ef það er eitthvað sem fólki finnst kannski vanta 

upp á, þá tekur maður það til athugunar, er það ekki í rauninni þátttaka?.. Allavega í 

rauninni áhrif. 

 

Kennarar eru sammála stjórnendum um það að þátttaka felist í því að hafa áhrif og þeir 

benda á að foreldrar þurfi ekki endilega alltaf að mæta á staðinn til þess að taka þátt þar sem 

hægt er að svara könnunum í gegnum tölvu. Nauðsynlegt er að skoða niðurstöður vel því 

skólinn hlýtur að skoða sjálfan sig ef hann kemur illa út í einhverjum þætti könnunarinnar. 

Stjórnandi veltir fyrir sér hvort það sé þátttaka að koma í foreldrasamtöl, svona 

„einstaklingsþátttaka.” Þar gefst foreldrinu tækifæri á að koma á framfæri lofi eða lasti um 

starfið eða ábendingar sem gætu haft áhrif á starfið. Öðrum stjórnenda finnst að í þessum 

einstaklingssamtölum gefist færi á að mynda tengsl og það hefur svo mikið að segja upp á 

framhaldið. Einn stjórnandi kemur inn á að mörgum kennurum finnst erfitt að kalla foreldra á 

fund nema í þessi skipulögðu samtöl. Af hverju það er, veit hann ekki. 

Kennarar eru ekki einhuga um skilgreiningu á þátttöku foreldra í leikskólastarfi. 

Einhverjir kennarar telja að þetta hugtak sé ekki mikið rætt, hvorki á meðal foreldra né 

starfsmanna skólanna og því er þessi þátttökuhluti svo erfiður þar sem hann er ekki 

skilgreindur. Kennarar telja þátttökuna snúast fyrst og fremst um vellíðan barnsins, að því líði 

vel í leikskólanum og foreldrar og kennarar vinni sameiginlega að velferð þess. Einnig nefna 

sumir kennarar að foreldrar séu alltaf velkomnir í leikskólann sama hvað er í gangi, þeir geta 

verið með í daglegu starfi eða komið með í ferðir t.d. sveitaferð. Sumum kennurum finnst 

foreldrar ekki vera að taka þátt þegar þeir eru að mæta á viðburði og í boð eins og t.d. 

foreldrakaffi. Nokkrir kennarar nefna að þar séu foreldrar frekar óvirkir og eru þá meira sem 

þiggjendur eins og einn kennari segir: 

 

…af því að þessi þátttaka er kannski ekki alveg það sama og koma í heimsóknir og ekki 

alveg það sama og koma í foreldraviðtölin…ef ég er að taka þátt í einhverju þá er ég í 

aksjón þannig ef að foreldrar taka þátt hvað eru þeir þá að gera? Þannig að ég hef ekki 

svar við þessu. 

 

Kennarar vilja að foreldrar séu sýnilegir og taki þátt í foreldrafélaginu og 

foreldraráðinu. Einn kennari talar um að þátttakan felist ekki endilega í því að foreldrar komi í 

leikskólann heldur að foreldrarnir séu meðvitaðir hvað er um að vera í leikskólanum og sýni 

því áhuga. 
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Margir foreldrar segja þátttökuna felast í því að mæta og taka þátt í viðburðum, vera 

meðvitaður um hvað börnin eru að gera, fylgjast með og vera virk í því sem er að gerast í 

leikskólanum. Þeir bara mæta þegar þeim er sagt að mæta, „hvorki meira né minna eiginlega” 

og telja þetta vera svona „félagslega þátttöku”. Aðrir foreldrar segja að þetta sé ekki beint 

þátttaka heldur gangi þeir inn í starfið og þetta sé svolítið sniðið utan um þá. Aðrir foreldrar 

segja að það sé takmarkaður hópur sem vilji taka þátt. 

Hóparnir tala um nokkra afmarkaða þætti sem fela í sér þátttöku og verða þeir skoðaðir 

hér nánar. 

 

4.3.1. Þátttaka í starfinu 

Stjórnendur segja að foreldrar séu alltaf velkomnir í leikskólann en segja ef skólinn ætlist til 

að foreldrar komi þarf að bjóða þeim. Kennarar tala einnig um þetta og segja að þátttakan sé 

svolítið út frá skólunum og foreldrum sé boðið þegar þeim hentar og foreldrar mæta þegar 

leikskólinn „kallar” á að þeir komi í foreldrakaffi eða aðra viðburði. 

Stjórnandi segist gera greinarmun á heimsóknum í skólann og þátttöku í viðburðum. Í 

þessum viðburðum sjá foreldrar starfið meira yfirborðskennt en í heimsóknum geta foreldrar 

upplifað eitthvað meira. Þá velta sjórnendur fyrir sér hvernig foreldrið fer með þær 

upplýsingar sem það fær og sér á meðan á heimsókn stendur og hvernig aðrir foreldrar líta á 

þetta. Einnig telja stjórnendur að margir kennarar séu óöruggir og stressaðir þegar foreldrar 

eru að koma í heimsókn og geti það stafað af því að það er óljóst hvort foreldrið eða 

kennarinn eigi að skerast í leikinn ef eitthvað kemur uppá og stjórnandi segir: 

 

En sem betur fer í flestum tilfellum gengur það vel. Og það er kannski þetta að maður veit 

ekki alltaf alveg hvað er mitt og hvað er þitt kannski þegar foreldrarnir eru nálægt. 

 

Foreldrar velta því upp hvort það sé þeirra að spyrja út í starfið í leikskólanum eða hvort 

það sé kennarans að upplýsa þá um það. Stjórnendum finnst þeir vera að rétta upplýsingar upp 

í hendurnar á foreldrum, sem birtast í mismunandi myndum en vilja einnig að þeir sæki sér 

upplýsingarnar sjálfir. Þeir tala einnig um að kennarar gangi stundum á eftir foreldrum og setji 

allt fram á huggulegan hátt því þeir vilja svo gjarnan fá þá inn í skólana. T.d. þegar kennari er 

að bjóða foreldri í samtal er ávallt reynt að finna tíma sem hentar foreldrinu sem best. 

Kennarar tala um að þeir séu að mata foreldra á upplýsingum og jafnvel á mismunandi vegu 

og spyrja sig hve mikið þeir eigi að ganga á eftir foreldrum ef þeir vilja ekki taka þátt. Þeir 
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vilja alltaf gera það besta fyrir foreldra. Stjórnandi bendir á að skólarnir vilji hafa samstarfið 

gott og mikið er lagt upp úr því. Kennara finnst þeir ganga ansi langt gagnvart þeim foreldrum 

sem eru óvirkir og veltir fyrir sér hvar mörkin liggi.  

 

… þetta er sett í hendurnar á skólunum að bera ábyrgð á foreldrasamstarfinu en þetta er 

náttúrulega samstarf. Þá hlýtur ábyrgðin að vera og eins og þú segir að við erum oft að 

teygja okkur svakalega langt eftir passivu foreldrum en samstarf hlýtur að þurfa að vera á 

báða bóga. 

 

Kennari veltir því fyrir sér hvort að foreldrar þurfi að skilgreina hlutverk sitt í 

þátttökunni. Yfirleitt er það skólinn sem kallar á foreldra og hefur hann haft frumkvæði að 

foreldrasamstarfi. 

Einn kennari vill hafa samráð við foreldrana um þátttökuna og veltir fyrir sér hverjar 

þarfir foreldranna eru. Hann telur að hver skóli fyrir sig og foreldrahópur innan hans þurfi að 

ræða saman og móta saman þátttöku foreldranna. Hann telur að skólanum hætti til að gera 

kröfur og því ætti að spyrja foreldrana hvernig þeir myndu vilja hafa þátttökuna og samstarfið. 

Varðandi sjálfboðastarf til að leysa af í skólanum þegar mannekla er kveðst einn 

stjórnandinn hafa nýtt sér það einu sinni að fá foreldri inn til að vinna en er samt ekki hlynntur 

því og telur að félagið (Félag leikskólakennara) myndi einnig vera á móti því. Að fá foreldra 

inn í starfið sem viðbót t.d. í ferðir eða vera með uppákomu er hins vegar allt annað. Aðrir 

stjórnendur benda á að nýr aðili geti verið íþyngjandi og verið viðbót, bæði fyrir börn og 

kennara. Einnig getur það aukið álagið ef foreldri er að koma og leysa af þegar mannekla er. 

Sumir kennarar eru sammála þessu og vilja ekki fá foreldrana inn í afleysingar þar sem þeir 

eru fagfólkið og beri ábyrgð á starfinu og svo eru foreldrar að borga fyrir þessa þjónustu. Hins 

vegar vilja þátttakendur í rannsókninni gjarnan fá foreldrana inn í skólana til að brjóta upp 

starfið. 

Tveir stjórnendur eru ósammála þessu og telja að kennarar séu of viðkvæmir, hræddir 

og óöruggir gagnvart  svo mörgu en þó sérstaklega gagnvart foreldrum. Stjórnandinn bendir á 

að þó foreldri komi t.d. í heimsókn í hópastarf þá verður honum ekki falin ábyrgð á hópnum 

en það getur tekið þátt í starfinu og segir: 

 

En ég held líka að hluti af þessu er hræðsla og óöryggi gagnvart foreldrum að þora ekki 

að stíga þetta skref. En ég held að það sé mjög mikilvægt að foreldrar hafi tækifæri til 

þess ef þá langar til. Auðvitað er leikskólinn alltaf opinn, við bjóðum alla foreldra 

velkomna til okkar en þeir nýta það ekki nema ef maður hringir. 
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Nokkrir kennarar telja þó að það gæti verið áhugavert að fá foreldrana inn í starfið og 

segjast alveg treysta þeim fyrir því. Það má þó ekki vera kvöð fyrir foreldrana. Einhverjir 

kennarar hafa reynslu af því að fá foreldra inn og finnst það ekkert mál. Þeir verða bara glaðir 

að hafa aðstoð. Þetta á samt að vera algjört neyðarúrræði og ekki ofnota það því þá virkar það 

eins og verið sé að gera kröfur á foreldra. Eins og kennari segir: 

 

…við megum ekki vera áskrifendur af fólki. Þá finnst mér við vera farnar að gera 

vinnukröfur á foreldrana..foreldrar eru að kaupa leikskólapláss, borga fyrir það og 

bæjarapparatið á að sjá til þess að það sé til nóg af fólki í skólanum. Það er bara partur af 

rekstrarlegri skyldu. 

 

Foreldrar eru algjörlega sammála þessu og segja að það sé ekki efst á þeirra lista að 

leysa af í manneklu og eru alls ekki hrifnir af því. Þeir telja að það sé bæjaryfirvalda að leysa 

slík mál en ekki velta veikindadögum í skólunum yfir á fyrirtækin. Foreldrar benda á að þeir 

eru að borga leikskólagjöld. Þeir benda einnig á kjarasamninga og segja jafnframt að það geti 

skapað meiri upplausn en ella komi þeir inn þar sem þeir þekkja ekki börnin og ekki starfið. 

Stjórnendur og kennarar telja að foreldrar láti í sér heyra og reyni að hafa áhrif ef 

málefnið snýr að þeim og bitni beint á þeim. Þetta snýst fyrst og fremst um þeirra eigið barn 

þó það hafi einnig oft áhrif á hópinn í heild. Þeir hugsa fyrst og fremst um velferð barnsins 

síns. Ef barnið er ánægt er foreldrið ánægt. Foreldri segist ekki fá samviskubit af því að sleppa 

einum aðalfundi en komist það ekki á viðburð hjá barninu er foreldrið að svíkja það. Foreldrar 

taka meira þátt í starfinu þegar það snýr beint að þeirra barni þó líka séu til foreldrar sem hafa 

samfélagslega ábyrgð og hugsa um heildina. Foreldrar telja nauðsynlegt að þeir séu tilbúnir til 

að stíga út fyrir ramma síns barns og hugsa um heildina í stærri málum eins og t.d. þegar 

sameina á leikskóla. Þá geti þeir myndað þrýstihóp um umgjörðina. Foreldri telur að þá verði 

nálgunin önnur og það verður að nota önnur rök til að hrekja rök foreldranna. 

