
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samskipti og samvinna foreldra af 
erlendum uppruna og starfsfólks á 

leikskólum 
 
 
 
 

Berglind K. Lyngmo 
 
 
 
 
 
 
 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs 
Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samskipti og samvinna foreldra af 
erlendum uppruna og starfsfólks á 

leikskólum 

 

 
 
 

Berglind K. Lyngmo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs í menntunarfræði með fjölmenningu sem 
sérsvið 

Leiðbeinandi: Halla Jónsdóttir 
Meðleiðbeinandi: Gunnar E. Finnbogason 

Uppeldis- og menntunarfræðideild 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

September 2013 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samskipti og samvinna foreldra af erlendum uppruna og starfsfólks á 
leikskólum. 
 
Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til meistaraprófs við uppeldis- og 
menntunarfræðideild, Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 
 
© 2013 Berglind Kristjánsdóttir Lyngmo 
Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 
 
Prentun: Háskólaprent 
Reykjavík, 2013  



 

3 

Formáli 

Þessi ritgerð er lögð fram sem meistaraprófsverkefni til M.Ed. gráðu í 
menntunarfræðum með fjölmenningu sem sérsvið. Vægi ritgerðarinnar er 
30 einingar. 

Verkefnið, sem ber titilinn Samskipti og samvinna foreldra af erlendum 
uppruna og starfsfólks á leikskólum, hefur það markmið að sýna fram á 
þörfina á góðum grunni samstarfs strax í upphafi aðlögunar barna að leik-
skólum.  

Rannsóknin var eigindleg og var stuðst við viðtöl við gagnaöflun, sem fór 
fram í febrúar og mars 2013. Leiðbeinandi við verkefnið var Halla Jónsdóttir, 
aðjúnkt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og meðleiðbeinandi var 
Gunnar E. Finnbogason, prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og 
þakka ég þeim leiðsögn og ábendingar. 

Þetta verkefni hefði aldrei orðið að veruleika nema fyrir tilstuðlan þess 
samstarfsfólks sem ég hef haft í gegnum tíðina og vil ég þakka þeim fyrir.  

Kæra vinkona og frænka H. I., þakka þér fyrir ábendingar, athugasemdir 
og yfirlestur en þó fyrst og fremst fyrir hlustun meðan á vinnu við þetta 
verkefni stóð. 

Ég vil þakka þeim viðmælendum, sem tóku þátt í rannsókninni, kærlega 
fyrir þeirra þátt.   

 
Hér er tilvitnun sem vert er að hafa í huga við lestur ritgerðarinnar:  

„Undirstaða og þar með grunnurinn að góðum samskiptum er 
sú tilfinning að hver og einn aðili er einstakur og mikils virði.“  

Óþekktur höfundur 
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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um fræðilega og lagalega þætti sem tengjast velferð barna 
og fjölskyldna þeirra. Hvernig best sé að haga foreldrasamvinnu á leik-
skólum og hversu nauðsynlegt sé að byggja upp gott foreldrasamstarf og 
samvinnu. Hve mikilvægt það er fyrir leikskólastjóra og starfsfólk hans að 
setja sér ákveðnar vinnureglur þegar kemur að aðlögun og samskiptum/ 
samvinnu við foreldra, hve mikilvægt það er að hafa í huga þá heima-
menningu sem barnið býr við þegar kemur að kennslu.  

Markmið rannsóknarinnar var að afla vitneskju um hvað fulltrúar þriggja 
hópa (starfsmenn, íslenskir foreldrar og foreldrar af erlendum uppruna) 
höfðu að segja um reynslu þeirra af aðlögun barna að leikskóla, hvað fannst 
þeim gagnast best, hvernig upplýsingaflæðinu var háttað, mikilvægustu 
þættirnir í tengslum við samskiptin og samvinnuna og að hve miklu leyti 
heimamenningin var tekin inn í skipulagið hjá leikskólunum. 

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð og gagnasöfnun fór fram í febrúar 
og mars 2013. Hér var um mjög lítið úrtak að ræða og fyrir vikið er ekki 
hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum en þær gefa þó ákveðnar vís-
bendingar sem hægt er að vinna áfram með. 

Viðmælendur í rannsókninni voru sammála um að beita þyrfti fjöl-
breyttum leiðum til þess að mynda gott og farsælt samstarf á milli leikskóla 
og heimilis, mikilvægi hinna daglegu samskipta í upphafi og lok dags. 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka foreldra í skólastarfi barna þeirra 
hefur gífurleg áhrif á áframhaldandi skólagöngu og því fyrr sem þessi 
þátttaka hefst því betri verður námsárangurinn hjá börnunum síðar meir. 
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Abstract 

Communication and cooperation between parents of multicultural 
background and staff members in kindergarten.  
 
This paper discusses the theoretical and legal implications that touch upon 
the welfare of children and their families, as well as the best way to 
organize parent–teacher relationships in kindergarten, and the significance 
of building a good cooperation and communication between the two 
groups; the importance of a school’s principal and his staff, implementing 
specific rules regarding a child’s adaption to kindergarten, and 
communication and cooperation with parents; and finally the importance of 
taking home culture into consideration when planning activities and 
lessons.  

The aim of this research was to gather knowledge of what 
representatives of three groups (staff members, Icelandic parents and 
parents of multicultural backgrounds) had to say regarding their personal 
experiences of their children’s adaption to kindergarten. Their opinion on 
what worked best, information - flow, the most important factors regarding 
communication and cooperation, and to what lengths the school went in 
taking home culture into consideration when planning strategies.  

The research used was qualitative and the data gathering took place in 
February and March 2013. The sample used was very small, so it is not 
possible to generalize in regard to the conclusions but they do give certain 
hints that can be used for further study.  

The research participants agreed that multiple ways have to be used in 
order to facilitate a good and successful cooperation between schools and 
home; the importance of daily communication at both the beginning as well 
as the end of day. Research has shown that parent participation in their 
children‘s schooling has a great impact on how they do in school and the 
earlier this participation begins the greater impact it has on the children‘s 
educational success later on.  
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1 Inngangur 

Foreldrasamvinna, og þá sérstaklega myndun góðs samstarfs og trausts 
með foreldrum, hefur verið mér hugleikin frá því að ég hóf störf á leikskóla 
árið 1990 og varð kveikjan að þessu verkefni. Ég útskrifaðist sem leikskóla-
kennari árið 1999 og alltaf hélt þetta viðfangsefni áfram að skjóta upp 
kollinum hjá mér með reglulegu millibili. Ég vann á tímabili mikið með 
börnum sem þurftu á sérstökum úrræðum að halda í tengslum við leikskóla-
göngu sína og fann þá í raun á eigin skinni hve mikilvægt þetta góða og 
trausta samband við foreldra og forráðamenn er. Þetta leiddi til þess að ég 
hóf nám til diplómu í sérkennslufræðum, sem ég lauk við árið 2004. Á þeim 
árum sem liðið hafa frá því að ég lauk náminu hef ég unnið mikið með 
fjölbreytta barnahópa, en þess má einnig geta að börnum af erlendum 
uppruna hefur fjölgað mjög mikið á leikskólum, sem leiddi til þess að ég hóf 
nám í menntunarfræði, með fjölmenningu sem sérsvið, þar sem mér fannst 
mig skorta fræðilega þekkingu hvað snerti börn af erlendum uppruna. 
Reynsla mín er sú að ef að ekki næst að myndast gott og traust samband og 
samvinna við foreldra strax í upphafi þá eigi það eftir að taka langan tíma. Ef 
þessi samvinna nær ekki að verða nægilega góð fyrir þá foreldra sem búa 
yfir góðri þekkingu og færni í beitingu íslenskrar tungu, hvernig er það þá 
fyrir foreldra sem eiga annað móðurmál og íslenskan þeim jafnvel ekki töm. 
Samskipti eru einn af þeim grundvallarþáttum og réttindum sem ein-
staklingurinn býr yfir. Tekin verða viðtöl við níu einstaklinga um reynslu 
þeirra af aðlögun barna að leikskólum en þess má geta að nöfnum þeirra 
hefur verið breytt í verkefninu. 

1.1 Rannsóknarspurningar  

Í þessu verkefni verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum og er 
það von mín að svör við þeim veiti upplýsingar um hvernig hægt sé að koma 
á góðu samstarfi og samvinnu við foreldra og koma á traustum samskiptum 
við foreldra af erlendum uppruna strax í upphafi leikskólagöngu. 
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• Á hvern hátt er aðlögun barna af erlendum uppruna frábrugðin 
aðlögun íslenskra barna eða er hún það ekki? 

• Hvað finnst foreldrum barna af erlendum uppruna vera mikil-
vægustu þættirnir í samstarfi/samvinnu við starfsfólk leikskólanna? 
Hvað finnst íslenskum foreldrum? 

• Hvert er mat starfsfólks sem unnið hefur í yfir 10 ár með fjöl-
breyttum barnahópi í leikskólum á því hvað sé mikilvægast til að 
mynda gott samstarf/samvinnu og traust strax í upphafi, bæði við 
íslenska foreldra og foreldra barna af erlendum uppruna? 

 
Markmiðin með verkefninu eru að afla upplýsinga um hvað hefur verið gert 
í fræðilegu samhengi og hvernig fræðin eru í framkvæmd þegar kemur að 
foreldrasamvinnu og þá sérstaklega með tilliti til foreldra barna af erlendum 
uppruna. Hvaða þættir eru nauðsynlegir til að mynda gott foreldra-
samstarf/samvinnu og traust strax frá byrjun aðlögunar barna að leik-
skólum?  Markmiðið var einnig að afla upplýsinga um viðhorf og væntingar 
einstaklinga sem eru á þessum byrjunarreit og koma þeirra sjónarhorni á 
framfæri (sjálf rannsóknin), þannig að hægt sé að átta sig á því hvernig hægt 
er að móta framhaldið til þess að vel takist til í foreldrasamstarfinu. 

Samskipti eru margvísleg og geta verið bæði einföld og flókin eftir 
aðstæðum. Einstaklingnum er nauðsynlegt að geta komið hugsunum sínum 
og löngunum til skila til annarra einstaklinga, hvort sem það er í gegnum 
orð, ritmál, leikræna tjáningu, myndmál eða annan tjáningarmáta. Með því 
er hann að staðfesta hver hann er gagnvart sjálfum sér og öðrum. Samskipti 
eru meðal mikilvægustu þáttanna í lífi hvers einstaklings. Þetta er tæki hans 
til þess að tjá upplifanir sínar, langanir, væntingar og hugsanir til annars 
fólks um það sem er að gerast í umhverfi hans.  

Samskipti geta verið margs konar: um getur verið að ræða, líkamlega 
tjáningu, svipbrigði, ritmál og talmál, svo eitthvað sé nefnt (Haugen og 
Skogen, 2005). Það er með samskiptum sem við náum að verða hluti af 
hópnum, því hvernig ættu aðrir að kynnast okkur ef við leggjum aldrei neitt 
til málanna? Oft er sagt að samskipti við börn hefjist strax við fæðingu þegar 
foreldrarnir tala og kjá framan í barnið, syngja fyrir það og rugga því fram og 
tilbaka og sú ánægja sem þeir finna fyrir þegar barnið sýnir einhver 
viðbrögð. Ein af aðalástæðum þess að fólk, sem flytur til annarra landa þar 
sem það talar ekki tungumálið, finnur fyrir depurð og vanlíðan er talin eiga 
rætur að rekja til tungumálaerfiðleika. Hvernig er hægt er að koma í veg 
fyrir að tungumálið verði hindrum í samskiptum foreldra og starfsfólks á 
leikskólum?  
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Maðurinn er félagsvera, sem þýðir að hann hegðar sér á þann hátt að 
hann öðlast ákveðna stöðu innan hópsins sem hann tilheyrir. Með þessari 
tengingu við hópinn eykst sjálfstraust hans og hæfni til að stuðla að því að 
þörfum hópsins sé mætt. Það starf sem á sér stað innan leikskólanna er 
hægt að skilgreina sem þjónustustarf, þar sem samskipti og gagnkvæm 
samvinna eru sá grunnur sem allt annað starf byggir á (Rodd, 1998). Þetta 
er hægt að yfirfæra á foreldra nýrra barna í leikskólum, þeir þurfa að átta 
sig á og móta sér ákveðna stöðu innan hópsins, ná tengingu við starfsfólk og 
aðra foreldra, sem ýtir svo undir áframhaldandi samvinnu.    

1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla og er skiptingin þessi: í fyrsta kafla er verkefnið 
kynnt, fjallað er um markmið verkefnisins og þar er einnig að finna lýsingu á 
þeim rannsóknarspurningum sem leitast var að afla svara við með 
framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig er komið inn á mikilvægi samskipta.  

Í öðrum kafla er fjallað um lagalegu hliðina, hvað lög, reglugerðir, 
Stjórnarskrá Íslands og Aðalnámskrá leikskóla hafa að segja um hlutverk 
leikskóla, foreldra, starfsmanna og hvernig best sé að haga samstarfi þar á 
milli.  

Í þriðja kafla er fræðilega samhengið skoðað, hvað fræðimenn hafa ritað 
um foreldrasamstarf/samvinnu og hvernig einstaklingar túlka það hugtak á 
fjölbreyttan og oft ólíkan máta. Fjallað er um hlutverk lýðræðis í uppeldi, 
komið er inn á ákveðnar hugmyndir kennismiða, ásamt stefnu Reykjavíkur-
borgar þegar kemur að foreldrasamstarfi og fjölmenningu. Þar er einnig að 
finna lýsingu á aðlögun barna að leikskóla og fjallað er um þær ólíku að-
ferðir sem hægt er að beita í þeim efnum. Farið er í gegnum hugtökin 
menningu, heimamenningu og skólamenningu, auk þess sem útskýrt er 
hvað átt er við með móðurmáli og öðru máli. Þá er komið inn á skýrslu 
Reykjavíkurborgar frá árinu 2012, þar sem kannað var hvað foreldrar barna 
af erlendum uppruna höfðu að segja um leikskólastarfið. Fjallað er um 
innlendar og erlendar rannsóknir er lúta að foreldrasamstarfi, samvinnu 
heimilis og skóla svo og fjölmenningu.  

Í fjórða kafla er fjallað um rannsókn höfundar, hvaða aðferðafræði var 
notuð og hvernig sjálf framkvæmdin fór fram, ásamt úrvinnslu og þeim 
þemum sem greindust við hana.  

Í fimmta kafla er fjallað um niðurstöður þeirrar rannsóknar sem 
höfundur framkvæmdi, út frá þeim þemum sem fram komu. Fyrst er komið 
inn á hvað starfsfólkið sagði, því næst íslensku foreldrarnir og í lokin 
foreldrar barna af erlendum uppruna.  
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Í sjötta kafla á sér stað umræða um það sem á undan er komið, 
rannsóknarspurningarnar verða reifaðar og sjónarhorn viðmælenda skoðuð. 
Sjöundi og jafnframt síðasti kaflinn inniheldur lokaorð, helstu niðurstöður 
verða skoðaðar og einnig verður greint frá mikilvægi þess að beita sveigjan-
leika í aðlögun barna að leikskóla og að taka þurfi tillit til ólíkra forsendna og 
aðstæðna barna og foreldra þeirra.  

Í næsta kafla verður, eins og fyrr segir, fjallað um lagalegu hliðina og 
horft verður til þess hvað lög, reglugerðir, Stjórnarskrá Íslands og 
Aðalnámskrá leikskóla hafa að segja um hlutverk leikskóla, foreldra, starfs-
manna og hvernig best sé að haga samstarfi þar á milli. 
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2 Lagaleg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um hvað ritað er um foreldrasamstarf í 
Aðalnámskrá leikskóla, Stjórnarskrá Íslands, lögum og reglugerðum um leik-
skóla og barnavernd. Ásamt því að samningur Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi barnsins nr. 18/1992, sem í almennu tali nefnist Barnasáttmálinn, 
var skoðaður í tengslum við lög, reglugerðir og Stjórnarskrá Íslands.  

2.1 Lagaumhverfi og Barnasáttmálinn 

Fram kemur í 7. kafla Stjórnarskrár Íslands að óheimilt er að mismuna fólki 
vegna kynferðis, kynþáttar, litarháttar, trúarbragða og skoðana, svo fátt eitt 
sé nefnt. Allir eiga rétt á menntun við hæfi og að vernda skuli börn og 
umönnun þeirra tryggð í lög (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33, 1944 
/1999). Í Barnasáttmálanum, 2. gr.,  segir að ekki megi mismuna barni vegna 
einhverra athafna, skoðana eða sjónarmiða sem foreldrar þess, forráða-
menn eða aðrir meðlimir fjölskyldunnar hafa látið í ljós (Samningur 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992).  

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir að þar sem leikskólinn sé fyrsta 
skólastigið fyrir börn undir skólaskyldualdri, þá verði leikskólinn að frum-
kvæði leikskólastjóra að aðstoða erlenda foreldra í að öðlast allar þær upp-
lýsingar sem nauðsynlegar þyki til að eðlileg samskipti geti átt sér stað milli 
heimilis og skóla, með velferð barnanna að markmiði (Lög um leikskóla nr. 
90/2008). 

Fram kemur í barnaverndarlögum nr. 80/2002, 1. gr. að börn eigi rétt á 
og skuli njóta ákveðinna réttinda hvað varðar vernd og umönnun. Þessi 
réttindi þeirra miðast við aldur og þroska þeirra. Hver sá sem axlar þær 
skyldur að ala upp og annast börn skuli miða allt út frá því sem hentar 
barninu og þörfum þess sem best. Sýna skal börnum virðingu og umhyggju, 
ásamt því að vanda til þegar kemur að uppeldisaðstæðum og hafa velfarnað 
barnanna að leiðarljósi (Barnaverndarlög nr. 80/2002).   

Þetta kemur einnig fram í 18. gr. Barnamáttmálans en þar stendur að 
hagsmunir barnsins skuli hafðir í forgangi og er það skylda hvers ríkis að 
aðstoða foreldra í starfi þeirra með því að setja á laggirnar viðeigandi 
stofnanir sem ætlaðar eru til að aðstoða foreldra við uppeldi barna þeirra. 
Jafnframt kemur fram í 5. gr. að treysta skuli þessum aðilum til að veita við-
eigandi leiðsögn í samræmi við aukinn þroska barnsins, virða skuli ábyrgð, 
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réttindi og þær skyldur sem hvíla á foreldrum og/eða forráðamönnum til 
þessa (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992).   

Í barnalögum nr. 76/2003 stendur í fimmta kafla, 28. grein, að allar 
forsjár- og uppeldisskyldur skuli miða að þörfum barnsins og því sem hentar 
best hag þess. Sýna skal barninu umhyggju og virðingu, vernda það, afla því 
fræðslu og menntunar í samræmi við áhuga og hæfileika þess. Eftir því sem 
barnið eldist og þroskast, því meira samráð skal haft við það um málefni 
sem snerta það og þá skal afstaða barnsins einnig fá meira vægi. Barn á rétt 
á samneyti við báða foreldra uns það verður sjálfráða (Barnalög nr. 
76/2003).   

Það sama á við þegar gerðar eru ráðstafanir er lúta að börnum af hálfu 
hins opinbera eða einkaaðila, en fram kemur meðal annars í 3. gr. að þær 
skuli alltaf miða að því sem barninu er fyrir bestu. Þetta geti hið opinbera 
gert með setningu laga og reglugerða, þannig að fastsett sé hvaða hlutverki 
hver aðili gegnir. Þá segir einnig í 27. gr. að mestu skyldurnar séu lagðar á 
herðar foreldra hvað snertir ábyrgð á uppeldi barna þeirra en það sé skylda 
ríkisins út frá aðstæðum hverju sinni að styðja foreldrana í þessu hlutverki. 
Fram kemur í 28.–30. grein að réttur barns til menntunar sé viðurkenndur, 
ríkið skuldbindi sig til að allir séu jafnir hvað áhrærir menntunartækifæri, 
óháð fjárhag foreldra, og barn skal eiga rétt á að njóta eigin menningar og 
tungumáls (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 
18/1992).   

2.2 Aðalnámskrá leikskóla 

2.2.1 Grunnþættir menntunar/leikskólastarfið  

Þegar Aðalnámskrá leikskóla var skoðuð voru eftirfarandi þættir taldir upp 
sem grunnþættir hvað varðaði menntun, en þeir voru læsi, sjálfbærni, heil-
brigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, og að lokum jafnrétti og sköpun. 
Ef þetta var skoðað nánar kom í ljós að tilgangurinn með þessum grunn-
þáttum var að byggja einstaklinginn upp til þess að vera betur undirbúinn til  
þátttöku í samfélaginu síðar meir. Þessir þættir eiga að  endurspeglast í öllu 
skólastarfinu og sýna þarf fram á hvaða atriði eru mikilvægust þegar kemur 
að menntun. Þessir þættir fléttast svo saman þegar kemur að skipulagningu 
sjálfs skólastarfsins svo og skipulags menntunarinnar innan hverrar 
stofnunar fyrir sig. Virkt lýðræði gegnir hér mikilvægu hlutverki, því hvernig 
á að vera hægt að viðhafa lýðræði ef einstaklingarnir geta hvorki lesið né 
skilið þau táknkerfi og þær samskiptahefðir sem eru við lýði innan sam-
félagsins? Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir einnig að lýðræði geti heldur 
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ekki þrifist ef ekki ríki jafnrétti meðal borgara og mannréttindi ríki ekki 
nema beitt sé markvissri vinnu gegn þeim þáttum sem brjóta á þeim, s.s. 
mismunun, ofbeldi og einelti. Grunnþátturinn sjálfbærni felur ýmsa þætti í 
sér, svo sem: umhverfisvirðingu, réttlæti hér og nú og í framtíðinni, heil-
brigði, ábyrgð og ekki síst lýðræðisleg vinnubrögð. Því má segja að ómögu-
legt sé að efla eða berjast fyrir auknum mannréttindum án þess að einnig sé 
horft til sjálfbærni og jafnvægi hvað snertir uppbyggingu og þróun sam-
félagsins. Þessir þættir eru í raun sá rammi sem leikskólanum er settur til að 
móta svo sínar tilteknu starfsaðferðir sem hann síðan kynnir í skóla-
námskrám og starfsáætlun leikskólans (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Í Aðalnámskránni segir svo áfram að þar sem að leikskólinn sé fyrsta 
skólastigið og formleg menntun hefjist þar, þá séu tiltekin hugtök á borð við 
umönnun, uppeldi og menntun þau grundvallaratriði sem leikskólastarfið 
snýst um. Komið er inn á mikilvægi þess að sýna börnum virðingu og um-
hyggju, ásamt því að hvetja þau áfram og gera þeim kleift að fást við við-
fangsefni sem hæfi aldri þeirra og þroska. Sett eru fram ákveðin stefnumið 
sem starfsfólk, foreldrar og börn þurfa að hafa að leiðarljósi þegar kemur að 
útfærslum þeirra í skólanámskrám. Þetta eru þeir grunnþættir menntunar, 
leiðarljós og námssvið leikskólanna (læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, 
sjálfbærni og vísindi, sköpun og menning) sem hafa skal til hliðsjónar þegar 
kemur að því að skipuleggja hið eiginlega leikskólastarf (Aðalnámskrá 
leikskóla, 2011). 

2.2.2 Foreldrasamvinna/samstarf 

Um foreldrasamstarf/samvinnu segir í Aðalnámskrá leikskóla að þegar barn 
hefur leikskólagöngu sína þá skuli grunnurinn lagður fyrir áframhaldandi 
vinnu og samstarf foreldra og leikskóla, þar sem meginmarkmið beggja aðila 
sé að velferð barnsins sé höfð í fyrsta sæti. „Líðan barns í leikskóla er sam-
tvinnuð velferð fjölskyldu þess og heimilis. Sjónarmið foreldra og framlag 
þeirra til leikskólastarfs er mikilvægur liður í því að hafa heildarsýn á velferð 
og vellíðan barna“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 48).  

Þegar barn hefur leikskólagöngu sína hefst hið eiginlega samstarf. Það er 
í gegnum gagnkvæmar upplýsingar af hálfu foreldra og starfsfólks sem 
fyrsta skrefið er tekið í átt að góðri samvinnu. Framlagi foreldra skal vera vel 
tekið og þeir skulu finna að þeir skipta máli og eru mikilvægir samstarfs-
aðilar þegar kemur að barninu. Mikilvægur hluti af góðu foreldrasamstarfi 
er fólginn í því að grípa tækifærið þegar það gefst til umræðu og upplýsinga 
um starfið á leikskólanum eða að fá fram hugmyndir og viðhorf foreldra. Þar 
sem að leikskólinn er fyrsta skólastigið er nauðsynlegt að til staðar sé 
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ákveðin samfella, sérstaklega hvað snertir yfirfærslu yfir á næsta skólastig. 
„Þannig þarf sú þekking og þau viðfangsefni, sem börnin voru að fást við í 
leikskólanum, að verða grunnur sem grunnskólanámið byggist á, jafnframt 
því sem þau fá tækifæri til að takast á við ögrandi verkefni og öðlast nýja 
reynslu“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 50).  

Kennarar eiga m.a. að gegna því hlutverki að styðja við hagsmuni 
barnanna og styrkja og laða fram það besta í hverjum einstaklingi eða 
barnahópi. Þetta næst ef kennarinn er meðvitaður um að hann þurfi að vera 
góð fyrirmynd og stuðla að jákvæðu viðmóti innan skólans, sem eflir síðan 
gleði og áhuga. Mikilvægast er þó líklega að kennarinn sýni hverjum þeim 
sem honum er treyst fyrir virðingu og umhyggju. Skólinn þarf að styðja við 
og hvetja foreldrana til að taka þátt í því starfi sem fram fer innan 
stofnunarinnar, því þátttaka þeirra hefur áhrif til lengri tíma litið, bæði á 
námið og velgengni barnsins í skólanum. Þá hefur þátttaka foreldranna 
einnig áhrif á sjálft skólastarfið (Kennarasamband Íslands, 2011-2014). 

Í næsta kafla verður fræðilega samhengið skoðað og horft til þess sem 
fræðimenn hafa ritað um foreldrasamstarf/samvinnu. Einnig verður skoðað 
hvernig hugtök þessi eru túlkuð á fjölbreytilegan og oft ólíkan máta. Þá 
verður fjallað um hlutverk lýðræðis í uppeldi og komið inn á ákveðnar 
hugmyndir kennismiða. Einnig verður tæpt á stefnu Reykjavíkurborgar um 
foreldrasamstarf og fjölmenningu. Þá verður í kaflanum að finna lýsingu á 
aðlögun barna að leikskóla og fjallað um ólíkar aðferðir við aðlögun. 
Hugtökin menning, heimamenning og skólamenning verða útskýrð, svo og 
hugtökin móðurmál og annað mál. Sagt verður frá skýrslu Reykjavíkurborgar 
frá árinu 2012, þar sem foreldrar barna af erlendum uppruna sögðu álit sitt 
á leikskólastarfinu. Loks verður fjallað um innlendar og erlendar rannsóknir 
á foreldrasamstarfi, samstarfi heimilis og skóla, svo og fjölmenningu.  
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3 Fræðilegt samhengi  

Í þessum kafla verður fjallað um það sem fræðimenn hafa ritað um 
foreldrasamstarf/samvinnu og þá merkingu sem fólk leggur í fyrrgreind 
hugtök, eftir því frá hvaða menningarheimum það kemur. Hvaða hlutverki 
gegnir heimamenning fólks í aðlögun barna að leikskólaumhverfinu. Einnig 
verður fjallað um það hlutverk sem lýðræði spilar í menningunni, ásamt því 
að skoðuð verður fjölmenningarstefna Reykjavíkurborgar. Þá verður einnig 
litið til þess hvaða stefnu borgin hefur sett sér hvað foreldrasamvinnu 
snertir. Hvaða hlutverki gegnir þetta í fræðum kennismiða í líkingu við John 
Dewey, Mariu Montessori, Jerome Bruner og Lev Vygotsky? Útskýrðar verða 
þær aðlögunaraðferðir sem notaðar eru þegar börn eru að byrja leikskóla-
göngu sína og þá verður einnig skoðuð skýrsla sem Reykjavíkurborg tók 
saman um viðhorf foreldra af erlendum uppruna til leikskólastarfsins. Í lokin 
verður fjallað um rannsóknir sem tengjast foreldrasamstarfi og samvinnu 
við foreldra barna af erlendum uppruna í leikskólastarfi og einnig verður 
fjallað um hlutverk kennarans í þeim efnum.  