 

4.3.2. Upplýsingar 

Upplýsingastreymið til foreldra er orðið meira en áður. Upplýsingar eru mjög aðgengilegar á 

heimasíðum skólanna og m.a. hafa margir skólar sett mikið af myndum úr skólastarfinu þar 

inn. Kennarar segja að það sé góð tenging við heimilin og hvetja börnin til að skoða 

myndirnar með foreldrum sínum. Þátttakendur í rýnihópunum benda á að upplýsingarnar eru 

þá aðgengilegar ef fólk hefur yfirleitt áhuga á því. Kennarar velta fyrir sér hvort þeir verði að 
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vera duglegri að minna foreldra á að það séu komnar nýjar myndir til að hjálpa foreldrum að 

fara inn á heimasíðurnar og kveikja áhugann. 

Stjórnendur svara í stórum stíl tölvupósti frá foreldrum þar sem þeir eru að viðra eitt og 

annað, koma með fyrirspurnir, hrósa eða lasta. Nokkrir kennarar nota tölvupóstinn mikið til 

að eiga samskipti við foreldra, bæði sem hóp og einstaklinga. Kennarar telja að tölvupósturinn 

sé mjög mikilvægur í samskiptunum og eru farnir að senda tölvupósta mjög oft, sérstaklega 

þegar minna þarf á ferðir. Einn kennari bendir á að ekki hafi allir sömu þarfir og ekki þurfi 

allir að fá sama magn. Stundum er kennari í meira sambandi við eitt foreldri en annað, fer allt 

eftir þörfum og aðstæðum. Foreldrar eru sammála þessu og telja að þetta megi ekki vera of 

mikið. Sumir eigi fleiri börn, pósturinn þar af leiðandi að koma frá fleiri stöðum og ef 

pósturinn verður of mikill og ómarkviss hætta foreldrar að lesa hann. Einn kennari tekur undir 

þetta og veltir fyrir sér hvað er nóg því það geti líka verið óþægilegt fyrir foreldri að vera 

drekkt í upplýsingum. Ef magn upplýsinga er of mikið hættir fólk smám saman að lesa. 

Stjórnendur og kennarar telja að meirihluti foreldra fylgist almennt mjög vel með. 

Kennarar telja að gagnkvæmar upplýsingar á milli foreldra og kennara, bæði um starf 

skólans og líðan og þroska barnsins, sé mikilvægur hluti af þátttökunni. Kennarar eiga að 

upplýsa foreldra um það sem gerist innan veggja skólans og hvernig barnið virkar í skólanum 

og foreldrar eiga að gefa upplýsingar um hagi barnsins heima við. Þeir telja mikilvægt að 

foreldrar viti hvað er í gangi og að þeir séu upplýstir. Einn kennari segir: 

 

…mér finnst voða gott þegar sem flestir foreldrar mæta á svona uppákomur eða atburði 

sem er að gerast og barn þeirra tekur þátt í til þess að foreldrið sjái enn betur hvernig 

barninu líður í leikskólanum og hvernig samskipti barnsins er við bæði kennara og önnur 

börn innan leikskólans…þá er líka kjörið tækifæri til þess að skiptast á orðræðu. 

 

Foreldrar telja mikilvægt að eiga góð samskipti við kennara í móttöku og brottför til að 

mynda tengsl við kennara. Stjórnendur og kennarar eru þessu sammála og segja þennan tíma 

mikilvægan en það fer samt eftir því hvað foreldrarnir og ekki síður starfsfólkið getur leyft 

sér. T.d. hvort börnin eru að koma ört inn á morgnana og hvort það er tími til að spjalla þá við 

foreldra. Öll samskipti verði auðveldari ef búið er að styrkja tengslin. Kennara finnst foreldrar 

hafa ótrúlegan góðan og rúman tíma á morgnana og er mjög hissa á því. Stjórnendur tala um 

að foreldrar séu rólegri seinni partinn. Foreldri er ekki sammála því og finnst þá 

leikskólakennararnir hafa minni tíma þar sem allir eru að flýta sér heim. 
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4.3.3. Aðlögun/þátttökuaðlögun 

Stjórnendur og kennarar telja að það að vera í góðum tengslum við foreldra skipti máli og að 

traust þurfi að vera á milli aðila til að hafa hag og öryggi barnsins í fyrirrúmi. Foreldrar eru á 

sama máli og finnst mikilvægt að mynda þessi tengsl um leið og barnið byrjar í leikskóla og 

að þeir geti átt óþvinguð samskipti við kennarana. Ef tengslin eru ekki góð bitnar það á 

barninu. Kennarar og foreldrar segja að öll samvinna, hvernig sem litið sé á hana, sé góð. 

Samskipti á milli aðila þurfa að vera góð og aðilar þurfa að gefa upplýsingar á báða bóga til 

að koma sem best til móts við foreldra og barnið. Foreldri bendir á að ef það er ánægt með 

leikskólann mun barnið skynja það og líða betur og ef barninu líður vel á það auðveldara með 

að læra. 

Stjórnendur og kennarar telja mikilvægt að foreldrar sjái starfið og viti hvernig 

dagurinn er í skólanum. Þegar foreldri er með barnið í aðlögun sjá þeir starfið og geta fengið 

betri skilning á því. Stjórnendur telja að í því ferli séu þeir svo uppteknir af því „að vera að 

skilja við barnið sitt” og meðtaki ekki endilega starfið. 

Samkvæmt því sem fram kom í rýnihópunum þá viðhafa sumir skólar þátttökuaðlögun 

þegar barn hefur leikskólagöngu. Nokkrir stjórnendur og kennarar sem tóku þátt í 

rýnihópunum telja að þátttökuaðlögun sé góður kostur þar sem foreldrar eru með barninu 

allan tímann. Þar sjá foreldrar virkilega hvernig er unnið í leikskólanum og þeir fá betri 

skilning á því hvernig daglegt vinnuferli er í skólanum. Stjórnendur og kennarar segja að þeir 

foreldrar sem hafi tekið þátt í þátttökuaðlögun eigi auðveldara með að koma inn í leikskólann. 

Kennari segir líka að tengingin á milli kennara og foreldra verði einhvern veginn öðruvísi eftir 

þessa aðlögun og að þeir foreldrar sem eru virkir í henni verði virkari og opnari eftir hana. 

Annar kennari tekur í sama streng og segir að þetta sé líka gott fyrir foreldrana, sem mynda 

tengsl sín á milli, en ekki endilega gott fyrir kennarana eða barnið þar sem aðskilnaðurinn 

fyrir barnið getur orðið erfiður eftir þessa daga. Kennari bendir á að slík aðlögun henti ekki 

öllum og er ánægður með að leikskólar geri það sem hentar þeirra starfi en ekki bara að gera 

eins og aðrir. 

 

4.3.4. Foreldrafélag 

Foreldri telur að foreldrahópurinn skiptist í tvennt: Þeir sem vilja koma með börnin sín í 

leikskólann og fara strax aftur og svo þeir sem vilja hafa einhverjar skoðanir og áhrif. Þeir 

foreldrar sem vilja hafa eitthvað um málið að segja taka þá þátt í foreldrastarfi. Þegar komið 
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er á fundi er það alltaf sama fólkið sem mætir og sama fólkið sem mætir ekki. Foreldrar telja 

að kennarinn, deildarstjórinn eða skólastjórinn þurfi að fá áhugasama foreldra til að bjóða sig 

fram í þessar nefndir og efla þá. Að mati foreldra eiga foreldrar og kennarar að vinna saman 

því það eru líka hagsmunir kennarahópsins að tryggja að foreldrafélag starfi í skólanum. 

Samkvæmt rýnihópunum er foreldrafélag í öllum skólunum. Stjórnendur telja að 

foreldrafélögin og þá sérstaklega stjórnir þeirra geti haft áhrif á starfið með ábendingum 

sínum. Foreldrar borga ákveðna upphæð á mánuði í foreldrafélagið sem stjórnin notar til að 

kaupa sýningar og aðra slíka dægradvöl til að brjóta upp hið daglega starf í leikskólanum. 

Kennarar tala um að það sé gott fyrir foreldra að tengjast sín á milli í foreldrafélaginu til að 

þeir og börnin kynnist innan hópsins. Annar kennari hefur á tilfinningunni að þátttaka foreldra 

fari mest fram í foreldrafélaginu og þar taki þeir þátt t.d. með því að skipuleggja uppákomur 

og grilla á vorhátíð. 

Allir hópar tala um hve léleg þátttaka er á aðalfundi foreldrafélaganna og telja að 

bregðast þurfi við þessu. Stjórnendur telja að foreldrar nenni ekki út þegar þeir eru á annað 

borð komnir heim til sín og mæting er verri utan leikskólatímans en innan hans. Kennari 

bendir á að á þessum fundum eru það kennararnir sem taka á móti foreldrum og miðað við 

mætingu á þá er nokkuð ljóst að foreldrar eru ekki að biðja um eitthvað svoleiðis.  

Foreldrar ræða um að virkja þurfi fleiri foreldra því oft er það einungis stjórnin sem er í 

öllum verkum. Foreldri segir að mynda þurfi stemmningu fyrir þessa fundi til að ná meiri 

mætingu t.d. bjóða upp á fyrirlesara, jafnvel súpu og brauð og gera hann aðlaðandi þannig að 

fólk mæti.  

 

4.3.5. Foreldraráð 

Stjórnendum finnst ákvæði laga um foreldraráð frábæra og þykir gott að fá ábendingar og 

athugasemdir frá foreldrum í ráðinu t.d. um skóladagatalið, heimasíðurnar og fleira. 

Foreldraráðin hafa einnig látið til sín taka þegar verið er að ræða stærri mál utan skólans t.d. 

þegar verið er að ræða um sameiningar á leikskólum. Kennarar og foreldrar eru á sama máli 

og telja að foreldraráðin hafi meiri áhrif á innra starfið en t.d. foreldrafélagið. Ráðin komi 

með öðruvísi skoðanir inn í leikskólastarfið og veiti visst aðhald. Kennarar telja að það sé gott 

að fá sjónarhorn foreldra en velta fyrir sér hvort ráðin mættu vera fjölmennari, jafnvel sex í 

stað þriggja. Stjórnendur velta líka fyrir sér fjöldanum og segja að það væri gaman að hafa 

foreldraráðin stærri, það er fínt að hafa 10 foreldra til að ná upp góðum samræðum og skipta 
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örar út. Einn kennari segir að þessi fjöldi sé fínn en tekur undir það að það mætti skipta oftar 

um foreldra í ráðinu. 

Foreldrar tala um að gott sé að hafa tengilið, eins og t.d. foreldrafélagið og foreldraráðið 

við skólann svo foreldrar geti leitað til þeirra með ýmis málefni. Upplýsa þarf foreldra um 

hverjir það eru sem sitja í stjórn foreldrafélagsins og foreldraráði. Foreldri segir að það geti 

verið erfitt að fara með málefni beint í kennara og því sé gott að hafa tengilið sem hægt er að 

ræða við. Foreldrar eiga að geta leitað til foreldraráðsins með málefni sem þeim þykja erfið 

eða ef þeir vilja ekki sjálfir koma því á framfæri. Það gæti verið sterkt að fara með mál í 

gegnum ráð í stað þess að standa í persónulegu stríði við leikskólann.  

Almenn ánægja er með foreldraráðin á meðal hópanna og telja þeir að það sé sterkasti 

grundvöllurinn til að taka þátt og hafa áhrif á innra starf skólanna. Stjórnendur sjálfir eru að 

læra á þau og segja: 

 

Maður er að fá svona tilbaka gagnrýni á það sem maður er að gera og það er bara mjög 

gott. Maður tekur bara mjög gjarnan mið af því..stundum er það ekkert neitt 

stórkostlegt…þó það sé ekki nema pínulítill þáttur í skólastarfinu að þá er það eitthvað 

sem þeim finnst frábært. 

 

Stjórnendur tala um að foreldraráðin séu jákvæður þáttur og komi til með að auka 

þátttöku foreldranna til muna. Foreldrar taka undir það og segja að þeir geti haft áhrif með því 

að koma boðum til stjórnarinnar eða foreldraráðsins.  

 

4.4. Áhrif og mikilvægi þátttöku foreldra á skólastarf  

Allir hópar voru sammála um að þátttaka foreldra í skólastarfi skipti máli fyrir starfið og 

foreldrar gætu haft heilmikil áhrif ef þeir eru áhugasamir og virkir. Stjórnendur telja að 

þátttakan geti styrkt tengslin á milli kennara og foreldris og geri starfið sýnilegra. Kennarar 

benda á að þeir foreldrar sem kynna sér hvað er um að vera og hvers vegna þekkja betur til 

þess sem barnið er að gera, eru meðvitaðri um starfið í skólanum og hafa betri skilning á því. 

Foreldrar hljóti að vilja vita hvað fer fram innan skólans.  

Stjórnendur tala um vissa sýniþörf hjá kennurum og að þeir vilji að foreldrar viti hvað 

verið er að gera í leikskólunum og hvers vegna. Kennari bendir á þeir þurfi svo oft að hafa 

eitthvað sýnilegt þegar foreldrar koma í heimsókn og gjarnan þar sem kennarinn er í 

aðalhlutverki. Hann segir að kennarar hugsi allt út frá sér og hvað hentar best fyrir þá. 
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Stjórnendur og kennarar tala um að foreldrar eigi að geta haft áhrif á starf skólans og 

eigi jafnvel að gera meira af því t.d. með því að svara könnunum sem skólinn stendur fyrir. 

Foreldrar sjálfir eru oft að koma með ábendingar eða tillögur sem stjórnendur og kennarar 

skoða og þurfa að rökstyðja af hverju þetta er gert svona en ekki hinsegin og geta þar með 

haft mikil áhrif. Stjórnendur segja: 

 

…við komum kannski ekki til með að breyta öllu sem þeir koma með en ef komið er með 

ábendingar þá annað hvort útskýrum við af hverju við erum með þetta svona og við erum 

að gera þetta eða við getum breytt. 

 

Kennari segir að það sé gott fyrir þá að fá gagnrýnar spurningar um starfið þannig að 

þeir verði að svara og rökstyðja gagnvart foreldrum það sem þeir eru að gera. Ábendingar eru 

yfirleitt ræddar og skoðaðar frá öllum hliðum. Kennarinn þarf að útskýra og hugsa um starfið 

sitt. Kennari segir: 

 

…þá þarf maður í alvöru að fara að hugsa og rökstyðja og í alvöru að geta staðið á báðum 

fótum og við erum að gera þetta af því að. Og maður hefur svo rosalega gott að fara í 

gegnum þá hugsun og rökræða af hverju erum við að gera þetta og svona. Hvað er 

markmiðið með þessu? Hver er tilgangurinn með þessu? 

 

Foreldrar telja að þeir geti klárlega haft áhrif á starfið hafi þeir góð rök og telja að 

stjórnendur vilji eiga slíkt samstarf við foreldrana. Stjórnendur segja:  

 

Að það séu svona gagnkvæm skoðanaskipti…að það sé partur af starfinu og eðlilegt. Við 

viljum fá þessa gagnrýni af hvaða tagi sem hún er til þess að geta lært og þróað 

skólastarfið. Þetta er jú allt í þágu foreldra og barna ekki satt?…og að hafa umhverfið 

þannig að foreldrar átti sig á að það verði enginn reiður eða brjálaður ef það koma 

ábendingar. Heldur að þetta sé bara sjálfsagt, að það sé það sem við getum bætt. 

 

Sumir foreldrar höfðu þó ekki nýtt sér það að hafa áhrif á starfið eða ekki þurft á því að 

halda. Það á að vera partur af starfinu að hafa gagnkvæm skoðanaskipti . 

 

4.4.1. Áhrif á innra starf 

Hvað varðar innra starf skólanna vilja stjórnendur ekki fá foreldrana inn í það nema þá vanti 

aðstoð í eitthvert afmarkað verkefni innan skólans. Þeir eru heldur ekkert svo vissir um að 

foreldrar kæri sig um að taka þátt í því. Kennarar taka undir það og segja að það yrði mikið 

kaos ef það ætti alltaf að breyta einhverju á hverju ári að ósk foreldrahópsins. Annar kennari 
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tekur undir það og segir að það gæti orðið ágætis flækja ef við ætluðum að fara að hlusta á 

raddir foreldra 20 barna að ákveða starfið á deildinni. Kennarar segja að góðar ábendingar frá 

foreldrum séu þó vel þegnar eins og áður hefur komið fram. Þeir telja sjálfsagt að hafa 

skólasamfélagið opið fyrir foreldra þannig að þá sem virkilega langar til að gera eitthvað finni 

að þeir geti það. Kennarar benda á að sumir foreldrar vilji örugglega hafa áhrif en svo sé stór 

hópur sem treystir því að kennararnir séu sérfræðingarnir, treysta þeim fyrir starfinu og eru 

ekkert að blanda sér of mikið inn í starfið. Þá hafa foreldraráðin eitthvað með innra starfið að 

gera.  

Foreldri bendir á að þegar þeir velji sér leikskóla og stefnu viti þeir til hvers skólinn 

ætlast af þeim sem foreldrum og ganga í raun undir það. Nokkrir foreldrar voru ekki vissir 

hvort foreldrar vildu hafa áhrif á innra starfið. Þeir segja að eflaust séu einhverjir sem hafi 

áhuga á því að hafa áhrif á innra starfið en þeir treysta kennurunum að fullu og líta á þá sem 

sérfræðinga sem vinni í þágu barnsins. Foreldrar eru sáttir ef barnið er ánægt og sé því 

nokkuð sama hvað barnið er að gera yfir daginn. Verði barnið óánægt mun foreldrið skoða 

það og reyna að hafa áhrif. 

 

4.5. Væntingar til þátttöku foreldra/skóla 

Hvað varðar væntingar til þátttöku foreldra í starfinu tala allir hópar um að það sé nauðsynlegt 

að eiga samskipti sín á milli og ekki er hægt að vera án þess að eiga foreldrasamstarf.  

Stjórnendur og kennarar vænta þess að foreldrar taki þátt í þeim viðburðum og 

fundum sem leikskólinn og foreldrafélagið býður upp á. Einnig finnst stjórnendum mikilvægt 

að foreldrar séu virkir og bjóði sig fram í stjórn foreldrafélagsins og í foreldraráðið. 

Stjórnendur telja að þar sem mikil fagmenntun er orðin eru væntingar frá foreldrum einnig 

meiri en áður og þeir gera meiri kröfur. 

Kennarar líta sér nær og vænta þess að foreldrar hafi virkilegan áhuga, bæði á starfinu 

og á því hvað barnið er að gera yfir daginn. Þeir segja mikilvægt að koma á samstarfi á milli 

skólans og heimilis um nám og þroska barnsins þar sem hvorugir aðilanna geta ekki gert þetta 

einir. Kennurum finnst heldur ekki leiðinlegt að fá smá hrós af og til. Kennarar vænta þess að 

foreldrar gefi sér tíma til að sjá börnin sín á viðburðum, að þeir fylgist með því sem er að 

gerast í leikskólanum, að þeir gefi sér tíma til að ræða hlutina, spyrji og upplýsingaflæðið sé 

gott og komist á milli aðila. Þeir vænta þess einnig að foreldrar sýni svörun þegar þeir eru að 

leita til þeirra og óska t.d. eftir efnivið eða fá að heimsækja vinnustað foreldris. 
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Kennurum finnst það tilheyra þátttöku að foreldrar sýni þennan áhuga í stað þess að 

koma bara og fara og hugsa ekki neitt út í hvað er að gerast í skólanum. Kennarar gleðjast yfir 

því ef þeir heyra að barnið hafi lært eitthvað í leikskólanum og sýni færni sína heima við. 

Foreldrum finnst skipta máli að þeir séu virkir í því sem börnin eru að gera í leikskólanum og 

halda jafnvel áfram með það heima við. Þessi tveir heimar, heimili og skóli, eiga að tengjast í 

stað þess að vera aðskildir. 

Foreldrar tala lítið um væntingar sínar til þátttöku í leikskólastarfi eða foreldraráðum en 

leggja mikla áherslu á að góð tengsl náist á milli aðila. Þeir segja að samskiptin eigi að vera 

eðlileg og vilja meiri samræðu á milli aðila. Foreldrar vilja að tekið sé tillit til þess sem þeir 

eru að leggja til og að eðlileg samskipti séu á milli foreldra og kennara um daglegt starf í 

skólanum. Engin togstreita skapast á milli aðila ef samstarfið er gott og samskipti eru 

óþvinguð.  

Stjórnendur, kennarar og foreldrar eru sammála um að samskiptin á milli þeirra eigi að 

einkennast af heiðarleika, fagmennsku og samræðum og vænta þess að svo sé. Ef tengslin eru 

góð þá næst betra samstarf með barnið. Kennarar tala um að þegar upp koma vandamál eykst 

foreldrasamstarfið og ef grunnurinn er góður eru bæði kennari og foreldri tilbúin til að fara í 

náið samstarf þar sem hreinskilni og trúnaður er ríkjandi. Foreldrar eru sammála þessu og telja 

að byggja þurfi upp samskiptin og trúnaðinn strax þegar barnið er í aðlögun. 

 

4.6. Hvernig þátttaka foreldra gæti verið og er vilji til að auka hana? 

Stjórnendur og foreldrar eru sammála um að ekki þurfi að auka þátttöku foreldra í 

leikskólastarfi í formi viðburða á dagvinnutíma og foreldrum finnst þetta passlegt eins og 

þetta er. Samkvæmt rýnihópunum eru margir skólar að íhuga að fækka þeim viðburðum sem 

foreldrar eru boðnir á í leikskólanum og sameina daga en gera meira úr hverjum viðburði fyrir 

sig. T.d. er verið sameina daga eins og t.d. ömmu- og afakaffi og konudags- og 

bóndadagskaffi og hafa þetta fjölskylduheimsókn eða eins og einn stjórnandinn segir: 

„Hvenær förum við að fá foreldri sem eru tvær konur og tveir karlar?” 

Stjórnendur telja að þátttakan sé orðin næg og foreldrar séu komnir upp að þolmörkum. 

Skólarnir skoða hvort verið sé að ætlast til of mikils af foreldrunum. Stjórnendur sjá ekki 

meiri þátttöku fyrir sér þar sem þeir sjá erfiðleika foreldranna við að komast þó þeir vilji 

koma. Stjórnendur vilja frekar viðhalda því sem er gott. Stjórnendur segja líka að þeir vilji að 

foreldrum takist að mæta á viðburði og upplifi það sem jákvætt. Stjórnendur og kennarar 
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leggja mikið upp úr því að það eigi að vera gaman að koma í leikskólann, ekki kvöð. 

Foreldrum á að líða vel í leikskólanum og upplifa það jákvætt að koma í heimsókn. Einn 

stjórnandi segir: 

 

…væntingar mínar eru náttúrulega bara þegar að fólk upplifir þetta sem jákvæðan hlut, að 

það hafi gaman af því að koma, að það sé ekki bara þú veist ég verð að fara, þetta með 

skyldur, heldur hafi ánægju af að koma og líði vel innan veggja leikskólans og þar af 

leiðandi smiti það öryggi aftur til barnanna. Og það er mín von að þetta sé jákvæð 

upplifun. 

 

Stjórnendur binda frekar vonir við að foreldraráðin verði virk og að þau hafi ákveðin 

áhrif á innra starfið. 

Kennarar eru nokkuð ósammála innan hópsins hvernig þeir vilja sjá meiri þátttöku 

foreldra í starfinu eftir því hvernig þeir skilgreina þátttöku foreldra. Sumir kennarar vilja auka 

hana með fleiri viðburðum og þátttöku foreldra í ferðir en öðrum finnst þetta alveg nóg. „Þeir 

eru að taka þátt en það má samt vera meira” sagði einn kennari án þess þó að geta útskýrt það 

eitthvað frekar. Einn kennari talar um að hann hefði viljað sjá meiri þátttöku foreldra fyrir 

nokkrum árum en sér í dag að foreldrar hafa ekki tíma. Þetta séu orðnar hefðir og það er látið 

nægja. Einn kennarinn er að velta fyrir sér hve mikil þátttaka í skólastarfinu er æskileg og 

segir: 

 

Við kennararnir í leikskólanum eru sérfræðingar í leikskólastarfi og þar getum við ekki 

leyft okkur að setja foreldrana yfir okkur því þeir eru ekki sérfræðingar í leikskólastarfi, 

þeir eru sérfræðingar í sínu barni. Mér finnst ofsalega gaman að þessu sem er núna þegar 

foreldraráð eru að koma sem að rýna í starfið með stjórnendum og hafa svona öðruvísi 

skoðanir inn í leikskólastarfið heldur en foreldrafélögin gera þetta bæði er svo mikilvægt, 

bæði gefur þetta okkur aðhald og líka hérna bara ánægju og líka að það er svo hvetjandi 

upp á að við stöndum fast á okkar faglega grunni gagnvart  starfinu. 