3.1 Menning og tungumál 

Allir einstaklingar búa yfir menningu sem þeir beita þegar kemur að dag-
legum athöfnum og segja má að hver og einn hjálpi til við að skapa 
menninguna og bera hana áfram til næstu kynslóðar. Menning getur tekið 
heilmiklum breytingum en samt verið að ýmsu leyti stöðug. Hægt er að sjá 
birtingarmynd menningar í gegnum klæðaburð, listgreinar og matarvenjur 
en einnig er unnt að koma auga á hana í samtölum fólks, hvernig það tjáir 
tilfinningar sínar og hvaða hegðun telst viðeigandi. Erickson (2007) segir að 
hugtökin menning og samfélag eru mjög ólík en tengist samt að því leyti að 
hvorugt geti án hins verið. Menningin, samskipti okkar við fjölskyldu og vini, 
svo og fjölmiðlar, skólar og samfélagið, gagnast okkur við að móta það 
hvernig við upplifum okkur sem einstaklinga (sjálfsmynd okkar). Þó hafa 
ýmsir aðrir þættir áhrif á myndun sjálfsmyndarinnar, í líkingu við stærð 
fjölskyldunnar og hvernig samsetningu hennar sé háttað, búsetu og félags-
lega stærð, efnahagsleg stöðu og trúarbrögð (Erickson, 2007). Trú og 
menning eru samofin í lífi hvers einstaklings. Trúarbrögðin, a.m.k. á Vestur-
löndum eru oft byggð á persónulegri reynslu á meðan að menningin lærist. 
Frjáls vilji og val einstaklingsins tengist oft á tíðum hugmyndum hans um 
lýðræði í samfélaginu og að allir menn séu jafnir. Hægt væri að taka 
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Bandaríkin sem dæmi um land þar sem fjölbreytni er ríkjandi hvað snertir 
trúarbrögð, ef skoðaður væri sá menningarlegi margbreytileiki sem ríkir í 
landinu (Lippy, 2007). Mikilvægt er að skólastofnanir á borð við leikskóla 
komi til móts við og virði menningu og trúarlegan uppruna barnanna. Þetta 
teljast vera grundvallarþættir þegar kemur að mótun sjálfsmyndar og sjálfs-
virðingar barna (Hanna Ragnarsdóttir, 2002). 
Menningin gegnir einnig því hlutverki að hjálpa okkur hvað áhrærir upp-
fyllingu grunnþarfa okkar. Hún veitir okkur ákveðna öryggiskennd og til-
finningu fyrir því að við tilheyrum einhverju stærra og mikilvægara. Hún 
staðsetur okkur í samfélaginu, útskýrir hvernig við eigum að hegða okkur, 
hvað sé mikilvægt og hvað séu aukaatriði þegar hlutirnir eru skoðaðir í 
stærra samhengi. Menningin bæði mótar og er mótuð af námi og menntun 
hvar sem hún á sér stað: í skólum og nánasta samfélagi og þetta endur-
speglast í skólanámskrám. Þegar um mikinn mun á milli menningarheima er 
að ræða getur myndast togstreita og jafnvel orðið átök. Þess má einnig geta 
að menning getur haft mismikilvæga stöðu og áhrif innan samfélaga og 
getur það tengst því hvort menningin tilheyrir svokölluðum minnihluta- eða 
meirihlutahópum í landinu (Erickson, 2007).  

Þegar kemur að því að kynna börn fyrir lýðræðislegum samskiptum, 
ásamt margbreytilegum menningarheimum, þá er hægt að nýta ýmiss konar 
barnaefni, svo sem barnabækur og þetta á einnig við hvað snertir kennslu 
siðalögmála. Þó svo að barnaefni á Íslandi sé oft litað af vestrænum siðum, 
sem samræmast ekki menningarsamfélögum allra barna, þá er einnig að 
finna vandað fjölmenningarlegt efni sem getur hjálpað til og aukið þekkingu 
barnanna á annarri og alþjóðlegri menningu. Þó er einnig mikilvægt að 
halda þjóðlegu efni að börnunum til þess að aðstoða þau við að kynnast 
íslensku samfélagi (Þórdís Þórðardóttir, 2007). Hlutverk foreldra er meðal 
annars að gera börn sín færari um að eiga samskipti við aðra einstaklinga. 
Fyrst fer þessi þjálfun fram innan fjölskyldu og heimilis en smám saman 
stækkar það umhverfi sem börnin þurfa að beita þessari færni í. Leikskóla-
kennurum er nauðsynlegt að vera meðvitaðir um hvaða þættir liggja að baki 
uppeldisaðferðum foreldra, með tilliti til þess hvernig þeir miðla menningu, 
etnískri sjálfsmynd og sjálfsmati til barna sinna (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 
2007).   

Ef litið er til Íslands, þá hefur málumhverfið breyst mjög mikið á fremur 
stuttum tíma, frá því að börn voru eintyngd (það er eitt tungumál) yfir í að 
vera tvítyngd eða fjöltyngd (tvö eða fleiri tungumál sem aðalmál). Þessar 
breytingar kalla á skjót viðbrögð og þá sérstaklega af hálfu skólakerfisins, til 
þess að koma megi sem best til móts við þarfir þessara hópa. Þó er mikil-
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vægt að hafa í huga að tvítyngd börn eru fyrst og fremst börn og að sömu 
grundvallaratriðin liggja að baki máltökunni, hvort heldur sem um eitt eða 
fleiri tungumál er að ræða. Engu að síður ber að hafa í huga að oft getur 
verið mikill einstaklingsmunur þegar kemur að málnotkun og málakunnáttu 
tvítyngdra barna (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). „Tungumál er aldrei ótengt 
umhverfi og því er athugun á tungumáli jafnframt greining á menningu“ 
(Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 134).  

Rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á því hvernig annað mál lærist 
eru allar tiltölulega nýjar af nálinni. Rannsóknarefnið er enn fremur hægt að 
nálgast út frá ólíkum útgangspunktum, en þetta er háð rannsakanda hverju 
sinni og sömu sögu er að segja af þeim rannsóknaraðferðum sem beitt 
hefur verið. Þessi margbreytileiki hefur gert það að verkum að umræða um 
eðli tungumálanáms og kennslu þess hefur leitt til þess að bæði hugmyndir 
og aðferðir eru sóttar í aðrar fræðigreinar af þátttakendum umræðunnar. 
Þetta leiðir svo til nýrra, áhugaverðra tækifæra þegar kemur að áfram-
haldandi rannsóknum. „Aukin samskipti meðal þjóða og fólksflutningar milli 
málsamfélaga hafa svo undirstrikað nauðsyn þess að efla skilning á því 
hvernig tungumál eru numin og notuð“ (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 
13). Ýmislegt getur haft áhrif á það hversu vel börnum af erlendum uppruna 
vegnar í skólum og þar á meðal eru þættir á borð við hversu lík heima-
menning þeirra er skólamenningunni (Birna Arnbjörnsdóttir, 2010). Þegar 
kemur að því að búa börnin hvað best undir þátttöku í samfélaginu, hvort 
sem um er að ræða félagslega, tilfinningalega eða siðferðislega, þá veitir 
ekki af að leggja góðan grunn strax í æsku. Það er þar sem fjölskyldan og, 
ekki síður, skólarnir gegna mikilvægu hlutverki, því þeir eru sú stofnun sem 
börn hafa aðgang að utan heimilis og dvelja í dágóðan hluta af lífi sínu. Því 
er mikilvægt að efla færni barna til að eiga góð samskipti og, ef til vill fyrst 
og fremst, jákvæð samskipti við aðra, ásamt því að efla gagnkvæma virðingu 
og umhyggju fyrir náunganum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).   

3.1.1 Heimamenning 

Heimamenning er nokkuð sem börn eiga auðvelt með að tileinka sér, en 
þetta er í upphafi eina menningin sem þau komast í kynni við. Heima-
menningin samanstendur af þeim venjum, viðhorfum og merkingu sem 
fjölskyldan leggur í tiltekna hluti, eins og t.d. hvernig sé eðlilegt að ein-
staklingar tali saman, hegði sér. Enn fremur hvaða þættir eru taldir jákvæðir 
og hverjir neikvæðir og í raun er um að ræða alla þá þætti sem fjölskyldur 
gera í sameiningu. Þetta eru atriði eins og tímasetning matartímans, hver á 
hvaða herbergi og hvaða hlutverki hver og einn innan fjölskyldunnar gegnir. 
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Það er iðulega innan heimilisins sem börnin fá svolitla kynningu á því sem 
þau geta átt von á utan heimilisins, til dæmis að þar gildi aðrar reglur, ólík 
þekking og hæfni sem börnin þurfi að temja sér og jafnvel önnur menning 
en heimamenningin, sem jafnframt er ólík henni (Brooker, 2002).  

Það er hérna sem að menningarauði (e. cultural capital) fjölskyldunnar er 
miðlað áfram til barnanna, þó þarf hver og ein kynslóð að leggja sig fram 
um að öðlast upplýsingar um þann menningarauð sem til staðar er innan 
fjölskyldunnar (Elsa Sigríður Jónsdóttir og Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 
2004). Menningarauður er ekki eitthvað sem hægt er að kenna, líkt og 
lestur, heldur lærist hann hægt og rólega í gegnum daglegar athafnir (Nieto, 
2010). 

3.1.2 Skólamenning 

Þegar börn hefja skólagöngu, hvort sem um er að ræða leik- eða 
grunnskóla, þá þurfa þau að læra á þær venjur, viðhorf og hefðir sem í gildi 
eru innan skólans. Þegar unnið er að foreldrasamstarfi í skóla, sem hægt er 
að skilgreina sem fjölmenningarlegan, þá þarf að gera ráð fyrir ólíkum 
sjónarhornum gagnvart þeim áherslum sem til staðar geta verið innan 
hverrar fjölskyldu. Áhugavert getur verið að velta fyrir sér hvort og þá 
hvernig tengslaneti fjölskyldan býr yfir í tengslum við menningu sína, hvaða 
trúarbrögð og hefðir eru til staðar innan hennar, hvaða áherslur eru í 
tengslum við tungumál, hvort og þá hvaða sérþekkingu foreldrar búa yfir og 
hvaða viðhorf og hugmyndir þeir hafa gagnvart skólanum og námi almennt. 
Allt þetta, ásamt fyrri reynslu barnsins getur haft mikil áhrif á daglegt líf 
þeirra og skólagöngu síðar meir. Þá skipta uppeldishættir foreldranna enn 
fremur máli (McGee Banks, 2007). Þar sem tungumál hefur áhrif á samskipti 
innan skólanna, þá skiptir máli að efla samskiptahæfni barnanna og í því 
skyni mætti t.d. styðjast við verkefnið Hlúð að félags- og tilfinningaþroska 
nemenda, sem útbúið hefur verið fyrir grunnskólabörn (Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Flestir einstaklingar vilja að skólamenningin endurspegli þá þætti sem 
þeir telja mikilvæga í lífinu. Segja má að skólinn sé lítil birtingarmynd af því 
samfélagi sem við búum í. Í skólasamfélaginu er unnt að gera sér grein fyrir 
og átta sig á merkingu og uppbyggingu menningarinnar. Þarna er að finna 
samansafn af einstaklingum sem stefna að sama markmiði, þar sem leitað 
er lausna við þeim vandamálum sem upp geta komið og þar eru allir aðilar 
sammála um hvaða hegðun sé við hæfi. Hægt er að skilgreina skóla-
menningu út frá því sem meðlimir skólastofnunarinnar telja vera líkt hjá sér 
og sem aðgreinir þá frá öðrum skólum (Sergiovanni, 2006). Skólann mætti í 
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raun kalla tilraunastað barnanna þar sem reynt er að prófa hina ýmsu þætti 
samskipta og læra af þeim viðbrögðum og gera sér grein fyrir hvort þetta 
séu viðeigandi samskiptahættir, áður en farið er með þá út í samfélagið 
(Solomon, Watson og Battistich, 2001). Þegar unnið er með ungum börnum, 
líkt og á leikskóla, þá er ólík menning ætíð í gangi (McGee Banks, 2007). 