 

Foreldri tekur undir það að búið sé að móta nokkuð sterkar hefðir í foreldrasamstarfi og 

því liggur eiginlega alltaf fyrir hvert hlutverk t.d. foreldrafélagsins sé. Það sér um fasta 

viðburði yfir skólaárið þó það sé misjafnt eftir skólum. Foreldrar telja að sumir foreldrar 

myndu vilja taka meiri þátt í skólastarfinu og telja að það vantaði kannski ekki upp á viljann 

en þeir eigi erfitt með að fara frá vinnu. Eitt foreldri segir að þessar foreldraheimsóknir séu 

ofmetnar þar sem þetta útheimtir oft mikla vinnu fyrir kennara og erfiðleika fyrir foreldra. 

Annað foreldrið veltir fyrir sér hver tilgangurinn með samstarfinu er og fyrir hverja viðburðir 

leikskólans eru og segir: 
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…þetta er gaman fyrir börnin en hvaða tilgangi þjónar þetta? Fyrir hvern er þetta gert og 

hvað á að koma útúr þessu? Er þetta til þess að fá okkur inn í leikskólann, bara til þess að 

við verðum vanari að koma þarna inn..eða er þetta fyrir börnin eða er þetta bara hluti af 

þessu að það á að auka foreldrasamstarf. 

 

Foreldrar vilja ekki fjölga skiptunum á dagvinnutíma og finnst þetta passlegt en myndu 

samt reyna að taka þátt ef þeir væru beðnir um það. Foreldri nefnir líka að því finnst þessi 

þátttaka nóg. Foreldrar koma tvisvar á dag í leikskólann, mæta á viðburði og svo bætist við 

starfsdagar leikskólans og fólk lendir í vandræðum. Þeir eru frekar tilbúnir til að mæta eftir 

vinnu eða á laugardegi til að t.d. taka til á lóðinni eða dytta að ef það skilar sér fyrir 

leikskólann. Foreldrar velta því fyrir sér hvort að slíkt yrði sparnaður fyrir sveitarfélagið og 

hugnast það ekki eða hvort peningurinn yrði settur í eitthvað annað í leikskólanum. Foreldrar 

segja að þeir sem myndu mæta á laugardegi eru þeir foreldar sem hafa áhuga, hinir myndu 

ekki mæta. Það er alltaf sama fólkið sem mætir og tekur þátt. Kennarar eru ekki bjartsýnir á 

að foreldrar mæti utan dagvinnutíma, reynslan sýnir það. 

 

4.6.1. Hvernig getur þátttakan verið? 

Stjórnendur vilja sjá foreldrana meira í starfinu eins og t.d. í daglega starfinu og telja það bæði 

nauðsynlegt og mikilvægt Sumir stjórnendur telja að það sé rosalega viðkvæmt að fá foreldra 

meira inn í starfið, bæði fyrir aðra foreldra, börnin og kennarana. Þeir nefna þó að þeir myndu 

vilja fá foreldra, ef þeir hefðu tækifæri til þess, til að koma og spila á hljóðfæri, aðstoða í 

myndlist eða íþróttum. Eitthvað sem væri viðbót við starfið í skólanum en um leið uppbrot á 

því. Kennarar taka undir þetta og tala um að það væri skemmtileg tenging ef foreldrar geta 

komið inn í skólann með eitthvert sérsvið t.d. tónlist eða sjómennsku eða jafnvel fengið að 

heimsækja vinnustað foreldra. Foreldri talar einnig um að þátttakan getur verið að foreldrar 

myndu koma í leikskólann og tala um vinnuna sína og segja frá að það eru ekki allir eins. Þeir 

velta fyrir sér mismunun á milli fjölskyldna. Kennari talar um að hægt sé að heimsækja 

vinnustaði sumra en ekki annarra og þar getur komið fram mismunur. Kennari bendir á að 

sumum foreldrum gæti líka þótt það ójafnræði ef það getur ekki tekið þátt. 

Foreldrar sjá ekki fyrir sér hvernig eigi að auka aðkomu foreldra í starfinu enda sé þetta 

nóg sem er. Þeir telja að þeir verði að treysta kennurunum fyrir faglegu starfi og foreldrarnir 

lagi sig að starfinu í skólanum en ekki öfugt. Kennararnir eru sérfræðingarnir og eru búnir að 

mennta sig fyrir þetta starf. Frekar þarf að virkja fleiri foreldra innan foreldrafélagsins og hóa 

í fleiri þegar eitthvert verk þarf að vinna t.d. á vorhátíð eða jólaballi en foreldrar voru ekki 
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með neinar hugmyndir um hvernig það ætti að gerast. Foreldri vill samt sjá aðra foreldra 

meira inn í leikskólunum svo þeir kynnist starfinu betur, foreldrar viti í raun ekki hvað er í 

gangi í leikskólunum þó þeir haldi ýmislegt um starfið þar. Þeir segja þó að foreldrar eigi 

ekkert að vera skipta sér of mikið af að skipuleggja innra starf skólanna eða af faglegu starfi. 

Kennari talar um að það þurfi að finna nýjan flöt á þátttöku foreldra þannig að hægt sé að 

auka þátttökuna án þess að fjölga komudögunum. Haldið verður í þá viðburði sem eru fyrir til 

að missa ekki tengslin á milli aðila. 

Stjórnendur og kennarar tala um að þeir myndu vilja sjá foreldrana meira inn í 

skólunum í daglegu starfi t.d. hópatíma eða samveru en ekki í skipulagningu starfsins. 

Kennari talar líka um að kennarar þurfa einnig að vera tilbúnir að samþykkja meiri þátttöku 

foreldra því foreldrar eru oft tvístígandi hvort þeir mega koma eða ekki. Annar kennari hefur 

verið duglegur að virkja foreldra í þemavinnu og þá með því t.d. að benda á bækur og sýna 

verk barnanna. Foreldrar tala um að þeir séu alltaf velkomnir og finna ekki annað en að vel sé 

tekið á móti þeim. Kennarinn getur tímasett heimsóknir foreldra yfir veturinn, ekki endilega 

allir í einu og ekki endilega á sérstaka viðburði, því foreldrar koma frekar ef það er fyrirfram 

ákveðinn tími. Foreldrar taka undir það og segja að það er gott að hafa valið. Kennari segir: 

 

Ég myndi hafa mjög gaman af því að fá foreldrana inn til mín þegar ég væri með 

samverustund. Mér myndi finnast það mjög skemmtilegt. En mér finnst ég ekki geta farið 

fram á það því ég veit að allir eru svo uppteknir. Við hefðum gaman af því að fá þá, við 

skiljum tímaleysið og við þörfnumst ekki að fá þá. Við ráðum alveg ágætlega við þetta 

einar og allt það þannig að við þurfum ekki að fá þá. En það væri svona, það væri bara 

ánægjulegt. 

 

Einn stjórnandi talar um að honum þætti skemmtilegt ef foreldrar kæmu meira inn í 

starfið og töldu að kennarar þyrftu að breyta hugsun sinni gagnvart foreldrasamstarfinu. Þessi 

stjórnandi hefur unnið á foreldrareknum leikskóla og hefur þar af leiðandi aðra sýn á þessa 

þátttöku en aðrir stjórnendur. Sá stjórnandi segir: 

 

…t.d. væri hægt að nýta foreldra í matartíma, það er hægt að nýta þá þegar verið er að 

klæða út. Það er hægt að bjóða þeim upp á þessa þátttöku innan skólans líka. Og ég held 

að við mættum breyta þeirri sýn svolítið, ekki alltaf að halda þeim svona úti. Ég vil fá þá 

meira svona inn á við þannig að þeir verði meira meðvitaðir um okkar starf. Ég held að 

stéttin þurfi á því að halda að vera bara stolt af sínu starfi og sýna hvað við erum að gera. 

Ég held að við séum hrædd við að fá foreldra, að hleypa foreldrum inn. 

 

Foreldrar tala um að þeir hafa þörf fyrir að fá að mæta í leikskólann og vilja gera það en 

ræða einnig um að ekki þurfi allir foreldrar að mæta á sama tíma. Þá náist ekki tengsl við 
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kennarann og velta því fyrir sér fyrir hvern þessar heimsóknir eru. Foreldrar nefna 

foreldrasamtölin sem góða stund með kennaranum og vilja sjá þau oftar, kannski tvisvar yfir 

veturinn. 

Stjórnendur vilja að foreldrar taki þátt í umræðunni um einhverja ákveðna þætti í 

starfinu og komi með nýja sýn á það. Einn stjórnandi sér fyrir sér og finnst áhugavert að geta 

kallað saman í hóp af foreldrum innan leikskólans, í einhvers konar rýnihóp og rætt um 

afmarkaða og ákveðna þætti í starfinu og fengið sjónarmið foreldranna á efnið. Hann sér 

frekar þáttttöku foreldra þannig en að auka komur þeirra inn í leikskólann á dagvinnutíma. 

Annar stjórnandi talar um að það væri gaman að fá sýn foreldranna t.d. þegar farið verður í 

gerð á nýju Aðalnámskránni. 

Skólarnir eru að bjóða upp á opnar vikur og fjölmenningarvikur fyrir foreldra þar sem 

þeir geta komið, séð starfið og tekið þátt og stefna á að halda því áfram. Stjórnandi bendir á 

að: 

 

…það er kannski gluggi, bæði fyrir kennarana að opna sig fyrir foreldrum og eins fyrir 

foreldrana að fatta að þeir eru velkomnir…þetta er svona tækifæri til þátttöku...þetta er 

svona ákveðin rammi en samt njóta báðir aðilar sín en þó finnst leiðbeinendum þetta 

óþægilegra en kennurum. 

 

Einn stjórnandi hefur gert tilraunir til að fá foreldra að koma inn í skólann og t.d meta 

vetrarstarfið á skipulagsdegi eða hafa vinnukvöld þar sem foreldrar komu saman og saumuðu. 

Reyndar komu ekki margir foreldrar, að sögn stjórnandans, en þetta hafi verið tilraun. 

Kennari talar um að vilja breyta kynningarfundi um starf vetrarins sem haldin er að 

hausti og vill fá minni hóp af foreldrum í einu til að komast nær þeim. Hann vill minnka 

hópana, í nokkurs konar umræðuhópa og telur að með því geti hann myndað betri tengsl við 

foreldra. Einnig vill þessi kennari að foreldrar geti náð meiri tengslum sín á milli og að þeir 

komist í meira samstarf við umsjónakennara barnsins síns en ekki alltaf bara að leita til 

deildarstjórans. Kennari segir: 

 

…því mér finnst stundum alltaf bara leitað til deildarstjórans ef það er eitthvað. Auðvitað 

er starfsfólkið að mæta á misjöfnum tíma og svoleiðis..hugsa hvernig er hægt að fá meiri 

nánd við umsjónakennarann og kannski einmitt meira samstarf. 

 

Foreldri nefnir að það myndi vilja sjá meiri upplýsingar um starfsreynslu og faglegan 

bakgrunn kennara inn á heimasíðum skólanna til að geta áttað sig betur á reynslu kennarans. 
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4.7. Hindranir í þátttökunni 

Hvað varðar þá þætti sem geta hindrað þátttöku foreldra í skólastarfi nefna allir hópar 

tímaleysi og vinnu. Stjórnendur telja að kennarar vilji fá foreldra inn í starfið og að foreldrar 

myndu vilja koma meira en þeir hafi hreinlega ekki samvisku til þess vinnu sinnar vegna. 

Foreldrar tala um að þeir hafi ekki endalaust leyfi til að skreppa frá vinnu eða verkefnum þó 

þeir gjarnan vildu koma meira inn í daglegt starf í leikskólanum. Foreldrar benda á að börnin 

séu í leikskólanum af því að þeir eru að gera eitthvað annað. 

Stjórnendur benda einnig á að tímaskorturinn geti líka verið hjá kennaranum t.d. þegar 

það er mannekla í leikskólanum eða veikindi þá er erfiðara að eiga samskipti eða hafa samtöl. 

Stjórnendur og kennarar tala um að virða þurfi að foreldrar eru í vinnu, mikið sé að gera þar 

og þeir eigi erfitt með að skreppa frá. Einn kennarinn segir: 

 

Mér finnst við líka þurfa að bera virðingu fyrir því að foreldrar eru líka úti á 

vinnumarkaðnum og þar er ofboðslega mikið að gera þar og það eiga ekki allir 

heimangengt að koma alltaf í skólann. 

 

Kennarar benda á að vinnutími þeirra geti verið hindrun í þátttöku foreldra. Þeir 

kennarar sem vinna stutt á daginn hitta ekki alla foreldrana og eiga því erfiðara með að mynda 

tengsl við suma foreldra. Þeir benda einnig á að það getur verið hindrun að reyna að koma á 

góðum samskiptum við foreldri sem er með neikvætt viðhorf til leikskólans. Viðhorf til 

þátttökunnar skipta miklu máli, bæði hjá kennara og foreldrum og getur það verið hindrun þar 

sem t.d. margt starfsfólk er ekki tilbúið í þessa foreldrasamvinnu. Stjórnendurnir benda á að 

hver kennari fyrir sig þurfi að skoða sitt viðhorf til samstarfsins og vinna úr því. 

Einn kennari nefnir að tækninni hafi fleygt fram á undanförnum árum og því gæti það 

háð fullorðnum kennurum sem ekki hafa fylgst með þeirri þróun en margt fer fram í tölvum 

eins og t.d. heimasíðan, myndir og tölvupóstur. 

Foreldri talar um að þegar foreldrar mæta á viðburði getur það truflað starfið. 

Foreldrar vilja helst ekkert vera að raska reglubundnu dagskipulagi barnsins og skólans nema 

þeir virkilega þurfi þess eða eru boðnir sérstaklega. Erfitt getur verið fyrir foreldra og börn ef 

foreldrar eru að koma endurtekið yfir daginn án þess að vera að sækja barnið. Börnin eru lítil 

og skilja ekki af hverju mamma/pabbi eru að fara aftur. Það getur valdið streitu, verið erfitt og 

jafnvel hindrað samstarfið. Kennari telur að það þurfi að vinna í þessu en ekki sneiða hjá 

þessu. Samkvæmt kennurunum í rýnihópnum hafa sumir skólar farið þá leið að vera með 
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viðburði í lok skóladagsins þannig að börnin eru að fara heim með foreldrum í stað þess að 

kveðja þau tvisvar og þar með komið til móts við þarfir foreldranna. 

Stjórnendur tala um að þeir lenda einnig í vandræðum með sitt starfsfólk því það eru 

líka foreldrar sem þurfi að skreppa frá sinni vinnu. Ef sveitarfélagið er að leggja upp með að 

bæta þátttöku foreldra þá verði að fjölga starfsfólki í skólanum til þess að foreldrar, sem vinna 

í skólunum, geti farið í heimsókn til sinna barna. 

Nokkrir kennarar telja að viðhorf í þjóðfélaginu þurfi að breytast gagnvart foreldrum 

skólabarna og að auka þurfi skilning á því meðal atvinnurekanda að foreldrar þurfi að sinna 

börnum sínum á dagvinnutíma. Nefna kennarar í þessu samhengi t.d. vetrarfrí, starfsdaga og 

heimsóknir foreldra í leikskólann. 

 

4.8. Annað sem kom fram 

Stjórnendur telja að foreldrar séu mun áhugasamari um starfið í leikskólanum en áður. Áður 

fyrr var fólk fegið að fá pláss fyrir barn sitt á leikskólanum og sagði ekki neitt um skólann eða 

starfsemina eða hafði enga skoðun á því. Skólarnir hafa ekki verið með eins sterka sýn áður 

og er nú og fólk var ekkert að velja sér skóla. Foreldrar nefna að áður fyrr hafi ekki verið 

tækifæri til þátttöku. Foreldrar gera meiri kröfur nú en áður þar sem kennarar eru orðnir 

menntaðri en áður. Einnig er meira um það en áður að foreldrar eru að koma í heimsókn og 

skoða nokkra leikskóla áður en þeir sækja um pláss og telur stjórnandi að nú sé litið á 

leikskólann sem meiri skóla og að meira nám fari þar fram. 

Einum stjórnanda finnst að foreldrar sýni ekki meiri áhuga en áður heldur eru tækifærin 

orðin miklu meiri með tilkomu vefsins og aðgengi að upplýsingum um starfið í leikskólanum 

er auðveldara en áður. Kennari talar um að áhugi foreldra hafi vaxið samhliða virðingu 

leikskólans og því starfi sem þar er. Annar kennari talar um að foreldrar spyrji meira, noti 

fagleg orð og spyrji faglegrar spurninga en þeir hafa ekki heyrt það áður. Annar kennari nefnir 

að báðir aðilar, heimili og skóli, hafi meiri áhuga hvor á öðrum og þeir séu fúsari til að hleypa 

hvor öðrum inn en áður. 

Foreldrar finna ekki fyrir kröfum frá leikskólanum um að mæta á viðburði og segja að 

þeir mæti ef þeir geta. Foreldrið veit að ef það kemst ekki mun kennari sinna barninu sínu en 

foreldrar fá samviskubit ef þeir komast ekki. Foreldrar setja velferð barnsins á oddinn og að 

því líði vel í leikskólanum. 

Stjórnendur tala um að nú séu það oftar báðir foreldrar sem mæti á viðburði í skólanum 

og eru feður orðnir virkari, áður kom bara annað foreldrið og þá oftast móðir. Kennarar taka 
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undir þetta og segja að feður séu duglegri að mæta í foreldrasamtöl en áður og þeir spyrji 

mikið. Einum kennara finnst þetta ekki hafa breyst mikið á undanförnum 10 árum en líklega á 

20 árum. Breytingin hafi jafnvel komið með einsetningu leikskólanna. Þá var leikskólinn í 

fjóra tíma á dag og eftir hádegið komu ný börn í skólann. 

Samkvæmt stjórnendum og kennurum í rýnihópunum er þátttaka foreldra mæld en þó 

er misjafnt hvort stjórnendur og kennarar eru að punkta það niður hjá sér eða ekki. Þeir reyna 

að hafa yfirsýn yfir deildina og fara yfir mætingu. Sumir kennarar horfa á mætingarlistann og 

sjá út að það hafi einhver komið með hverju barni, sumir eru með gestabók, aðrir skanna 

svæðið og átta sig á mætingunni og stundum er talið. Á suma viðburði þurfa foreldrar að skrá 

sig sérstaklega til að kennarar geti skipulagt í kringum þau börn sem ekki fá gesti. Erfiðara er 

að átta sig á hve margir eru að lesa rafrænu upplýsingarnar sem sendar eru frá leikskólunum. 

Stjórnendum finnst foreldrar gera meira af því en áður að leita til þeirra með ýmis 

málefni og heyra það á sínum kennurum að þeir eru meira í svona „uppeldisráðgjöf” t.d. um 

háttatíma, matartíma, hegðun barnsins og þess háttar. Kennarar taka undir þetta og segja 

foreldra leita mikið til sín um ýmis ráð, hvort eitthvað þurfi að skoða hjá barninu og samræma 

viðbrögð við hegðun barns heima og í skólanum. 

Kennarar tala um að kynna þurfi leikskólann betur, hvaða starf eigi sér stað innan hans 

og hvernig börnin læri í gegnum leikinn. Kennari segir að foreldrar þurfi að vera meðvitaðir 

um það að börnin læri í gegnum leik og að þeir samþykki það sem námsleið barnsins í 

leikskólanum. Foreldrar geri kröfur á kennarana að þeir kenni börnunum ýmsilegt í gegnum 

leikinn og því þarf að upplýsa foreldrana um þessa námsleið. 

Stjórnendum finnst almennt meiri áhugi á starfinu á meðal foreldra og eru rosalega 

ánægðir með foreldrana sína. Stjórnandi segir: 

 

Manni finnst samt dálítið skemmtilegt að þegar maður fer virkilega að tala um þetta þá 

kemur allt annað í ljós einhvern veginn en maður er með í kollinum kannski heldur en 

það fyrsta sem manni dettur í hug þegar talað er um þátttöku foreldra. Svo þegar maður 

fer að ræða þetta..eftir þessa umræðu held ég að foreldrar taki heilmikið þátt í 

skólastarfinu. 

 

Kennarar eru sammála og telja að foreldrasamstarfið sé gott í þeirra skólum. 

Stjórnendur og kennarar tala um að þátttaka foreldra er mikil í starfinu og með mörgum hætti 

en þeir hafi ekki áttað sig almennilega á því fyrr en eftir umræður í rýnihópunum.  
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5. Umræða 
Í þessum kafla eru helstu niðurstöður dregnar saman og tengdar fræðilegri umfjöllun til að 

svara rannsóknarspurningunni Hvað eiga stjórnendur, kennarar og foreldrar við þegar þeir 

tala um þátttöku foreldra í skólastarfi? 

Það er skoðað út frá sjónarhóli stjórnenda, kennara og foreldra. Skoðað er hvaða leiðir 

er hægt að fara í þátttökunni og settar fram hugmyndir að nýjum rannsóknum. Einnig eru 

settar fram hugmyndir að frekari rannsóknum. 

 

5.1. Þátttaka foreldra í leikskólastarfi 

Þátttaka foreldra í skólastarfi virðist ekki vera mikið rædd í leikskólunum og ríkir einhvers 

konar samkomulag og hefðir um hvernig hún fer fram. Þátttakendur í rýnihópunum voru ekki 

sammála um hvað felst í þessari þátttöku og virðist hún ekki skilgreind í hverjum skóla fyrir 

sig. Croizer (2000, bls. x) bendir á að þátttakan er flókið hugtak og ekki óeðlilegt að aðilar 

hafa mismunandi skilning og sýn á því. Tilgangur samstarfsins þarf að vera skýr og taka þarf 

mið af þörfum barnanna. Þannig er ekki ólíklegt að aðilar skilgreini þátttökuna á mismunandi 

hátt. 

Niðurstöður viðtalanna sýna að þátttakendur telja að foreldrar taki mikinn þátt í 

leikskólastarfi og felst hún í því að koma á viðburði í leikskólanum, mæta á fundi og gefa kost 

á sér þátttöku í stjórnir og ráð. Nokkrar hefðir eru í þátttökunni og eru t.d. foreldrakaffi, 

sveitaferðir og jólaböll orðinn fastur liður í starfinu. Misjafnt er eftir skólum hvort slíkir 

viðburðir eru á vegum skólanna eða foreldrafélaganna en samkvæmt þátttakendum mæta 

foreldrar almennt vel á þá. Flestir þátttakendurnir í rannsókninni tala um að foreldrar séu 

þátttakendur í skólastarfi þegar þeir mæti á viðburði sem skólinn stendur fyrir og eru virkir í 

að koma með ábendingar um starfið. Þannig geti foreldrar unnið að úrbótum að starfinu. 

Kennarar vilja fá slíkar ábendingar því það heldur þeim við efnið.  

Ekki er samstaða innan rýnihóps kennaranna um hvernig skilgreina eigi þátttöku 

foreldra í skólastarfi og vilja sumir kennarar telja að foreldrar taki ekki beint þátt í þessum 

viðburðum heldur séu þeir meira þiggjendur. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar snýst 

þátttaka foreldra í leikskólastarfi fyrst og fremst um eigið barn, vellíðan þess í skólanum og 

hvernig kennarar og foreldrar ná að vinna saman að velferð þess. Rétt er að foreldrar hugsa 

fyrst og fremst um sitt barn og þegar þeir mæta á viðburði gera þeir það barnsins vegna. 

Foreldrar segja að ef barnið er ánægt eru þeir ánægðir með það og skólann líka. Sömu 
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niðurstöður má lesa úr rannsóknum Jóhönnu Einarsdóttur (2010, bls. 24) og hjá Cryer, Tietze 

og Wessels (2002, bls. 274–275) en þar kemur fram að foreldrar telji leikskólann öruggan stað 

fyrir börnin og treysta kennurum fyrir barninu og starfinu. Í rannsókn Áslaugar 

Brynjólfsdóttur (2007, bls. 113) kemur einnig fram að foreldrar telja sig vera í samstarfi við 

skólann og vilja fá upplýsingar um sitt barn. Þessar niðurstöður benda til þess að foreldrar 

komi í leikskólann á sínum forsendum og með hagsmuni barns síns að leiðarljósi. 