3.1.3 Móðurmál og annað mál 

Þegar talað er um móðurmál er í flestöllum tilvikum átt við það tungumál 
sem barnið lærir fyrst í æsku, sem það notar til samskipta heima fyrir. 
Barnið þarf ekki að búa yfir mikilli leikni hvað snertir móðurmálið og getur í 
raun verið í þeim aðstæðum að notast við annað mál í daglegum sam-
skiptum sínum, sérstaklega ef það hefur flust til lands þar sem fá tækifæri 
eru til þess að nota móðurmálið. Mikilvægt er að barnið finni að móðurmál 
þess skiptir máli, sérstaklega hvað snertir þekkingu þess á hlutum í um-
hverfinu og að einnig er brýnt að barnið geti verið stolt af móðurmáli sínu. 
Því skiptir miklu máli að foreldrar séu hvattir til þess að viðhalda móður-
málinu með börnunum, lesa fyrir þau, syngja vísur og einnig eru samræður 
mikilvægur þáttur hvað þetta snertir. Missir móðurmáls getur leitt til þess 
að samskipti við stórfjölskylduna eiga undir högg að sækja og það að snúa 
aftur til heimalandsins verður að sama skapi illmögulegt (Elín Þöll 
Þórðardóttir, 2007).  

Móðurmál er nokkuð sem lærist af foreldrum og/eða umönnunaraðilum 
og barnið er að bæta við kunnáttu sína alla ævi. Barn getur búið yfir fleiri en 
einu móðurmáli, til dæmis ef móðir er íslensk og faðir pólskur (Sigurður 
Konráðsson, 2007). Hvað annað mál snertir, þá er nauðsynlegt að hafa í 
huga að það sé ekki látið koma í staðinn fyrir móðurmálið, heldur að 
kunnátta barnsins og þekking á báðum málunum aukist hægt og þétt og að 
málin styðji við hvort annað (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007).  

Yfirleitt lærir barnið annað mál utan heimilis og hvað áhrærir börn af 
erlendum uppruna þá eru fyrstu kynnin af íslensku yfirleitt hjá dag-
mömmum eða þegar barnið hefur leikskólagöngu sína. Notkun tungumáls 
stýrist af tjáningarþörfinni og á það við hvort heldur sem um er að ræða 
móðurmál eða annað mál. Ef íslenskan er hugsuð sem annað mál barna, þá 
má gera ráð fyrir að þau búi yfir tiltekinni færni í móðurmáli sínu (Sigurður 
Konráðsson, 2007). Nauðsynlegt er þó að gæta þess að börnin fái markvissa 
kennslu í móðurmálinu, því góð kunnátta hvað móðurmálið snertir hefur 
heilmikið að segja þegar kemur að áframhaldandi námi (Hanna 
Ragnarsdóttir, 2002). Barnið lærir tungumálið í félagslegum samskiptum og 
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námið er hafið löngu áður en barnið segir sitt fyrsta orð, því má segja að 
menningin lærist með málinu (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000). 

3.2 Foreldrasamvinna/samstarf 

Þegar verið er að fjalla um foreldrasamvinnu þá má velta því fyrir sér hvaða 
merkingu fólk leggur í hugtakið út frá mismunandi menningarheimum. Í 
mörgum menningarheimum er kennsla og hlutverk menntunar til dæmis 
algerlega óháð hlutverki foreldranna. Því má segja að miðað við íslenskar 
aðstæður sé nauðsynlegt fyrir starfsfólk að útskýra og gera foreldrum grein 
fyrir mikilvægi þátttöku þeirra hvað varðar nám og menntun barna þeirra og 
opni augu þeirra fyrir mikilvægi samvinnu við þær skólastofnanir sem við 
eiga. Í raun getur verið um að ræða ólíkar hugmyndir foreldra frá sama 
menningarheimi um hlutverk þeirra sem uppalendur, ásamt því að mis-
jafnar skoðanir eru um það hvað börn eiga að læra heima fyrir og hvað þau 
eiga að læra í skólunum (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). 

Skóli þarf ekki að viðhafa lýðræðislega starfshætti til að standa undir 
nafni sem menntastofnun. Skólinn þarf hins vegar að vera vettvangur 
menntunar í gegnum samskipti og það er þannig sem að hægt er að tala um 
menntun til lýðræðis, þar sem bæði er horft á samskiptahættina og ein-
staklinginn sjálfan, að hann mótist með sterka sjálfsmynd og njóti sinna 
samskipta við aðra (Ólafur Páll Jónsson, 2010a). Það heyrir undir félagslegt 
hlutverk skóla að undirbúa börn undir lífið í lýðræðislegu þjóðfélagi. Þetta 
hlutverk er unnt að inna af hendi með þrennum hætti: í fyrsta lagi ber að 
nefna menntun barnanna, í öðru lagi að lögð sé áhersla á lífið en ekki 
starfið. Með því er átt við að börn þjálfist í að takast á við áhrifavalda í lífi 
sínu og annarra með því að taka sameiginlegar ákvarðanir um þau málefni 
sem snerta alla meðlimi samfélagsins. Þetta gagnast þeim við það að verða 
sjálfráð. Í þriðja lagi, þarf að leggja áherslu á að þau séu gerendur og fram-
kvæmi hlutina á eigin spýtur. Ef skólinn og starfið innan hans er skoðað út 
frá sjónarhóli barnanna hlýtur hann frekar að flokkast sem barnmiðaður 
skóli umfram það að um sé að ræða einstaklingsmiðað nám og menntunin 
leggur þá meiri áherslu á að þjálfa börnin til þátttöku í lýðræðis- og 
fjölmenningarlegu samfélagi (Ólafur Páll Jónsson, 2011). 

Hægt er að tala um tvær hliðar lýðræðis: 
• stjórnskipunarlýðræði: hvernig vald og ábyrgð dreifist innan 

samfélagsstofnana og hvernig fólk getur með kosningu skipt út 
handhafa valdsins  

• ákvörðunarlýðræði: hvernig taka skuli ákvarðanir í stórum eða 
litlum hópi fólks.  
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Út frá hugmyndum Dewey má skilgreina viðbótarlýðræði sem samskipta-
lýðræði, í því felst tiltekin hugmynd um lýðræðislegan samskiptahátt. Það 
felur að sínu leyti hina tvo fletina í sér, þ.e. hvernig vald og ábyrgð dreifist 
samkvæmt skipulagi og hvernig ákvarðanir innan hóps eru teknar. 
Munurinn er þó sá að hér er athyglinni ekki sérstaklega beint að dreifingu 
valds og ábyrgðar, né heldur ákvarðanatöku, heldur að samskiptum sem 
slíkum, þ.e. hvort þau mótast af lýðræðislegum eðlisþáttum líkt og greina 
má í hugmyndum Dewey (Ólafur Páll Jónsson, 2009).  

Það er í verkahring skólans og kennaranna innan hans, óháð skólastigi, 
að átta sig á hlutverki sínu þegar kemur að því að koma til móts við börnin 
hverju sinni og veita þeim tækifæri til náms. Kennarar þurfa að búa yfir 
nægilega mikilli fagþekkingu til að átta sig á hvað liggur að baki námi barna. 
Þá fyrst eru þeir færir um að kenna börnunum út frá því samfélagslega 
umhverfi sem þau búa við og þroskastigi þeirra, en það er nokkuð sem 
breytist sífellt í takt við almenna þróun í heiminum. Hægt er að velta fyrir 
sér hvaða hlutverki samskipti gegna þegar nám er annars vegar, en sam-
skiptin eru lykilþáttur í þeim efnum. Maðurinn er gæddur þeim eiginleikum 
að læra í félagslegum aðstæðum, í gegnum samskipti við aðra, í gegnum 
hugmyndir, samræður, vangaveltur og skoðanaskipti við aðra einstaklinga 
(Wolfgang Edelstein, 2008).     

Gott foreldrasamstarf er lykilþáttur hvað áhrærir vinnu með börnum. 
Það ýtir undir traust, gagnkvæma virðingu og aukna þekkingu, oft á tíðum 
milli menningarheima, einkum þegar fólk af erlendum uppruna á í hlut (Elsa 
Sigríður Jónsdóttir, 2010; Hanna Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal, 2010). 
Reyndin er sú að leikskólar á Íslandi hafa tekið miklum breytingum á undan-
förnum árum og áratugum hvað varðar samsetningu barnahópanna innan 
þeirra. Nú er mikill hluti barnanna af erlendu bergi brotinn og þó svo að þau 
séu fædd á Íslandi þá eiga foreldrar þeirra oft uppruna sinn frá öðrum 
löndum, þar sem oft á tíðum er um gjörólíka heima– og skólamenningu að 
ræða. Fram kemur í Starfsáætlun skóla- og frístundarsviðs Reykjavíkur-
borgar  (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2013) að alls voru 6957 
börn á leikskólum borgarinnar árið 2012 og áætlað er að þau verði um 7130 
talsins í ár. Þessi börn skiptast niður á 32 leikskóla (leikskólar reknir af 
Reykjavíkurborg, sjálfstætt starfandi leikskólar og sameinaðir leik- og 
grunnskólar ásamt frístundarheimilum). Af þessum 6957 börnum voru 1132 
börn af erlendum uppruna (hér inn í eru börn þar sem annað foreldri er 
íslenskt). Þau stafa frá 32 upprunalöndum og töluðu 23 móðurmál (hér er 
Ísland og íslenskan ekki talin með). Fram kemur í tölulegum gögnum 
Hagstofu Íslands (e.d.) frá árinu 2012 að það ár áttu 685 börn í leikskólum á 
landsbyggðinni erlent móðurmál. Í þessum upplýsingum eru börn í leik-
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skólum að Kárahnjúkum ekki talin með. Þetta er töluverð aukning frá árinu 
2000, en þá voru einungis 230 börn með erlent móðurmál á landsbyggðinni. 

Þegar foreldrar finna að hlustað er á þá og skoðanir þeirra af hálfu 
kennara og skólayfirvalda og að þeir gera sér grein fyrir að þeir hafa áhrif á 
bæði stefnu og vinnuaðferðir skólans, þá fara þeir að veita skólanum 
stuðning, svo og því starfi sem fram fer í honum. Foreldrar eru oft á tíðum 
bestu samstarfsaðilar kennaranna til þess að glöggva sig á einstökum 
börnum og aðstoða þau í einhverjum mæli. Hversu mikið samstarf á sér 
stað milli foreldra og kennara hefur áhrif á það hvernig menning og ólík 
þjóðerni barnanna birtast í skólastarfinu. Fær menningarauður barnanna og 
það sem þau geta lagt af mörkum til að efla skólasamfélagið að njóta sín 
sem skyldi? (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010; Hanna Ragnarsdóttir og Hildur 
Blöndal, 2010). 

Þessi ólíki menningarheimur barnanna er nokkuð sem hafa þarf í huga 
þegar vinna með þeim er skipulögð. Allir einstaklingar eru mótaðir af þeirri 
menningu sem þeir eru aldir upp við og er sú mótun til staðar alla ævi. En 
sjálf menningin litast þó af námi og kennslu, í samfélaginu, fjölskyldum 
okkar og daglegu lífi, en kannski sérstaklega í skólastofunum (Hanna 
Ragnarsdóttir, 2007). 

James A. Banks hefur sett fram kenningar um fjölmenningarlega 
menntun (e. multicultural education), en hann segir að tilteknir þættir falli 
undir hana. Það er ákveðin hugmynd/hugtak, sem leiði til breytinga hvað 
varðar menntun og sé í raun ferli í sjálfu sér. Merkingin sé í raun að allir 
nemendur séu jafnir þegar kemur að tækifærum þeirra til náms. Það að 
læra liggur misjafnlega fyrir hverjum einstaklingi. Þeir sem alast upp í 
menningu sem lík er skólamenningunni eiga auðveldara með það en 
nemendur sem alast upp í gjörólíkum menningarheimum (Banks, 2007). 
Þetta á í raun sérstaklega við um leikskólaaldurinn, því þó svo að aðlögunar-
hæfni barna sé talin betri eftir því sem þau eru yngri, þá þurfa þau samt að 
ná tengingu við eitthvað í skólanum til þess að vera tilbúin til náms. Ákveðin 
grundvallarhugtök í fjölmenningarlegri menntun eru „...jafnrétti, lýðræði, 
virðing og samstaða“ (Hanna Ragnarsdóttir, 2005, bls. 131). Einnig telja 
fræðimenn að þörf sé fyrir ákveðna breytingu hvað snertir viðhorf og nýja 
sýn á sjálft skólastarfið til þess að hægt sé að efla betur fjölmenningarlega 
menntun og ekki sé í raun nóg að skipta um kennsluhætti og námsefni 
heldur þurfi meira til (Hanna Ragnarsdóttir, 2005). 

Fjölmenningarleg menntun og kennsla er ferli sem hefst hjá 
kennaranum. Með því að breyta viðhorfi sínu og í framhaldi, vinnu- og 
kennsluaðferðum, þá eru bæði kennarinn og skólinn að skapa sem bestar 
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aðstæður fyrir nemendur sína til þess að læra í. Öll börn búa yfir mikilvægri 
reynslu sem er sá grunnur sem nám þarf að byggja ofan á (Nieto, 2010). Sú 
leið sem kennarar yfirleitt beita þegar kemur að breytingum á kennslu-
háttum þeirra kallast gagnrýnin ígrundun og felur meðal annars í sér að 
velta fyrir sér hvað má betur fara innan bekkjarins/hópsins/deildarinnar, 
hvaða áhrif hann hefur á sjálft ferlið og hvernig hann getur viðhaldið fag-
legum starfháttum. Það að ígrunda hlutina er nokkuð sem þarf tíma til að 
gera. Velta þarf fyrir sér eldri þekkingu, fyrri reynslu og hvernig kennarinn 
getur fléttað inn í þau fræði sem þegar eru til um viðfangsefnin og hvernig 
samræður geta átt sér stað um þetta við samstarfsaðila og annað fagfólk 
(Auður Torfadóttir, 2005). 

John Dewey sagði að kennarinn þyrfti að gera annað og meira en að 
þekkja námsefnið og fyrri þekkingu nemenda sinna vel, hann þyrfti einnig 
að átta sig á hvernig hann geti eflt áhuga þeirra á viðfangsefninu. Þannig 
geta börnin tileinkað sér efnið og ákveðin þroskaframför átt sér stað (Ólafur 
Páll Jónsson, 2010b). 

Hlutverk leikskólastjórans er mjög mikilvægt hvað samstarf við foreldra 
snertir. Leikskólastjóranum ber að leggja línurnar og móta hvernig sam-
skiptahæfninni er beitt í þeim tilgangi að öðlast betra samstarf við 
foreldrana. Hann þarf að virka hvetjandi á samstarfsfólk sitt, búa yfir nægu 
sjálfstrausti og trúa á það starf sem fram fer innan leikskólanna, ásamt því 
að vera góð fyrirmynd þegar kemur að starfinu. Þeir þurfa að sama skapi að 
búa yfir færni til að takast á við fjölbreyttar og einstaklingsbundnar 
aðstæður, ásamt því að vera opnir fyrir nýjungum (Rodd, 1998). Thomas 
Sergiovanni nefndi til sögunnar þrjá þætti sem einkenna góðan leiðtoga og 
kallaði þá hjarta, heila og hönd. Hann útskýrði þættina á eftirfarandi máta: 

• hjartað samanstendur af þeim viðhorfum, gildum og viðmiðum sem 
einstaklingurinn trúir á,  

• heilinn, þær kenningar og vinnuaðferðir sem hver og einn ein-
staklingur mótar með sér í gegnum þá vinnu sem hann framkvæmir, 
hvernig hann ígrundar vinnu sína og endurmetur reglulega í tengslum 
við þau viðhorf, gildi og viðmið sem hann trúir á,  

• höndin, hvernig einstaklingurinn framkvæmir hlutina, hvaða 
ákvarðanir hann tekur, hvernig leiðtogi hann er og hvernig hann 
miðlar sjónarmiðum sínum til samstarfsaðila (Sergiovanni, 2006).  

Fyrir leiðtoga á borð við leikskólastjóra skiptir miklu máli að þróa tengsl og 
samskipti við samstarfsaðila. Þetta er sá grundvöllur sem nauðsynlegur er til 
þess að öðlast aukinn skilning og að draga lærdóm af ferlinu. Mikilvægt er 
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fyrir leiðtoga að taka tillit til annarra aðila í átt að þekkingu í stað þess að 
vera sá eini sem leggur eitthvað af mörkum (Lundestad, 2005), en reikna má 
með að það verði frekar einmanalegt og dugi skammt til lengri tíma litið. 

Það er mikilvægt fyrir kennara að hafa í huga að þeir geti haft ákveðin 
áhrif þegar kemur að kennslu mismunandi menningarheima, án þess þó að 
það flokkist sem fordómar, en það getur komið að góðu gagni ef þeir kynna 
sér markvisst þá menningu sem nemendur þeirra búa við. Ef athyglinni er 
beint fremur að þeirri fjölbreytni sem til staðar er, án þess að einblína á 
einstaka tilvik, þá getur það hjálpað til við að miðla þekkingu um hina ýmsu 
ólíku menningarheima (Erickson, 2007). 

3.2.1 Fjölmenningarstefna Reykjavíkur 

Í fjölmenningarstefnunni gefur að líta ákveðnar skilgreiningar á hugtökum 
eins og börn innflytjenda, móðurmál, viðbótarmál, tvítyngd/fjöltyngd börn, 
fjölmenningarlegt samfélag í leikskólum og starfsmenn. Einnig er komið inn 
á foreldrasamstarf, móttöku og aðlögun barna. Þar sem foreldrar og 
fjölskyldur eru samstarfsaðilar starfsfólks leikskóla þegar kemur að uppeldi 
og menntun, þá er nauðsynlegt að finna bestu leiðirnar til þess að koma til 
móts við óskir og þarfir hverrar fjölskyldu fyrir sig í gegnum samvinnu og 
opin samskipti á grundvelli gagnkvæmrar virðingar. Nauðsynlegt er að 
„...líta á hvern og einn sem einstakling til þess að forðast staðalmyndir“ 
(Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006, bls. 5). 

Brýnt er að bjóða foreldrum upp á túlkaþjónustu strax í fyrsta viðtali og 
upplýsa foreldra af erlendum uppruna um þau lög og reglur er lúta að 
réttindum barna og foreldra í íslensku samfélagi. Upplýsa þarf um tilgang og 
eðli leikskólastarfsins og greina frá því hvaða uppeldisstefnu leikskólinn 
starfar eftir. Nauðsynlegt er að miða aðlögunartíma að einstaklingnum. 
Þýða þarf skilaboð og aðrar upplýsingar, en nú þegar er hægt að nálgast 
upplýsingar á ýmsum tungumálum er snerta leikskólastarfið. Stefna skal að 
því að miðla daglegum upplýsingum um starfsemi og líðan barnanna til 
foreldranna. 

Áhersla hefur verið lögð á að auka og efla þá sérfræðiþjónustu hjá 
Menntasviði Reykjavíkurborgar sem tengist eftirfarandi þáttum, svo sem 
foreldrasamstarfi, hvernig kenna skuli íslensku sem annað eða þriðja mál, 
hvernig eigi að vinna með menningu barna af erlendum uppruna, svo og  
móðurmál þeirra. Ákveðinn grunnur er lagður í leikskólanum í þá veru að 
miðla til barna af erlendum uppruna ýmsum þáttum er snerta íslenskt 
samfélag, sem gagnast þeim að geta notið áframhaldandi skólagöngu hér á 
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landi. Hægt er að bæta við sérstakri þjálfun, ef þess er þörf, og oft á tíðum 
eru útbúnar einstaklingsnámskrár í samráði við foreldra. 

Margar rannsóknir ítreka mikilvægi þess að hafa gott vald á móður-
málinu og fyrir vikið þarf leikskólinn að styðja vel foreldra í því að viðhalda 
móðurmálinu ásamt því að kenna börnunum íslensku. Leikskólarnir eiga að 
bjóða starfsmönnum viðeigandi fræðslu sem snertir fjölmenningarlegt starf 
innan skólanna og aðra þætti sem mikilvægir eru þegar kemur að uppeldi og 
menntun barna af erlendum uppruna og foreldrasamvinnu (Menntasvið 
Reykjavíkurborgar, 2006). 

3.2.2 Foreldrasamstarf Reykjavíkurborgar 

Reykjavíkurborg hefur látið útbúa handbókina Fjölskylda og leikskóli. 
Handbók um samstarf og er hún ætluð sem tiltekið viðmið og hugmyndir 
fyrir leikskóla og starfsfólk í tengslum við nýjar leiðir og tækifæri í tengslum 
við foreldrasamstarf með fjölbreyttum hópum. Handbókinni er ekki ætlað 
að upplýsa um hvaða eina leið sé sú rétta heldur að koma með mögulegar 
leiðir sem þarf svo að útfæra í hverjum leikskóla fyrir sig í tengslum við þann 
barna- og foreldrahóp sem honum tilheyrir hverju sinni. En hægt er að segja 
að lykilatriðið sé „að hvetja til samstarfs og samræðu við foreldra um 
skipulag og aðferðir í leikskólastarfi og gefa röddum þeirra vægi“ 
(Reykjavíkurborg Skóla- og frístundasvið, 2010, bls. 7).  

Mikilvægt er að huga að því að um er að ræða samskipti sem þurfa að 
eiga sér stað á gagnkvæmum nótum, því báðir aðilar búa yfir mikilvægum 
þekkingarþáttum hvað varðar börnin. Foreldrar þurfa að finna að þeir eru 
velkomnir inn í það starf sem fram fer í leikskólunum og að á þá sé hlustað. 
Því er brýnt að samskiptin endurspegli virðingu, áhuga og frumkvæði af 
hálfu starfsfólks, því það er þeirra að leggja línurnar og grunninn að góðu 
foreldrasamstarfi. 

3.3 Kennismiðir 

Hér verður fjallað um fjóra kennismiði, John Dewey, Jerome Bruner, Maríu 
Montessori og Lev Vygotsky og afmarkaðir þættir úr kenningum þeirra 
teknir til nánari umfjöllunar. Um er að ræða þætti sem hafa mikil áhrif á 
myndun góðs foreldrasamstarfs og samvinnu á leikskólum. 

3.3.1  John Dewey - hugmyndir 

John Dewey (1859-1952) var bandarískur heimspekingur, sem setti fram 
ýmsar hugmyndir og kenningar um nám í samvinnu við konu sína Alice 
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Chipman. Hann stofnaði tilraunaskóla í Chicago þar sem hann kenndi 
heimspeki, sálfræði og einnig nokkuð framsækna uppeldisfræði. Þó má 
segja að hugmyndir hans um uppeldi og menntun séu þekkt hér á landi, 
a.m.k. innan leikskólanna. Þessar hugmyndir hans eru oft kenndar við 
verkhyggju, sem á svo margt sameiginlegt með raunhyggju. Dewey telur að 
til þess að öðlast þekkingu þurfi, einstaklingurinn að hafa upplifað og reynt 
hlutina sjálfur. Dewey eru ákveðin hugtök hugleikin, en þau eru reynsla, 
menntun og lýðræði. Hann taldi að börnin lærðu með því að framkvæma og 
að menntun ætti að grundvallast á raunverulegum aðstæðum, þ.e.a.s. 
börnin ættu að tengja ákveðna athöfn og aðstæður við fyrri reynslu og þá 
reynslu sem þau öðluðust síðar. Dewey hafði ákveðnar spurningar til hlið-
sjónar sem hann vildi fá svör við og tengdust börnum, námi þeirra og 
kennurum og eru þetta í raun spurningar sem enn eiga erindi og þá 
sérstaklega við kennara og stjórnenda leikskóla. Hvernig er best að kenna 
börnum nýtt námsefni? Á að kenna í blönduðum aldurshópum? Hvernig 
styðja skólastjórnendur sem best við kennara? Hvernig á að kenna gagnrýna 
hugsun og hver er besta leiðin til þess að útbúa námskrár? (Dewey, 2000; 
Hartman, 1983; Jóhanna Einarsdóttir, 2010; Mooney, 2000;  Ólafur Páll 
Jónsson, 2010b; Pound, 2006).  

John Dewey taldi að börn lærðu best með því að eiga samskipti við aðra 
einstaklinga, það er í gegnum kröfur af hálfu hinna félagslegu aðstæðna 
sem barnið er statt í hverju sinni sem hæfileikar þess eru virkjaðir og þannig 
fer barnið að læra, en því er nauðsynlegt að læra að verða hluti af heildinni 
(samfélaginu) og fara að hugsa um hag heildarinnar í stað þess að verða 
sjálfhverft. Námið þarf að tengjast því sem barnið hefur þörf fyrir að læra 
núna en ekki bara einhverju í framtíðinni. Það hvernig námið er sett upp 
þarf að endurspeglast af þroska og áhuga barnanna, það ætti að verða 
kveikjan að því hvernig námið er skipulagt og hvernig staðið er að 
námsskrárgerðinni (Dewey, 1897, 2000; Jóhanna Einarsdóttir, 2010).  

Hann taldi mikilvægt að þau viðmið og gildi sem til staðar væru heima 
fyrir og í samfélaginu gætu endurspeglast í skólastarfinu sjálfu. Hlutverk 
kennaranna væri ekki eingöngu að kenna börnunum sem einstaklingum 
heldur að hjálpa þeim að verða fullgildir þátttakendur í samfélaginu sem 
þau búa í og eiga að móta, því þetta væri í raun hluti af því að viðhalda 
lýðræðislegu samfélagi (Allen og Gordon, 2011; Pound, 2006). Dewey taldi 
að hafa yrði til hliðsjónar hvaða gildi þekkingin og námið hefðu fyrir börnin 
þegar kæmi að því hvernig skipuleggja bæri nám í skólastarfi og hvaða 
þekkingu börnin ættu að læra (Gunnar E. Finnbogason, 2010). 
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Miðlun gilda, þekkingar, hugmynda og færni er kennd milli kynslóða 
gegnum menntun og þau fræði sem henni tengjast og því er hægt að segja 
að hin félagslega framvinda lífsins sé einungis til vegna uppeldisfræðinnar 
þar sem barnið þarf aðstoð hópsins til þess að læra hvernig það á að 
viðhalda gildum og venjum hans í framtíðinni (Dewey, 2012). Ástæðuna 
segir hann vera þá að skólar eigi að mennta nemendur sína en ekki einungis 
vera stofnun þar sem þeir stunda eitthvert tiltekið nám. Börnin eiga að geta 
rökstutt af hverju eitthvað sé staðreynd en ekki einstaklings- eða hópbundin 
skoðun (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2010). 

Samskiptin eru eitt af því mikilvægasta sem á sér stað og reynslu-
heimurinn er nátengdur tungumálanotkun einstaklingsins, þ.e.a.s. hvað 
varðar samskipti á milli aðila (Halla Jónsdóttir, 2010). 

3.3.2 Maria Montessori - hugmyndir 

Maria Montessori (1870-1952) var fyrsti ítalski kvenlæknirinn en vinna 
hennar með andlega þroskaheftum börnum á sjúkrahúsi kveikti áhuga 
hennar á menntun. Eftir að hún hafði kynnt sér helstu uppeldiskenningar 
sem fram höfðu verið settar varð hún sannfærð um að nauðsynlegt væri að 
koma á fót sérstökum skólum fyrir þessi börn. Hún stofnaði fyrsta Casa dei 
Bambini (skóli barnsins) í fátækrahverfi Rómaborgar og átti skólinn að vera 
fyrir börn á aldrinum 3-7 ára og þar hélt hún áfram að þróa hugmyndir sínar 
um kennslu barna (Gustafsson, 1983; Montessori, 1964; Pound, 2006). Hún 
mótaði umhverfi skólans þannig að það kæmi sem best til móts við börnin. 
Húsgögn og verkfæri barnanna voru í þeirra stærð, pössuðu fyrir litlar 
hendur og skyldu vera nothæf. Þar sem lítið framboð var af húsgögnum 
útbjó Montessori sjálf mikið af innviðum skólans. Hún taldi að umhverfið 
ætti að vera barnmiðað, þ.e.a.s. fallegt, vel skipulagt, aðlaðandi og efniviður 
skyldi vera börnunum aðgengilegur og hér er það kennarans að hjálpa til við 
þetta (Mooney, 2000). Hún heimsótti skóla og fylgdist með kennslu barna 
þar og þetta leiddi til þess að hún varð viss um að þær hugmyndir sem hún 
hafði mótað um kennslu í vinnu sinni með þroskaheftum einstaklingum væri 
í raun góðar fyrir öll börn og kæmu betur til móts við þau hvað snerti 
líkamsþroska og þróun almennt (Pound, 2006).  