Starfsfólk skólanna segir að foreldrar séu alltaf velkomnir í skólann en viðburðir 

virðast yfirleitt vera skipulagðir af skólanum, á hans forsendum og þegar skólinn er tilbúinn 

með einhver verkefni eða efni til að sýna foreldrum. Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. 

Marinósson (2002, bls. 25) benda á að frumkvæði að samstarfi heimilis og skóla komi oftast 

frá skólanum eða foreldri hjá tilteknum nemenda og óljóst sé hver á að hafa frumkvæði að 

samstarfinu. Foreldrar virðast oftast koma inn í skólana þegar þeir fá boð um það og þá koma 

þeir til að hitta sitt barn. Viðburðir eru þá skipulagðir þannig að allir foreldrar mæti á sama 

tíma en foreldrar virðast hafa þörf fyrir að hittast í minni hópum til þess þá að ná betri 

tengingu við kennarann og til að sjá barnið sitt í leik og starfi. Stærri viðburðir, þegar allir 

foreldrar mæta í einu, eru líklega hugsaðir til að tengja foreldrana saman svo þeir geti myndað 

tengsl sín á milli og verið til stuðnings við hvort annað. 

Kennarar virðast vera stoltir af starfi sínu og þarfnast þess að fá viðurkenningu og hrós 

frá foreldrasamfélaginu. Í rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur (2002, bls. 16) þar sem hún 

skoðar kulnun í starfi kennara kom fram að hrós frá foreldrum skipti kennara miklu máli og 

virtist hafa mikil áhrif á starf þeirra. Samkvæmt núgildandi leikskólalögum (Lög um leikskóla 

90/2008) er réttur foreldra til áhrifa á starfið orðinn meiri en áður t.d. í gegnum foreldraráðin. 

Í gegnum það geta kennarar fengið lof og last frá foreldrum og ættu þeir að vera óhræddir við 

að taka gagnrýni á starf sitt á faglegan hátt. Jafnframt má velta fyrir sér hvort kennarar séu 

óöruggir í starfi sínu og finnist þar af leiðandi að þeir þurfi að fá samþykki foreldra fyrir því 

sem þeir eru að gera. Þetta getur þó verið einstaklingsbundið þar sem kennarar eru eins 

misjafnir og þeir eru margir. 

Leikskólinn virðist sækjast eftir meiri þátttöku foreldra, allavega viðurkenningu þeirra 

en kennarar eru óvissir með hvar mörkin og ábyrgðin eru á milli þeirra og foreldra þegar 

viðburðir eru í gangi. Oft er óljóst hvort foreldrið eða kennarinn eigi að bregðast við komi 

eitthvað uppá þegar foreldrið er til staðar. Starfsfólk skólanna og stjórnendur eru á varðbergi 

með hvernig foreldrar fara með þær upplýsingar sem þeir fá og sjá í leikskólanum og finnst 

stjórnendum þeir þurfa að passa hvað þeir sjá í starfinu. Stjórnendur virðast óttast hvernig 
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foreldið upplifir t.d. erfitt barn eða álit annarra foreldra og hvernig kennarinn muni bregðast 

við. Nanna Kristín Christiansen (2010, bls. 165–166) bendir á að ekki gildi trúnaður um 

daglegt starf í skólanum enda er ekkert þar sem ætti að þurfa að fara leynt. Hins vegar á að 

vera trúnaður um persónuleg gögn sem snerta bæði barn og foreldri en hann á ekki að ná til 

þeirra athafna sem eru eðlileg í skólastarfinu.  

Kennarar segjast vilja fá foreldra meira inn í starfið en virðast óttast að fá þá meira inn 

þar sem foreldrar geta séð í raun annan heim en þegar þeir koma með og sækja barnið í 

leikskólann. Sumir kennarar verða líklega óöruggir þegar einhver er að fylgjast með þeim og 

verða óöruggir með þessi mörk á milli sín og foreldranna. Kennarar þurfa að þekkja gildi sín 

og viðhorf gagnvart foreldrasamstarfi, líkt og Berger (2004, bls. 157) talar um. Einnig má 

velta upp hvort stjórnendur eða kennarar séu hræddir við að missa völdin ef foreldrar koma of 

mikið inn í starfið og hvort það gæti stofnað góðu samstarfi í hættu. Það gæti verið hindrun í 

þátttökunni því eins og Nordahl (2007, bls. 69) bendir á finnst foreldrum að það séu 

kennararnir sem ráða í skólanum og foreldrarnir bakki ósjálfrátt. Það hins vegar er ekki 

æskilegt þar sem það þarf tvo aðila til þegar hugað er að samstarfi. Mestu máli skiptir að 

kennarinn sé áfram faglegur og bregðist faglega við ef eitthvað kemur uppá. 

Hér á landi er sjálfboðavinna foreldra inn í skólunum ekki vel þekkt. Foreldrar styðja 

frekar við starfið án þess að koma inn í kennslustofurnar t.d. með því að vinna á skólalóð, fara 

með í ferðalög með nemendum og aðstoða á uppákomum (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 

2003, bls. 144). Hvað varðar sjálfboðavinnu í skólanum hugnast foreldrum, sem tóku þátt í 

rannsókninni, það ekki að koma og leysa kennara af í forföllum og telja að sveitarfélagið eigi 

að sjá til þess að nógur mannskapur sé í leikskólunum. Stjórnendur  og kennarar eru jákvæðari 

fyrir þessu en segja að það megi helst ekki gerast. Það að fá foreldra í afleysingarstöður telst 

líklega ekki beint undir þátttöku foreldra í skólastarfi og ætti ekki að mínu mati að verða 

áherslupunkturinn í samstarfinu á milli þessara aðila. Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson 

(2003, bls. 145) bendir samt á að það að fá foreldrana til að starfa innan veggja skóla eykur 

þekkingu þeirra á skólastarfinu og skilningur á hlutverki hvors annars verður betri og 

skilningsríkari. 

Foreldrum finnst óljóst hvort það sé þeirra að leita eftir upplýsingum um starfið eða 

hvort það sé kennaranna að upplýsa þá. Samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og 

Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 49) eiga foreldrar 

rétt á að fá upplýsingar um barnið og starfið í skólanum svo þeir geti fylgst með skólagöngu 

barns síns. Bæði hemili og skóli þurfa að vera tilbúin að veita upplýsingar á báða bóga til að 
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hagsmunir barnsins séu tryggðir. Kennarar eiga því að upplýsa foreldra um starfið og benda 

þeim á hvar þeir geti nálgast upplýsingarnar. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar eru 

upplýsingar birtar á fjölbreyttan hátt í leikskólunum t.d. á upplýsingatöflum, heimasíðum og 

dagatölum. Það er í samræmi við þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á starfi leikskólanna í 

Reykjavík og á Akureyri þar sem foreldrar telja upplýsingastreymi frá leikskólanum mjög gott 

og það helsta sem skoðað er eru myndir og fréttir úr starfinu (Reykjavíkurborg–

Leikskólasvið, 2009, bls. 47; Trausti Þorsteinsson, 2011, bls. 36). Foreldrar virðast almennt 

vera vel upplýstir um starfið í skólanum en upplýsingar virðast þó oftast vera einhliða, þ.e. 

foreldrar geta ekki brugðist við þeim. Gæta þarf að því að drekkja ekki foreldrum í 

upplýsingum því þá verður það bæði ómarkvisst og foreldrar hætta að lesa þær. 

Foreldraráðin og foreldrafélögin virðast geta haft áhrif á skólastarfið, þá sérstaklega 

foreldraráðin þar sem þau eru að yfirfara skóladagatal, námskrá og fleira slíkt og binda 

þátttakendur miklar vonir við þau. Stjórnendur og kennarar í rannsókninni vilja fjölga 

foreldrum í ráðin til að fá fleiri sjónarmið og til að virkja fleiri foreldra innan skólanna. 

Foreldrafélögin eru meira að koma með innlegg í skólastarfið fyrir börnin en geta einnig 

virkað sem þrýstihópur varðandi stærri mál sem snerta leikskólann eins og t.d. þegar sameina 

á leikskóla. Foreldrarnir upplifa að hlustað sé á þær ábendingar sem þeir koma með og 

stjórnendur taka þær ábendingar til skoðunar. Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010, bls. 26) 

kom fram að foreldrar upplifðu að ekki væri mikið gert við þær ábendingar sem þeir koma 

fram með. Hlýtur það að fara eftir skólum eða skólastjórum hvort slíkt sé gert og þá hvernig 

og hvort foreldrum er svarað. Sjálfsagt er að taka til skoðunar ábendingar um starfið því ég tel 

að það bæti það og hjálpi skólanum að þróast áfram. Ekki er sjálfgefið að öllu sé breytt í 

samræmi við ábendingar frá foreldrum þó þær séu teknar til athugunar en nauðsynlegt er að 

stjórendur og kennarar hlusti á ábendingar þeirra. Það að hlusta á ábendingar foreldra um 

starfið í skólanum getur einnig verið stór þáttur í að auka þátttöku foreldra í leikskólastarfi án 

þess þó að auka komur þeirra inn í leikskólann. 

 

5.2. Áhrif og mikilvægi þátttöku foreldra á skólastarf 

Foreldrar eru mikilvægir fyrir skólastarf í leikskólum þar sem þeir veita skólanum visst 

aðhald. Þeir eiga að vera gagnrýnir á starfið, bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt því það 

heldur kennaranum vakandi fyrir starfi sínu. Stjórnendur og kennarar vilja fá þessa gagnrýni 

og hafa skólasamfélagið opið. Einhvern veginn þarf að virkja fleiri foreldra í þátttökunni og 
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skapa þannig skólasamfélag að samstaða sé um skólann og foreldrar séu virkir og vakandi 

fyrir starfinu í skólanum. 

Samkvæmt könnun Guðmundar Engilbertssonar og Trausta Þorsteinssonar (2009, bls. 

13–14) kom fram að um 75% kennara töldu að aukin þátttaka foreldra í skólastarfi myndu 

hraða úrbótum í skólastarfinu. Ég tel að það að fá ábendingar um starfið geti stuðlað að 

úrbótum í starfinu þó ekki sé verið að breyta miklu í innra starfi skólans eða skipulagi hans. 

Smáir hlutir eins og t.d. hvort það eigi að vera gos á litlu jólum eða ekki getur bætt starfið. 

Jafnvel tel ég að stjórnendur vonist eftir stuðningi frá foreldrum og þá er mikilvægt að 

samskiptin og samstarfið sé á góðum og sterkum grundvelli. Foreldrar verða bera hag skólans 

fyrir brjósti og geta þannig verið stuðningshópur fyrir skólann í erfiðum málefnum sem snerta 

barnið og starfið í skólanum. 

 

5.3. Væntingar til þátttöku foreldra/skóla 

Kennarar og stjórnendur vænta þess að foreldrar hafi og sýni áhuga á starfi skólanna og taki 

þátt í þeim viðburðum sem boðið er uppá. Foreldrar leggja meiri áherslu á góð samskipti og 

góð tengsl á milli aðila. Þeir tala um að kennararnir séu fagmennirnir og treysti þeim fyrir 

starfinu. Í rannsóknum koma aðrir áhersluþættir fram eins og t.d. menntun barna og 

umhyggja, sjálfshjálp og félagslegur þroski barnanna (Cryer, Tietze og Wessels, 2002, bls. 

237; Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 24–25; Liu, Yeng og Farmer, 2001, bls. 390). Foreldrar 

virðast lítið vita hvað fer fram í leikskólanum og virðast treysta því að ef tengslin eru góð sé 

allt hægt að ræða. Foreldrar leggja mikla áherslu á samskiptin og mikilvægi þess að koma á 

góðum tengslum á milli foreldra og kennara strax frá upphafi leikskólagöngu barns til að 

eftirleikurinn verði auðveldari en það er líkt og Lambart (2006, bls. 254) hefur bent á. Hún 

segir að nái kennarar góðum samskiptum við foreldra strax við leikskólabyrjun ættu þau að 

verða auðveldari eftir því sem fram líður. Foreldrar leggja áherslu á góð tengsl og hreinskiptin 

samskipti á milli aðila því þannig eigi aðilar auðvelt með að eiga óþvinguð og heiðarleg 

samskipti. Það er í samræmi við það sem Schødt (2005, bls. 94) segir um foreldrasamstarfið 

að foreldrar leggi mikla áherslu á dagleg samskipti og telja það samtal sem á sér stað þá mjög 

mikilvægt til að mynda tengsl. Því ættu kennarar að gefa sér tíma til að eiga samtal við 

foreldra til að ná þessum tengslum og skapa traust. 
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5.4. Hvernig þátttaka foreldra gæti verið og er vilji til að auka hana 

Þátttaka foreldra í skólastarfi virðist vera næg að mati þátttakenda og vilja þeir frekar viðhalda 

þeirri þátttöku sem fyrir er en að bæta við. Er það í samræmi við aðrar rannsóknir þar sem 

foreldrar eru spurðir út í þátttöku þeirra í leikskólastarfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 26). 

Þátttakendur í rannsókninni vilja sjá foreldrana koma meira inn í daglegt starf í skólunum en 

foreldrar eiga erfitt með að fara frá vinnu og hafa stjórnendur og kennarar skilning á því. 

Samkvæmt öðrum rannsóknum eru kennarar ekki virkir í að finna leiðir til að virkja foreldra 

og þeim finnst erfitt að fá foreldra inn í daglega starfið (Larsen 2005, bls. 215–217; Trausti 

Þorsteinsson, 2001, bls. 129). Foreldrar skilja að það geti skapað vandræði að koma inn í 

leikskólann þar sem barnið grætur eða starfið getur riðlast. Virðing og tillitssemi virðist því 

vera á milli aðila þar sem reynt er að taka mið af þörfum hvers hóps fyrir sig. Ekki hefur þó 

farið fram umræða í skólunum um þessa þátttöku en það gæti verið þarft og áhugavert að gera 

og skoða tilgang og markmið foreldrasamstarfsins. 

Þátttakendur í rannsókninni líta á kennara sem sérfræðinga í sínu fagi og treysta 

foreldrar þeim algjörlega fyrir barni sínu og innra starfi skólanna. Kennarar veita foreldrum 

ráðgjöf og stuðning við ýmsa þætti er varða uppeldi barna t.d. varðandi matartíma og hegðun 

og hefur það aukist. Það er í samræmi við rannsókn Jónínu Sæmundsdóttur og Sólveigar 

Karvelsdóttur (2008, bls. 86) um að ráðgjöf kennara við foreldra er að aukast. 

Ýmsar hugmyndir eða draumar komu upp í hópunum til að auka þátt foreldra í starfinu 

og hafa sumar verið framkvæmdar en aðrar bara hugsaðar. Stjórnendur vilja meiri umræðu 

um skólastarf og hafa sumir þeirra gert ýmsar tilraunir til að fá meira samstarf við foreldra t.d. 

að fá þá til að meta vetrarstarf skólans. Í aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 27) kemur fram að í mati á skólastarfi skuli leggja 

áherslu á að virkja þátttöku þeirra sem koma að því eins og t.d. starfsfólk skólanna, nemenda 

og foreldra og ættu stjórnendur að reyna að finna leiðir sem leiða til þess. Foreldrar eru með 

ýmsa sérþekkingu og áhugi er innan skólanna að nýta sér það meira í þemaverkefnum eða 

sem uppbrot í starfi. Aðilar ræða samt alltaf þennan mismun á milli annað hvort foreldra, þar 

sem ekki geti allir tekið þátt, eða barnanna þar sem þau eiga erfitt með að skilja að ekki er 

hægt að fá alla foreldra inn. Leikskólinn virðist oft vera að passa upp á þennan mismun og að 

allt þurfi yfir alla að ganga. Í skólanum koma saman misjafnir einstaklingar með mismunandi 

bakgrunn og ætti því að vera leikur einn að vinna með ólíka einstaklinga og ólíka menningu. 

Kennarar vilja auka þátttöku foreldra í starfinu jafnvel án þess að fjölga komum 

foreldranna inn í leikskólann og halda þeim viðburðum sem eru. Þá væri t.d. hægt að nota 
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tölvupóstinn meira. Einn kennarinn vill dreifa valdi og virkja og auka ábyrgð kennara þannig 

að þeir sem umsjónakennarar verði virkari í samstarfi við foreldra. Sumir leikskólar eru að 

íhuga að fækka dögum og sameina þá og segja að það sé í takt við breytt fjölskyldumynstur 

þar sem ekki öll börn eigi afa og ömmu og svo eru börn sem eiga samkynhneigða foreldra. 

Foreldrar myndu vilja koma meira inn í daglegt starf leikskólanna og sjá hvað og 

hvernig barnið þeirra er þar en geta það ekki vinnu sinnar vegna. Athygli vekur að foreldrar 

myndu vilja mæta á laugardegi eða eftir vinnu t.d. til að taka til á lóð leikskólans en sjá sér 

ekki fært að mæta á aðalfundi foreldrafélagsins sem er oftast seinnipart dags eða á kvöldin. 

Ætla má að foreldrar mæti á viðburði og geri hluti sem snerta hag barnsins beint og með 

hagsmuni þess í fyrirúmi. 

Athygli vekur að ekki er óskað eftir þátttöku foreldra í að meta starfið í leikskólanum. 

Þeir taka jú þátt í skoðanakönnunum og viðhorfskönnunum er varðar skólann en koma lítið að 

því að meta t.d. þátttökuaðlögun, vetrarstarfið eða jafnvel hópastarfið. Einn stjórnandi hafði 

reyndar gert tilraun til að fá foreldra til að meta starfið en ekki var mikill áhugi á meðal 

foreldra fyrir því. Það að fá foreldrana til að meta starfið gæti verið ákveðin leið til að fá þá til 

að taka meira þátt í starfinu og auka þannig áhrif þeirra á það. 

 

5.5. Hindranir í þátttökunni 

Hvað varðar hindranir í þátttökunni nefna allir hópar tímaleysi, bæði hjá foreldrum og 

kennurum, sem stærstu hindrunina. Það er samkvæmt öðrum rannsóknum og kemur því ekki á 

óvart (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 688; Cryer, Tietze og 

Wessels, 2002, bls. 274; Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 26). Tímaleysi foreldranna má þó 

ekki hamla því að foreldrar sýni og hafi áhuga á starfinu og komi sér hjá því að bera ábyrgð á 

lífi barnsins. Foreldrar tala jafnframt um að erfitt sé að skreppa frá vinnu en athygli vekur að 

góð þátttaka er á alla viðburði í skólunum og koma jafnvel báðir foreldrar hjá mörgum 

börnum. Foreldrar virðast gera hvað þeir geta til að mæta á viðburði hjá barni sínu og telja sig 

vera að svíkja það mæti það ekki. Foreldrar nefna að foreldrasamstarf í skólum mætti vera 

viðurkenndara í þjóðfélaginu og hjá atvinnurekendum. Það er líkt og kom fram í rannsókn 

Áslaugar Brynjólfsdóttur (2007, bls. 116–117) en þar fannst foreldrum lítið vera gert í 

þjóðfélaginu til að auðvelda þeim að eiga samstarf við skólann. Kennarar í rannsóknninni 

töluðu um að viðhorf atvinnurekanda þyrfti að breytast gagnvart þessu. Atvinnurekendur 

virðast samt vera nokkuð liprir þar sem góð mæting er á viðburði í leikskólunum. 
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Önnur hindrun sem kennarar nefna og mér fannst áhugaverð og hafði ekki hugsað út í 

er tölvunotkun kennara. Tækninni fleygir hratt fram og því þurfa þeir að viðhalda sér í þeim 

efnum ef þeir ætla að ná að halda samskiptum við foreldra í upplýsingasamfélaginu. Kennarar 

virðast nota tölvupóstinn í samskiptum sínum við foreldra og ýmsar upplýsingar eru settar á 

heimasíður skólanna. Kennarar þurfa og eiga því að vera virkir í slíkri framþróun og ættu að 

endurmennta sig í þessum efnum. 

 

5.6. Annað 

Foreldrar virðast vera áhugasamri um starfið í leikskólunum en áður var og eru tækifærin til 

þess að fylgjast með starfinu orðin fjölbreyttari. Rannsóknir (Birna María Svanbjörnsdóttir, 

2007; Crozier, 2000; Endsley og Minish, 1991) sýna okkur að það eru mun frekar mæður en 

feður sem sjá um skólamál barna sinna. Samkvæmt þátttakendum í rýnihópunum virðist það 

vera að breytast þar sem feður eru orðnir virkari í samstarfinu. Þeir eru farnir að taka mun 

meiri þátt en áður og oft mæta gjarnan báðir foreldrar á viðburði í skólanum. Það kann að 

stafa að aukinni umræðu í þjóðfélaginu um jafnrétti og átaki skólanna um að líta á mæður og 

feður sem jafngild í samstarfinu. 

Kennarar í rannsókninni eru sammála um að þeir eru farnir að veita meiri ráðgjöf til 

foreldra varðandi uppeldismál enda líta foreldrar á kennarana sem sérfræðinga og treysta 

þeim. Það er í samræmi við rannsókn Jónínu Sæmundsdóttir og Sólveigar Karvelsdóttur 

(2008) en þar kemur fram að kröfur frá foreldrum eru orðnar meiri en áður og þeir leita til 

kennara með ýmis mál tengd barninu og uppeldinu. 

Það kom þátttakendum á óvart, þegar þeir voru búnir að ræða þátttöku foreldra í 

skólastarfi fram og til baka, að foreldrar eru að taka heilmikið þátt í skólastarfi. Nú þurfa 

skólar, hver fyrir sig, að leggjast yfir það hvernig samstarf þeir vilja við foreldra, viðhalda því 

sem gott er og bæta það sem þarf að laga en alltaf með velferð barnsins í huga. 

 

5.7. Vangaveltur um rannsóknina 

Vinnan við að leita svara við spurningunni Hvað stjórnendur, kennarar og foreldrar eiga við 

þegar þeir tala um þátttöku foreldra í skólastarfi? er búin að vera ákaflega lærdómsrík og 

gefandi. Ýmislegt hefur komið upp, bæði jákvætt og neikvætt en eftir þessa vinnu er ég 

reynslunni ríkari. 
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Þátttakendur voru boðaðir með tölvupósti og reyndi það á þolrifin að bíða eftir 

svörum. Stjórnendur voru mjög jákvæðir og brugðust fljótt við en kennarar og foreldrar 

virðast ekki skoða eða svara pósti á póstföngunum sínum. Því var oft mikil óvissa hvort von 

væri á 4 eða 8 þátttakendum. Eftir á að hyggja hefði líklega verið vænlegra að hafa samband 

við þá sem lentu í úrtaki í gegnum síma eða biðja skólastjóra þeirra að minna þá á póstinn 

sinn. 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru að með þessari rýnihópavinnu var hægt að fara djúpt í 

viðfangsefnið og spyrja nánar um ákveðna þætti. Ég taldi það góðan kost þar sem verið er að 

leita svara hvað átt er við með þessu hugtaki og hvað í því felst. Veikleikar rannsóknarinnar 

felast einna helst í því að rannsakandi er bæði foreldri og kennari og hefur þar af leiðandi 

mikla innsýn inn í viðfangsefnið. Ég reyndi að láta mín eigin viðhorf ekki hafa áhrif á 

þátttakendur eða niðurstöður og reyndi að horfa gagnrýnum augum á þær og vona að það hafi 

tekist. 

 

5.8. Framhald og notagildi rannsóknarinnar 

Ljóst má vera að þessi rannsókn gefur innsýn inn í það hvernig stjórnendur, kennarar og 

foreldrar sjá þátttöku foreldra í leikskólastarfi fyrir sér og er gott innlegg í skólaumræðuna. 

Rannsóknin hefur vakið athygli og eru aðilar innan skólasamfélagsins spenntir að heyra 

niðurstöður hennar. Rannsóknin var t.d. kynnt á Stóra leikskóladeginum í Reykjavík þann 1. 

júní 2012 og var það gert með leyfi leiðbeinandans. Niðurstöðurnar vöktu umræðu á meðal 

áheyranda og var glaðst yfir því að rannsóknum á leikskólastiginu væri að fjölga. Eftir þennan 

dag var óskað eftir grein um efnið í blaðið Heimili og skóli og í október á þessu ári verður 

haldinn fyrirlestur fyrir leikskólakennara á höfuðborgarsvæðinu um þetta efni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að aðilar vilja ekki meiri þátttöku foreldra heldur 

reyna að byggja á því sem gott er. Upplifun af leikskólanum á að vera jákvæð og skemmtileg 

en ekki vera kvöð. Skólar geta í framhaldi þessarar rannsóknar skoðað sitt foreldrasamstarf, 

hvernig þeir vilja hafa það og kallað á álit foreldra á því. 