Uppeldisaðferð sína, sem í daglegu tali kallast Montessori aðferðin, 
þróaði hún út frá  athugunum til þess að hægt væri að finna leiðir til að auka 
þroska þeirra en aðferð hennar snertir barnið í heild sinni. Hún taldi að börn 
upplifðu ákveðin næmiskeið og að þau lærðu mest af því að prófa sig áfram 
og framkvæma, en taldi einnig að endurtekning væri börnum mjög 
mikilvæg. Montessori greindi ákveðin þroskatímabil hjá börnum, en í 
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rauninni tengist aðeins það fyrsta þeirra (af fjórum) leikskólaaldrinum. Hér 
eiga sér stað örar breytingar í þroska barnsins, bæði líkamlegar og sálfræði-
legar. Heili þess nýtir skynfærin til að safna upplýsingum úr umhverfinu. 
Heilmikil skipulagning á sér stað þegar barnið fæst við hluti sem vekja áhuga 
þess og ákveðin næmiskeiðstímabil eiga sér stað hvað varðar máltöku, 
skipulag, félagsfærni og aðra þætti (Allen og Gordon, 2011).  

Uppeldiskenningar Montessori frá árinu 1907, og þá sérstaklega hug-
myndir hennar um sjálfstæð vinnubrögð barna, samræmast vel leikskóla-
starfi nútímans, þótt þær teldust rótækar á sínum tíma. Ef talin eru upp þau 
atriði sem einkenna Montessori aðferðina þá eru það skynjunarleikir, barn-
miðað umhverfi, raunveruleg verkfæri, efniviður í aðgengi barnanna, vel 
skipulögð, aðlaðandi svæði, hæfni og ábyrgð (börnin búa yfir þeirri hæfni að 
geta lært og borið ábyrgð á því sem þau framkvæma), að leyfa þeim að 
gegna ábyrgðarhlutverki, þau vilja hjálpa hinum fullorðna (hvort sem það er 
í eldhúsinu eða að ýta sóparavélinni í garðinum). Montessori mótaði þessar 
hugmyndir út frá nákvæmum athugunum á börnunum. Hún taldi að með 
því að veita börnunum tækifæri og tíma til að fást við þau viðfangsefni sem 
þau höfðu áhuga á þá gæfist ennþá meiri tími fyrir kennarana til þess að 
aðstoða börnin á einstaklingslegan hátt og einnig til þess að framkvæma 
skráningar. Ástæða skráninganna var sú að hún áleit að það væri einungis í 
gegnum markvissar skráningar sem kennarinn öðlaðist upplýsingar um 
börnin og gæti ígrundað hvaða breytinga væri þörf í skipulaginu til þess að 
koma betur til móts við börnin (Gustafsson, 1983; Mooney, 2000).   

Með því að staðsetja skólana innan þeirra samfélagssvæða sem þeim var 
ætlað að starfa í, og í raun innan hverfisins sem foreldrar skjólstæðinga 
þeirra bjuggu í, þá skapaðist aukin samkennd innan samfélagsins. Foreldrar 
gátu komið og staldrað við hvenær sem var yfir daginn, þeir vissu að þetta 
var skólinn þeirra og að hluti af leigutekjum þeirra fór í að reka skólann. Á 
einum stað segir Montessori: „einstaklingur mótast af erfðum og umhverfi 
en samfélagslegi þátturinn, hann mótast hins vegar innan heimilisins. En til 
þess að hin vísindalega uppeldisfræði nái markmiði sínu hvað snertir börnin 
þá þarf hún líka að hafa áhrif á umhverfi barnanna“ (Montessori, 1964, bls. 
64). 

3.3.3 Lev Vygotsky - hugmyndir 

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur fræðimaður, menntaður í lögfræði 
frá Moskvu háskóla. Hann lagði einnig stund á bókmenntir, heimspeki, 
listgreinar og sálfræði í Shaniavsky háskólanum, sem var óformleg stofnun 
rekin af prófessorum sem hafði verið úthýst sökum þess að skoðanir þeirra 
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samræmdust ekki vilja stjórnvalda. Árið 1924 var Vygotsky boðið að taka 
þátt í ráðstefnu um sálfræði og olli fyrirlestur hans því að honum var boðið 
að ganga til liðs við Sálfræðistofnun Moskvuborgar (Allen og Gordon, 2011; 
Berk og Winsler, 1995; Pound, 2006). Þetta varð upphafið að ferli hans sem 
sálfræðingur, kennismiður og rannsakandi (Berk og Winsler, 1995). Í 
kenningum sínum, sem oft voru umdeildar, kom hann með ferska sýn og 
annað sjónarhorn á hvernig börn tileinka sér nýja hluti (Mooney, 2000). 
Námsferli barna er bæði einstaklingslegt og félagslegt í eðli sínu. 
Kenningarnar fjalla bæði um félagslega og menningarlega þætti (e. 
sociocultural approach) og urðu til undir áhrifum mikils breytingartíma í 
Rússlandi. Vygotsky taldi að sú menning sem einstaklingurinn elst upp í 
hefði áhrif á viðbrögð hans við ákveðnum athöfnum og fyrir vikið væri 
nauðsynlegt að þekkja bakgrunninn. Hann taldi að það væri notkun ein-
staklingsins á verkfærum hugans sem hefði áhrif á tengsl hans við annað 
fólk og hægt og rólega þá yrðu þessi viðbrögð ósjálfráð (innhverf) (Berk og 
Winsler, 1995; Kozulin, 2003). Börn öðlast þekkingu á veröld sinni í gegnum 
fjölskyldu, samfélag, efnahags- og menntastöðu foreldra, svo og menningu, 
en auk þess í gegnum jafningja og leik (Allen og Gordon, 2011; Bodrova og 
Leong, 2003; Mooney, 2000). 

Sýndi hann fram á sterk tengsl á milli félags- og vitsmunaþroska og þótt 
hann væri sammála öðrum fræðimönnum síns tíma um að persónuleg 
reynsla væri grunnur að þekkingu barna, þá ætti samfélagsleg reynsla einnig 
hlut að máli (Allen og Gordon, 2011; Mooney, 2000). Það var við vinnu hans 
við kennslu barna með sérþarfir sem hann þróaði hugmyndir sínar um 
uppeldi, en þær hafa haft mikil áhrif á uppeldisaðferðir á heimsvísu. Þess 
má þó geta að meirihluti verka hans var ekki gefinn út á Vesturlöndum fyrr 
en eftir 1960 (Allen og Gordon, 2011; Pound, 2006). Hann vildi vita á hvern 
hátt börn lærðu og hvaða hlutverki vitsmuna- og tungumálaþroskinn gegndi 
í námi þeirra. Tungumálið var að hans mati mjög mikilvægt þegar kom að 
mótun hugmynda, það væri félagslegt í eðli sínu og birtingarmynd þess væri 
í gegnum samskipti við aðra. Mikilvægt væri að hafa ætíð í huga að börn 
væru fyrst og fremst börn og hvað varðaði sérþarfir þá ætti að horfa á 
sterku hliðarnar þegar kæmi að eflingu félagslegra þátta (Gindis, 2003). 

Hann hafði mikinn áhuga á börnum og uppgötvaði að börnum á sama 
þroskastigi gekk misvel að læra nýja hluti. Þetta vakti með honum ákveðnar 
spurningar um það hvernig nám fer fram. Hann taldi að blanda þyrfti saman 
aðferðum (megindlegar og eigindlegar) til þess að fá sem besta mynd af 
getu barnanna, þ.e.a.s. að styðjast bæði við greindarpróf og markvissar 
athuganir (Mooney, 2000).  
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Vygotsky hélt því fram að nám væri gagnvirkt ferli og Zone of proximal 
development (ZPD) er líklega eitt af þekktustu hugtökunum innan kenninga 
hans og átt er við ákveðið næmisskeið í þroskaferli barna og þetta hefur oft 
verið útskýrt sem bilið milli þess sem barnið getur framkvæmt upp á eigin 
spýtur og hvað það getur gert með aðstoð annarra. Þetta gengur einnig 
undir heitinu „vinnupallur“ og/eða „svæði mögulegs þroska“ á íslensku. En 
ef vinnupallurinn á að virka sem skyldi, þá þarf að vera til staðar almennileg 
vitneskja um stöðu barnsins hverju sinni. Ekki er þó hægt að alhæfa um 
þetta heldur er það háð athöfn og aðstæðum hverju sinni  (Chaiklin, 2003; 
Mooney, 2000; Pound, 2006). 

3.3.4 Jerome Bruner - hugmyndir 

Jerome S. Bruner (1915- ) er bandarískur vitsmuna- og þróunarsálfræðingur, 
sem hefur haft víðtæk áhrif á menntamál. Hægt er að tala um eldri og yngri 
Bruner: sá eldri skoðaði meira hvað einkenndi einstaklinginn og hvernig 
nám hans færi fram á meðan sá yngri horfði frekar til þess hvernig vitneskja 
um menningu fólks gæti mögulega sagt til um viðbrögð þeirra við ein-
hverjum ákveðnum aðstæðum (menningarsálfræði) og að það sé út frá 
þessari menningarsálfræði sem hægt sé að rannsaka hvernig sjálfsagi 
mótast hjá manneskjunni í gegnum kennslu og jafnvel menntun (Pound, 
2006).  

Einstaklingnum sé ekkert til fyrirstöðu þegar kemur að námi hans, svo 
framarlega sem umhverfið sé örvandi og hæfi því þroskastigi sem 
einstaklingurinn er staddur á. Kennsla er ákveðinn þáttur sem hægt er að 
miðla menningu samfélagsins í gegnum (Halldén, 1983). 

Hann taldi að börn túlki þekkingu sína og reynslu í gegnum þrenns konar 
kerfi: 

• hið fyrsta er framsetning í athöfnum (e. enactive representation) en 
hér túlkar barnið þekkingu sína í gegnum ákveðna líkamlega athöfn. 

• annað er myndræn framsetning (e. iconic representation) þegar 
barnið kallar fram einhverja ákveðna mynd til þess að tákna eitt-
hvað ákveðið.  

• þriðja er táknbundin framsetning (e. symbolic representation) þar 
sem hugmyndir barnanna eru tjáðar með táknkerfi, s.s. tungu-
málinu. 

Þessi þrjú kerfi eru hin innri svörun barnsins við hjálpartækjum 
menningarinnar (tungumál, hvernig við túlkum það sem við sjáum) og þeim 
verkfærum sem gera okkur kleift að framkvæma hlutina (Allen og Gordon, 
2011; Halldén, 1983). 
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Sú menning sem einstaklingurinn elst upp við á eftir að móta bæði 
hugsun hans og meðvitund, upplifun okkar af umhverfi og samfélaginu. Það 
er menningin, í raun heimamenning hvers og eins, sem sér honum fyrir 
nauðsynlegum verkfærum, þannig að hann sé fær um að ná tökum á 
tilverunni eins og hún er. Meðvitundin felur í sér allt sem einstaklingurinn 
upplifir hverju sinni frá umhverfinu, en þetta er í raun háð því hvernig 
umhverfið og samfélagið eru hverju sinni og getur því breyst með báðum 
þessum þáttum. Vera verður ákveðin merking fyrir einstaklinginn þegar 
kemur að því að læra eitthvað nýtt og tileinka sér það í framhaldinu 
(Bruner, 1996). En svo spyr Bruner sig að því hvernig hægt sé að miðla 
menningu áfram og svarar því svo á eftirfarandi máta: „að koma inn í 
menningu er líklega best gert með því að eiga í samræðum við aðila sem býr 
yfir meiri reynslu af henni...að þjálfa kennara í samræðufærni – hvernig á að 
ræða málefni við byrjanda“ (Bruner, 1972, bls. 106). Með kennslu tungu-
málsins sjá bæði foreldrar og kennarar um að kenna meira en eingöngu orð. 
Verið er að kenna viðhorf gagnvart bæði tungumálakennslunni og náminu 
sjálfu. Kennarinn þarf að vera sú fyrirmynd sem nemandinn vill stefna að og 
þar með hluti af innri samræðu (e. dialogue) hans. Tungumálið er tæki 
einstaklingsins þegar kemur að því að koma hugsunum hans á framfæri. 
Barnið notar málið til að tjá eitthvað sem er í augsýn og eftir því sem það 
þroskast því flóknari verður notkun þess á málinu (Bruner, 1966).  