Í framhaldi af þessari rannsókn eru hér nokkrar hugmyndir að nýjum rannsóknum. 

 Hvernig er foreldrasamstarfi háttað á milli leikskóla 

 Hlutverk foreldrafélaga. 

 Foreldraráðin: Hvernig virka þau, starfssvið þeirra og hvernig hafa þau þróast. 
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 Gera þessa rannsókn í grunnskólum. 

 Skoða hver munurinn á milli grunn- og leikskóla er varðandi þátttöku foreldra í 

skólastarfi. 
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6. Lokaorð 
Óhætt er að segja að samstarf heimilis og skóla er mikilvægt og þarf traust og virðing að ríkja 

í þeim samskiptum ef vel á að ganga. Foreldrar þekkja börn sín best en þau verja mikið af 

tíma sínum í skólunum og þurfa aðilar að vera samstíga og meðvitaðir um að koma 

upplýsingum sín á milli og stefna að sama markmiði. Hægt er að fara margar leiðir til að hafa 

samstarf á milli heimilis og skóla og þarf hver að finna sína leið og sína virkni í samstarfinu. 

Hvað hentar hverjum en þó með það að leiðarljósi að það komi sem best út fyrir barnið. 

Mikið er rætt um þátttöku foreldra í skólastarfi og að hana þurfi að auka. Ég hef mikið 

velt því fyrir mér hvað átt er með því þar sem foreldrar virðast taka heilmikinn þátt. Ljóst er 

að þátttökuhugtakið er ekki vel skilgreint í leikskólastarfinu en vonandi hefur þessi rannsókn 

fært okkur nær því hvað það er og hvað í því felst. Aðilar virðast vera ósammála um 

skilgreininguna en finnst samt foreldrar vera virkir, áhugasamir og duglegir við að mæta á 

viðburði. Skólinn virðist sjá um þessi samskipti og mæta foreldrar í skólann þegar þeir fá boð 

um það. Foreldrar eru duglegir að mæta á viðburði sem eru á dagvinnutíma og gera það fyrir 

barnið sitt. Annað gildir um t.d. fundi eftir vinnudag og vilja aðilar finna leiðir til að auka 

aðkomu foreldra á þá. Ég tel þó að ekki ætti eingöngu að einblína á mætingu heldur hvernig 

hægt er að virkja foreldra með öðrum hætti t.d. með umræðukvöldum, mati á skólastarfinu og 

hvernig þeir geta haft áhrif á starfið. 

Starfsfólk skólanna þarf að vera tilbúið í samstarf við foreldra og eiga samskipti við þá 

og gera það vel frá fyrsta degi. Upplýsingar á báða bóga eru einnig mikilvægar og er hægt að 

nálgast þær á mismunandi stöðum t.d. heimasíðu og upplýsingatöflu. Foreldrar geta haft 

heilmikil áhrif á skólastarf með því að koma með ábendingar og taka þátt í könnunum. Því er 

nauðsynlegt að þeir taki þátt í þeim með gagnrýnum hug og tali bæði um það sem er jákvætt 

og neikvætt. Þannig getur skólinn skoðað niðurstöður og gert breytingar út frá þeim. 

Þátttaka foreldra í skólastarfi virðist vera orðin næg og viðburðir og aðrar uppákomur 

eru orðnar eins og hefðir. Tillitssemi og virðing ríkir á milli foreldra og kennara og hafa báðir 

aðilar skilning á stöðu hins, þ.e. foreldrar eiga erfitt með að koma og kennarar eru 

sérfræðingar. Þannig virðist vera að aðilar vilja ekki meiri þátttöku sem snýst um það að mæta 

á viðburði. Hins vegar virðist vera vilji til að fá foreldra meira inn í hið daglega starf en þá 

þannig að þeir hafi svolítið frjálst val hvenær þeir koma. Þannig að þetta er svolítið flókið: 

aðilar vilja ekki meiri þátttöku en vilja samt fá foreldra meira inn í daglegt starf en þeir geta 

það ekki vegna vinnu sinnar. Skólar þurfa því að verða opnari og finna aðrar og jafnvel nýjar 

leiðir í samskiptum á milli heimilis og skóla til að koma til móts við ólík form af fjölskyldum. 
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Áhugavert væri ef skólar myndu skoða, hver fyrir sig, hver tilgangurinn með þátttöku 

foreldra er, fyrir hverja viðburðir eru og hvers vegna og setja sér markmið með þeim 

viðburðum sem boðið er uppá. Þannig, held ég, að samstarfið verði markvissara og 

ánægjulegra. Einnig væri hugmynd að prófa að opna leikskólana fyrir foreldrum, t.d. á 

laugardagsmorgni eða einn seinnipart í mánuði, þar sem þeir gætu komið og rætt sín á milli 

um skólann, starfið, uppeldi eða hvað annað sem þeim dettur í hug. Þannig myndi nást 

samstaða og meiri umhyggja um skólann og ég tel að það myndi styrkja starfið í skólunum og 

veita því meira aðhald frá foreldrunum. 

Ekki má gleyma að það eru foreldrar sem bera meginábyrgð á barni sínu og er það 

hlutverk skólans að veita stuðning við uppeldi og menntun barnanna. Kennarar eru reyndar 

orðnir miklir fagmenn í sínu starfi en verða samt að passa að taka ekki ábyrgðarhlutverkið frá 

foreldrum. Skólinn þarf að finna leiðir til að mæta foreldrum án þess þó að taka þessa ábyrgð 

af þeim og því þarf að vera gott samstarf á milli aðila. Samstarfið byggist fyrst og fremst á 

barninu og velferð þess. 

Ég ætla að enda þetta á orðum dr. Charles Desforges sem hann sagði á fundi hér á 

Íslandi árið 2009: 

 

Það sem einkum skilur á milli nemenda sem vegnar vel í skóla og hinna sem vegna síður 

er hvernig foreldrar þeirra gegna hlutverki sínu (Nanna Kristín Christiansen, 2010, 

bls. 46). 

 

Ég tel þessi orð eiga vel við þar sem þau undirstrika vel ábyrgðarhlutverk foreldra í 

uppeldi barna sinna sem og þátttöku og samskipti á milli þeirra og skólans. Uppeldi á börnum 

er fyrst og fremst á ábyrgð foreldra en skólinn er viðbót við það. 
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Fylgiskjöl 

 

Fylgiskjal 1: Kynningarbréf til þátttakenda. 

Fylgiskjal 2: Spurningar. 
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Kynningarbréf til foreldra/kennara 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar 

Hvað eiga stjórnendur, kennarar og foreldrar við þegar þeir tala um þátttöku foreldra í 

skólastarfi? 

Ágæti viðtakandi 

 

Ég undirrituð er í framhaldsnámi við Háskólann á Akureyri og er um þessar mundir að vinna 

að meistaraprófsritgerðinni minni. Tilgangur rannsóknarinnar er að finna út hvað kennarar, 

foreldrar og stjórnendur leikskólanna eigi við með þátttöku foreldra í skólastarfi og hvaða sýn 

þeir hafa á það. Leitað verður eftir því á hvaða sviðum skólastarfsins foreldrar taka þátt, hvaða 

máli sú þátttaka skiptir fyrir skólastarfið og hvernig stjórnendur mæla þátttökuna. Markmiðið 

er að skoða hvaða skilning stjórnendur, foreldrar og kennarar leggja í hugtakið þátttaka 

foreldra í leikskólastarfi og skilgreina það hugtak betur. Einnig að skoða hvaða áherslu 

foreldrar, kennarar og stjórnendur leggja á þátttöku foreldra í leikskólastarfinu og í hverju hún 

er best fólgin til aukinna gæða í leikskólastarfinu. Jafnframt verður athugað hvort foreldrar 

vilji og geti haft eitthvað að segja um innra starf skólanna og ákvarðanatöku innan þeirra. 

Í ritgerðinni ætla ég að skoða hvað átt er við með þátttöku foreldra í leikskólastarfi og 

leita nú til 13 leikskóla og falast eftir þáttöku kennara, stjórnenda og foreldra. Með þessu móti 

fæ ég þversnið af sýn kennara, foreldra og skólastjóra til viðfangsefnisins og get borið saman 

sjónarmið þessara hópa. Um er að ræða eigindlega rannsóknaraðferð. Hún byggir á gagnasöfnun 

með viðtölum við einstaklinga eða hópa sem þekkja vel til þess fyrirbæris sem rannsakað er 

hverju sinni. Ég mun taka hópviðtöl við foreldra, stjórnendur og kennara  

Með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þinni í rannsókninni og vonast ég til að þú sért 

tilbúin að koma og ræða um þessi mál. Það væri heiður að fá að spjalla við þig um þína 

reynslu og upplifun af þátttöku þinni að leikskólastarfi. Viðtalið tekur um 60 mínútur en það 

verður hljóðritað. Eftir að það hefur verið afritað orðrétt verður upptökunni eytt. Nöfnum og 

staðarháttum verður breytt í afrituninni þannig að ekki verður hægt að rekja niðurstöður 

rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga. Fyllsta öryggis verður gætt við varðveislu gagna 

og þér heitið algjörum trúnaði og nafnleynd. Ég legg áherslu á að þér er í sjálfsvald sett hvort 

þú tekur þátt í þessari rannsókn og þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án þess að 

gefa upp ástæðu, það mun ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig. Leiðbeinandi minn er Trausti 

Þorsteinsson og ráðunautur er Birna María Svanbjörnsdóttir. 

Með bestu kveðju 

Heiðrún Jóhannsdóttir 

meistaranemi í menntunarfræðum 
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Spurningarammi 

Spurningarammi sem lagður er til grundvallar í viðtölum við stjórnendur, foreldra og 

kennara. 

 

 Bjóða þátttakendur velkomna.  

 Byrja á að kynna mig. 

 Skýra tilgang og ávinning rannsóknarinnar. Mun ekki skoða hvern skóla fyrir sig 

heldur á milli hópa. 

 Ræða um mikilvægi þess að fá sjónarmið allra og setja tímamörk. Verðum 50-90 

mínútur. 

 Greina frá nauðsyn upptöku og hvernig eyðing gagna fer fram að rannsókn 

lokinni.  

 Biðja þátttakendur að kynna sig með nafni, svo hægt sé að greina raddir í 

upptökunni. 

 Mikilvægt að einn tali í einu og rólega. Fá kynningu, frá hvaða skóla og hve lengi 

fólk hefur starfað. Verður þó ekki notað. 

 

Meginþemu 

1. Hvernig skilgreinið þið hugtakið þátttaka foreldra í leikskólastarfi? 

2. Hvaða áhrif getur þátttaka foreldra haft á skólastarf, skiptir hún máli fyrir það? 

3. Hafa foreldrar/leikskólinn einhverjar væntingar til þátttökunnar/samstarfsins og hvaða 

væntingar? 

4. Í hverju getur þátttaka foreldra verið fólgin og hver er vilji leikskólans/foreldranna til 

að auka hana? 

5. Hvaða hindranir eru í þátttöku foreldra í skólastarfi? 

 

 

Aukaspurningar 

 Hvernig taka foreldrar þátt í leikskólastarfinu? 

 Á hvað leggið þið áherslu í þátttökunni/samstarfinu? 

 Hvenær og hvar taka foreldrar þátt í skólastarfinu? 

 Hvernig er þátttaka foreldra mæld? 
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 Vilja foreldrar hafa áhrif á innra starf skólanna, hafa þeir áhuga á því? Þá hvernig/af 

hverju ekki?  

 Hafa foreldrar áhuga á að taka meiri þátt í leikskólastarfinu? 

 Hvernig teljið þið að þáttaka foreldra geti aukið gæði skólastarfsins? 

 Telur þú það skipta máli fyrir starfið í leikskólanum að vera í góðum tengslum við 

kennara/foreldra, hvernig/af hverju? 

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

leikskólanum? 

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

 Hvað finnst þér felast í góðum samskiptum við foreldra? 

 Hvernig finnst þér móttakan vera í leikskólanum? 

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

Hvernig? 

 Af hverju teljið þið það skipta máli fyrir starfið í leikskólanum að vera í góðum 

tengslum við foreldra? 

 

 