Það er hlutverk skólanna að aðstoða nemendur þeirra við að finna sér 
stað innan þeirrar menningar sem þeir búa í og segja má að það sé í raun 
frásagan (narrativa) sem hjálpar einstaklingnum að átta sig á stöðu hans 
innan hópsins. Þannig fæst „merkingin“, þ.e.a.s. hvaða skilningur meðlimir 
menningarinnar leggja í tiltekin hugtök, með því að átta sig á því í hvaða 
samhengi og menningu hún á uppruna sinn. Það er þetta afmarkaða ein-
kenni mannlegrar þróunar sem leiðir til þess að sú þróun sem á sér stað í 
huga einstaklingsins gerir það að verkum að honum er kleift að notfæra sér 
þau verkfæri sem menningin veitir honum. Þetta úrvinnsluferli hugans er 
algert lykilatriði (Bruner, 1996). Það er þátttaka mannsins í menningunni og 
áhrif hennar á hann sem leiðir til þess að hægt sé að setja fram 
sálfræðikenningu út frá einstaklingnum (Bruner, 1990). Eitt sterkasta vopnið 
sem skólarnir geta byggt á er hin innbyggða forvitni mannsins, eða eins og 
Bruner segir sjálfur: „athygli okkar er gripin af einhverju sem er óljóst, 
óklárað eða óvíst. Við höldum athyglinni þar til hluturinn er orðinn skýr, 
lokið er við hann eða við höfum öðlast einhverja ákveðna vissu eða 
þekkingu“ (Bruner, 1966, bls. 114). Einstaklingurinn fær áhuga á því sem 
hann stendur sig vel í (Bruner, 1966), þannig að um leið og einhverjar 
framfarir verða í samskiptum við aðra á nýju tungumáli þá eykur það 
líkurnar á að haldið sé áfram að takast á við hið nýja mál, óháð því hve ólíkt 
það er móðurmálinu. 
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3.4 Aðlögun 

Flestir fræðimenn sem fjallað hafa að einhverju leyti um menntun eru 
sammála um að með því að leggja góðan og traustan grunn í leikskóla 
(fyrsta skólastigið) þá búi barnið yfir því öryggi og sjálfstrausti sem það 
þarfnast til að þroska og læra. Þar skiptir móðurmálið miklu, barnið þarf að 
fá að njóta sín sem einstaklingur, finna að sérkenni þess og fjölskyldunnar er 
viðurkennt og að borin er virðing (Hanna Ragnarsdóttir, 2002). Því má í raun 
segja að góður grunnur í upphafi muni hafa fyrirbyggjandi áhrif fyrir sam-
félagið, ásamt því að styrkja einstaklinginn. Þess ber einnig að geta að börn 
af erlendum uppruna kunna að eiga sér margvíslegar aðstæður, sögu og 
menningu sem vert er að huga að (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000). 

Aðlögun er notað yfir það tímabil þegar barn hefur leikskólagöngu sína, 
þegar það, og oft á tíðum foreldrarnir, eru að lagast að nýjum aðstæðum og 
einstaklingum, bæði fullorðnum og börnum, og þurfa að finna fyrir öryggi 
og trausti. Það er misjafnt eftir leikskólum, leikskólastefnum og ein-
staklingum hversu langan tíma sjálf aðlögunin tekur. Nokkrar aðferðir eru 
þó algengastar þegar kemur að aðlögun inn á leikskóla landsins: 

Hefðbundin aðlögun (einstaklingsaðlögun og/eða hópaðlögun), en þá er 
starfsfólk deildar að aðlaga eitt barn eða hóp barna á sama tíma. Yfirleitt 
tekur slíkt ferli sjö til tíu daga. Aðlögun með lykilmanneskju, en þá er einn 
ákveðinn starfsmaður látinn hafa umsjón með aðlögunarferli eins barns í 
einu. Ferli þetta tekur um sjö til tíu daga, en tímalengdin ræðst yfirleitt af 
barninu sjálfu. Báðar aðlögunaraðferðirnar sem nefndar voru hér á undan 
fela í sér að viðveran er stutt í upphafi af hálfu barnanna, með foreldrum, 
en smám saman lengist viðvera barnsins og foreldri hverfur meira út af 
sjónarsviðinu og að lokum af sjálfum leikskólanum. 

Heimaheimsóknir kallast það þegar farið er í heimsókn til barns og 
foreldra áður en sjálf aðlögunin byrjar. Yfirleitt er um að ræða leikskóla-
stjóra og/eða deildarstjóra, svo og lykilmanneskjuna. 

Þátttökuaðlögunin er frábrugðin fyrrnefndum aðferðum að því leyti að 
þá er tiltekinn fjöldi barna og foreldra þeirra að aðlagast að leikskóla-
deildinni í sameiningu. Hér er um meiri viðveru að ræða af hálfu foreldra en 
á móti kemur að þessi aðferð tekur yfirleitt ekki nema þrjá til fjóra daga.  

Misjafnt er að hve miklu leyti leikskólar taka tillit til fyrri leikskólagöngu 
og aldurs barna, ásamt persónuleika þeirra og skapgerð, þegar þau hefja 
aðlögun sína. 

Þegar kemur að aðlögun þá gegna foreldrar mikilvægu hlutverki hvað 
snertir upplýsingar til starfsfólks um styrkleika og hvernig best sé að koma 
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til móts við þarfir barnsins. Áhersla er lögð á að mynda gott samstarf og 
samvinnu við heimili barnsins strax frá upphafi aðlögunarinnar. Tilteknum 
upplýsingum er miðlað frá leikskóla til foreldra og öfugt, á fundum, í 
viðtölum sem eiga sér stað annaðhvort í leikskólanum eða heima fyrir 
(Reykjavíkurborg Leikskólasvið, 2011). 

Það sem einkennir helst aðlögun er að barnið er í forgrunni og bæði 
foreldrar og starfsfólk stefna saman að því markmiði að því líði sem best á 
nýja staðnum. Aðlögunarferlið gefur bæði foreldrum og starfsfólki gagn-
kvæmt tækifæri til að kynnast, miðla upplýsingum um það starf sem á sér 
stað innan leikskólans og að læra inn á umhverfið og þær samskiptavenjur 
sem notaðar eru á milli aðilanna. Hér er hægt að setja ákveðin sameiginleg 
markmið af hálfu foreldra og starfsfólks er snúa að barninu. Í leikskólum 
„...mætast einstaklingar með ólík viðhorf sem byggjast á ólíkri menningu, 
uppeldisviðhorfum og lífssýn“ (Reykjavíkurborg Skóla- og frístundasvið, 
2010, bls. 13). Hinn eiginlegi aðlögunartími er einnig sérstaklega hugsaður 
til þess að foreldrar öðlist öryggi gagnvart leikskólanum og því starfsfólki 
sem á honum starfar. Því ef vel tekst til við myndun trausts strax í upphafi, 
þá skilar sú tilfinning sér til barnsins. 

Þegar kemur að flutningi á milli skólastiga (leikskóli-grunnskóli) þá er í 
meira mæli horft á hlutverk félagslegra þátta í umhverfinu, þ.e.a.s. hvaða 
hlutverki foreldrar, önnur börn og kennarar gegna í þessu ferli. Þessir sömu 
þættir skipta einnig máli þegar kemur að því að aðlaga barnið að leikskóla. 
Þau tengsl sem börnin ná að mynda við einstaklinga í nærumhverfinu, 
meðan á þessum breytingum stendur, hafa áhrif á það hversu vel tekst til. 
Þetta er tímabil heilmikilla breytinga hjá bæði barninu og fjölskyldu þess, 
þar sem foreldrar þurfa að finna sinn stað innan nýrra aðstæðna og með 
nýjum aðilum. Margar erlendar rannsóknir hafa skoðað og sýnt fram á að 
áhrif foreldra eru í langflestum tilvikum á jákvæðum nótum sem hefur áhrif 
á gengi og líðan barnanna í skólagöngu þeirra. Virk þátttaka foreldra í 
skólastarfi (óháð stigi) leiðir til þess að þeir fylgjast betur með því starfi sem 
fram fer innan skólanna, vita hvað ætlast er til að börn þeirra læri og 
hvernig þeir geta aðstoðað kennarana í þeim efnum. Þetta styrkir sjálfs-
mynd og félagslega hæfni barnanna og þetta auk áhrifa samskipta og 
tengsla við aðila í nánasta umhverfi,  stýrir því hversu auðvelt þau eiga með 
að takast á við frekari breytingar síðar meir. Vert er að hafa í huga að þar 
sem leikskólinn er fyrsta skólastigið, þá á sér í raun stað innan hans undir-
búningur fyrir lífið í gegnum samvinnu við foreldra, samskipti á milli barna 
og fullorðinna. Nám barnanna fer fram gegnum leik, virkni þeirra og rann-
sóknir á því sem til staðar er í umhverfinu (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 
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3.4.1 Hefðbundin aðlögun (einstaklings/hópa) 

Þessari aðlögunaraðferð er hægt að lýsa þannig, hér er eitt barn eða hópur 
barna að aðlagast að leikskóladeild. Algengast er að aðlögunin taki sjö til tíu 
daga og að barnið/börnin dvelji klukkustund fyrsta daginn með foreldrum 
en að dvalartíminn smám saman lengist og nærvera foreldranna minnkar. 

3.4.2 Aðlögun með lykilmanneskju 

Hér er tiltekinn starfsmaður á deild gerður að lykilmanneskju barnsins og 
þetta er sami starfsmaður og sér um að leiða barnið inn í starfið á deildinni 
og inn í leik með hinum börnunum. Hann tekur á móti barni og foreldrum 
þess og miðlar til þeirra upplýsingum. 

3.4.3 Heimaheimsóknir 

Ekki er algengt að farið sé í heimaheimsóknir hérlendis þegar kemur að 
sjálfu aðlögunarferlinu en þó eru til nokkrir leikskólar sem hafa farið í 
heimsóknir heim til barna og foreldra þeirra áður en sjálf leikskólagangan 
hefst. Þá hafa einkareknir leikskólar sem starfa eftir sömu stefnu einnig haft 
það fyrirkomulag að annað foreldraviðtal af tveimur yfir árið á sér stað 
heima hjá barninu. 

Fram kom í skýrslu leikskólans Lækjarborgar, í tengslum við þróunar-
verkefni sem unnið var, að farið hefði verið gagngert í ákveðnar breytingar í 
tengslum við foreldrasamstarfið, t.d. var fyrsta viðtalinu breytt. Þau eyðu-
blöð sem farið var í gegnum með foreldrum voru þau sömu óháð þjóðerni 
en ef um foreldra af erlendum uppruna var að ræða var farið í gegnum 
ákveðinn gátlista og reynt var að afla eins ýtarlegra upplýsinga og hægt var 
um bakgrunn barnanna. Túlkaþörf foreldra var könnuð fyrir viðtalið og 
boðið var upp á heimaviðtal. Fæstir þáðu það í byrjun en fleiri völdu þann 
kostinn eftir því sem leið á þróunarverkefnið. Fyrsta viðtalið var meðal 
annars nýtt til að tjá foreldrum áhuga starfsfólks leikskólans á því að 
kynnast bæði menningu og tungumáli þeirra og hlaut það mjög jákvæð 
viðbrögð (Fríða B. Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður 
Jónsdóttir, 2005). 

3.4.4 Þátttökuaðlögun 

Reykjavíkurborg hefur ekki sett upp neinar ákveðnar áætlanir varðandi 
þátttökuaðlögun en í raun hverjum leikskóla og leikskólastjóra í sjálfvald 
sett hvort þeir beita þessari aðferð eða nota aðrar. Hvað þátttökuaðlögun 
snertir, þá er fyrirkomulagið ólíkt öðrum aðlögunarformum að því leyti að 
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hugsunin að baki er að barnið sé að venjast því að dvelja í nýju umhverfi og 
nýjum aðstæðum, þar sem það tekur fullan þátt í því sem þar fer fram. 
Þetta er hugsað sem ákveðinn kostur, þar sem foreldrar nái góðum 
tengslum við aðra foreldra í sömu aðstæðum og þeir sjálfir. Hlutverk 
foreldranna í sjálfri aðlöguninni er mjög skýrt, og samkvæmt rannsókn sem 
gerð hefur verið á framkvæmd hennar eru ákveðnir kostir nefndir, líkt og 
styttri heildaraðlögunartími. Hið eiginlega vetrarstarf getur hafist fyrr en 
með öðrum aðferðum og börnum og foreldrum virðist almennt líða betur. 
Þessi aðferð er oft tengd við hugmyndafræði Reggio Emilia á Ítalíu og fyrstu 
leikskólarnir sem tóku þessa aðferð upp hérlendis kenna sig við þá 
hugmyndafræði (Kristín Dýrfjörð, 2009). 

Lýðræði í leikskólanum, hver er birtingarmynd þess? Þetta er nokkuð 
sem stjórnast af þeim aðilum sem að skólanum standa. Ef að horft er á 
barnið sem virkan einstakling, sem sé fær í að taka sínar eigin ákvarðanir 
hvað varðar nám þess og líf. Þá er hægt að segja að tveir þættir fari saman: 
fyrri þátturinn er lýðræði, þar sem foreldrar, starfsfólk og stjórnendur vinna 
saman að sameiginlegum markmiðum og seinni þátturinn felur í sér mikla 
áherslu á frelsi skoðana og miðlun þeirra (Moss, 2007). Í framhaldi af því þá 
megi áætla að þessi ákveðna aðlögunaraðferð – þátttökuaðlögunin, sé 
líklegri heldur en aðrar í að gera bæði foreldra og börn virkari þegar kemur 
að leikskólastarfinu, ásamt því að þeir starfshættir sem tíðkast innan leik-
skólanna verða lýðræðislegri (Kristín Dýrfjörð, 2009). 

3.5 Foreldrar af erlendum uppruna, skýrsla 

Reykjavíkurborg hefur í gegnum tíðina látið taka sama skýrslur um hina og 
þessa þætti er lúta að leikskólastarfi. Ein slík skýrsla frá árinu 2012 ber 
heitið: Hvað segja foreldrar af erlendum uppruna um leikskólastarfið? 
Notaðar hafa verið viðhorfskannanir, netkannanir meðal allra foreldra og 
einnig hafa verið settir á laggirnar tilteknir rýnihópar. Markmið þessarar 
skýrslu var að athuga hvort svör foreldra af erlendum uppruna um reynslu 
og viðhorf þeirra í viðtölunum væru í samræmi við aðrar viðhorfskannanir 
og umræður foreldra sem áður höfðu verið framkvæmdar. Rýnihópar falla 
undir eigindlegar rannsóknir og nálgunin var að fá fram skoðanir og upp-
lifanir fárra einstaklinga, lýsandi gögn frá þátttakendum. Því mætti segja að 
skýrslan feli í sér lýsingu á umræðum, túlkanir af hálfu höfunda sem studdar 
voru af orðum þátttakenda. Þátttakendur voru níu talsins og áttu þeir rætur 
að rekja til landa Austur-Evrópu eða Asíu, en þeir tengdust sex leikskólum 
(Breiðholt, Miðborg/Hlíðar og Árbær). Þátttakendum var skipt í þrjá rýni-
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hópa haustið 2010, og fóru samræður innan hópanna fram á íslensku, 
pólsku og ensku. Þau atriði sem sérstaklega voru til umræðu voru: 

• samskipti við starfsfólk og hvernig upplýsingagjöfin frá leikskólanum 
væri  

• hver og hvernig þátttaka foreldra væri í leikskólastarfinu  
• hvort foreldrar væru ánægðir með leikskólana og hvernig 

börnunum liði í skólunum 
Einnig var spurt um eftirfarandi þætti: „...uppeldis- og menntastefna 
leikskóla, þ.á.m. fjölmenningarstefna,...tungumálakennsla í leikskóla...og 
loks upplifun foreldra af innritun barns í leikskóla“ (Ásgeir Björgvinsson, 
Berglind Hansen og Hildur B. Svavarsdóttir, 2012, bls. 3).  

Helstu niðurstöður úr rýniviðtölunum voru þær að foreldrar höfðu 
ágætis vitneskju um leikskólamál hérlendis og gekk vel að skrá börn sín í 
leikskóla. Almenn ánægja ríkti með samskipti við starfsfólk. Það hjálpaði 
foreldrum að upplýsingatöflur voru á erlendum tungumálum og eða mynd-
rænar, þó var nefnt mikilvægi þess að foreldrar fengju og skildu upplýsingar 
sem væru sérstaklega mikilvægar. Foreldrar voru ánægðir með jákvæðni 
starfsmanna gagnvart börnunum. Þeim fannst að sama skapi mikilvægt að 
þar sem fjölmenningarstarf væri í gangi væri það sjálfsagður hluti af starfinu 
með öllum börnunum en ekki bara þeim sem væru af erlendum uppruna. 
Foreldrar komu inn á að þeir myndu vilja hafa markvissa íslenskukennslu í 
leikskólunum, þar sem mörg börn ættu erfitt með að læra hana sökum þess 
að mörg önnur tungumál væru notuð í umhverfi þeirra. Almenn ánægja var 
með möguleika foreldra á að hafa áhrif á leikskólastarfið. Flestir foreldrarnir 
voru ánægðir með leikskóla barnanna sinna en þó voru íslenskumælandi 
foreldrarnir sýnu ánægðari (Ásgeir Björgvinsson, Berglind Hansen og Hildur 
B. Svavarsdóttir, 2012). 

3.6 Fyrri rannsóknir 

Hér á eftir verður fjallað um innlendar og erlendrar rannsóknir, sem fjalla 
allar um foreldrasamstarf, samvinnu skóla og heimila, fjölmenningu og fjöl-
menningarlega kennslu, samskipti og hvernig hægt væri að auka bæði 
foreldrasamstarfið og virkni foreldra af erlendum uppruna til þátttöku í því 
starfi sem fram fer innan skólanna. Enn fremur hver áhrif þátttaka þeirra á 
nám barna þeirra hefur til lengri tíma litið. 

3.6.1 Íslenskar rannsóknir um foreldrasamstarf 

Fyrsta rannsóknin sem fjallað verður um er rannsókn sem Elsa Sigríður 
Jónsdóttir (1999) framkvæmdi í tengslum við MA - ritgerð sína. Hún tvískipti 
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umfjöllunarefninu: börn með fötlun annars vegar og tvítyngd börn hins 
vegar. Skoðaðar voru aðstæður þessara tveggja barnahópa í þremur leik-
skólum Reykjavíkurborgar. Rannsóknin var eigindleg og gagna var aflað með 
viðtölum og þátttökuathugunum. Elsa Sigríður lagði upp með fjögur viðmið 
og eru þau eftirfarandi: 

• viðhorf starfsfólks til barnanna  
• þátttaka barnanna í skipulögðu leikskólastarfi 
• félagsleg samskipti barnanna 
• aðstæður foreldra barnanna og samstarf þeirra við leikskólann 

Helstu niðurstöður voru þær að þessir tveir hópar barna gátu verið með 
öðrum börnum í leikskólanum. Þau lentu ekki í neinum vandræðum við að 
læra eða leika sér umfram önnur börn. Með því að beita fjölbreyttum 
starfsaðferðum nutu öll börnin góðs af og því má segja að menningarlegur 
margbreytileiki innan leikskólans hafi í raun verið gróði fyrir öll börnin sem á 
honum dvöldu. 

Sérstakan áhuga vöktu fyrsta og síðasta viðmiðið hjá Elsu Sigríði: viðhorf 
starfsfólks til barnanna, en heilmikil breyting hefur orðið á samfélaginu og 
viðhorfi þess til bæði innflytjenda og erlendra barna frá því sem fram kom í 
rannsókninni. Meira ber á jákvæðni og hvernig hægt sé að nýta þann 
fjölbreytileika sem til staðar sé í skólum og almennt í samfélaginu. Hvernig 
hinn aukni fjölbreytileiki hjálpi til í samskiptum við aðrar þjóðir og veiti 
ákveðna innsýn inn á aðra menningu, þó svo að matarmenningin sé yfirleitt 
það fyrsta sem samfélagið tileinkar sér. Fram kom í tengslum við síðara 
viðmiðið, aðstæður foreldra barnanna og samstarf þeirra við leikskólann, að 
margt af því sem telst svo sjálfsagt í íslenskri menningu að nánast telst 
óþarfi að nefna það nánar eða útskýra, kom foreldrum barna af erlendum 
uppruna skringilega fyrir augu og þetta virðist ennþá vera til staðar (Elsa 
Sigríður Jónsdóttir, 1999). 
 
Önnur íslenska rannsóknin var framkvæmd af Bryndísi Garðarsdóttur og 
Jóhönnu Einarsdóttur (2007) og fjallaði hún um samstarf heimila og leik-
skóla og hve misjafnlega foreldrar hefðu tök á því að taka virkan þátt í námi 
barna sinna. Þar kom í ljós að í þeim tilvikum sem foreldrar tóku þátt í 
skólastarfinu þá jukust væntingar kennara til barnanna þannig að hann 
hvatti þau áfram. Í rannsókninni var leitað svara við því hvaða hindranir 
leikskólakennarar teldu að væru í vegi fyrir samstarfi við foreldra í leik-
skólum landsins og var svara aflað með spurningarkönnun (megindleg rann-
sókn). Spurningunum var skipt í sex flokka og þeir voru: foreldrar sem voru 
áhugalausir og lokaðir, umræða um erfið málefni, þroskafrávik barna, 
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afneitun á vandamálum barnanna, vantraust á starf leikskólans, vanræksla 
barna eða barnaverndarmál. Félagsleg vandamál og erfiðleikar hvað 
íslenskuna snertir voru sjaldan nefnd sem hindrunarþættir. Áhugaverður 
punktur sem komið var inn á í umræðukafla rannsóknarinnar var með vísan 
í rannsókn Endsley og Minish frá árinu 1991 en þar kom fram að yfirleitt 
hentaði það foreldrum betur að ræða við starfsfólk í lok leikskóladagsins en 
aftur á móti hentaði starfsfólki betur að ræða við foreldra í byrjun dags 
(Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Flestöll samskipti 
milli foreldra og kennara tengdust líðan barnsins í leikskólanum, daglegu 
starfi, námi og almennum þroska. Minna var um að sagt væri frá skemmti-
legum atburðum eða setningum sem börnin höfðu látið út úr sér í  leik-
skólanum yfir daginn. 
 
Þriðja rannsóknin sem Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður 
Jónsdóttir (2006) unnu fjallaði um hver áhrif þróunarverkefnið Fjöl-
menningarleikskóli [Lækjarborg] hefði haft á börn, starfsfólk og foreldra. 
Um var að ræða eigindlega rannsókn sem stóð yfir á árunum 2001-2004. 
Þau markmið sem sett voru í tengslum við verkefnið voru að gera bæði 
heimamál og menningu barnanna sýnilegri í leikskólastarfinu og einnig að 
endurspegla fjölmenningarlegt samfélag að vissu leyti. Til þess að ná 
þessum markmiðum var talið nauðsynlegt að samstarf við alla foreldra, og 
þá sérstaklega foreldra af erlendum uppruna, yrði aukið til muna. Rann-
sóknin byggði á hálfopnum viðtölum við hina fullorðnu og einnig voru fram-
kvæmdar þrettán þátttökuathuganir á leikskólanum. Fram kom að foreldrar 
stunduðu móðurmálskennslu heima fyrir og oft á tíðum einnig kennslu í  
lestri og skrift. Til þess að koma betur til móts við börn af erlendum upp-
runa og þróa fjölmenningarleg vinnubrögð innan leikskólans voru sett 
ákveðin markmið í tengslum við þróunarverkefnið: 

• börnin lærðu að þó við séum ólík þá værum við öll mikilvæg  
• leikskólastarfið skyldi endurspegla fjölmenningarlegt samfélag 
• heimamál og heimamenning barnanna yrði virt innan leikskóla-

starfsins 
• starfsfólk jók þekkingu og færni í vinnu með fjölbreyttum barna- og 

foreldrahópi 
Ákveðið var að starfsfólkið skyldi skipta með sér verkum, eins og að útbúa 
texta þar sem sungið væri „velkomin“ og „góðan dag“ á tungumálum allra 
innan leikskólans. Þetta átti einnig við um afmælisóskir, auk þess sem aflað 
var ýmissa upplýsinga um heimalönd barnanna (fánar, tungumál, menning 
o.s.frv.). Einnig yrðu útbúin ýmiss verkefni tengd margbreytileikanum á leik-
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skólanum, ásamt eflingu vináttunnar. Leitað var til foreldranna um leiðir til 
að gera móðurmál og menningu sýnlilegri og að sjálfsögðum hlut í leikskóla-
starfinu, þannig að hægt yrði að koma til móts við þessi markmið. Almenn 
ánægja fylgdi þessum virðingarvotti gagnvart máli og menningu (Anna 
Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006). 

3.6.2 Erlendar rannsóknir um foreldrasamstarf 

Liz Brooker (2002) notaðist við heimaheimsóknir í 18 mánaða langri, 
blandaðri etnógrafískri rannsókn í All Saints´ End skólanum í Englandi. 
Rannsakandi, fyrrum kennari við skólann, vildi komast að því hvernig betur 
væri unnt að koma til móts við þarfir barna sem voru að hefja skólagöngu 
sína í svokölluðum móttökubekk, en um var að ræða 4 ára börn. Hann fýsti 
einnig að átta sig á hvað þyrfti að breytast í umhverfi barnanna sextán, en 
helmingur þeirra kom frá enskum heimilum og helmingur frá Bangladesh 
heimilum, til þess að árangur þeirra í skólum myndi batna. Það var skýrt að 
það eina sem rannsakandinn þurfti til brunns að bera til að vera velkominn 
inn á heimilin væri væntumþykja gagnvart börnunum, þörf á að öðlast 
vitneskju um framfarir þeirra og velllíðan. Tungumálaerfiðleikar og félags-
legur munur voru þarna í aukahlutverki. Rannsakandinn varð vinur 
barnanna og upplýsingabrunnur þegar kom að uppeldisfræðilegum atriðum 
innan fjölskyldnanna. Þó svo að rannsakandinn hafi stigið fyrsta skrefið þá 
þróaðist það þannig að fjölskyldumeðlimir leituðu hann uppi innan skólanna 
til þess að fá fréttir af því hvernig barninu hefði gengið í skólanum og 
hvernig líðan þess hefði verið, ásamt því að biðja fyrir skilaboð til kennara 
barnanna (Brooker, 2002). 
 
Í rannsókn sem framkvæmd var af Hoover-Dempsey, Walker, Sandler, 
Whetsel, Green, Wilkins og Clossen (2005), var skoðuð ástæða þess að 
foreldrar taka þátt í námi barna sinna og hvaða áhrif þessi þátttaka hefði á 
framgöngu nemenda. Gefnar voru hugmyndir varðandi nánari skilning á 
þessu og hvað hægt væri að gera til þess að efla þátttöku foreldranna í 
gegnum skólasamfélagið. Tveir af höfundunum, Hoover-Dempsey og 
Sandler, útbjuggu líkan í tengslum við þátttöku foreldra og rannsóknin tók 
mið af því. Útfærsla foreldrahlutverksins var háð þeirri merkingu sem 
foreldrar lögðu í hlutverk sitt gagnvart námi barnanna og hvernig mynstri 
það útfærðist í. Þetta var oft háð því hvað foreldrar töldu viðeigandi innan 
þess samfélagsramma sem búið var í. Boð um þátttöku í námi barnanna, að 
hún væri mikilvæg og nokkuð sem skólinn ætlaðist til, skipti máli fyrir alla 
foreldra og sérstaklega óvirku foreldrana. Hlutverk leikskólastjórans var 
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mikilvægt þegar kom að þróun, styrkingu og  myndun andrúmslofts þar sem 
allir væru velkomnir og sérstaklega þeir sem kæmu frá efnaminni fjöl-
skyldum eða hefðu annað móðurmál. „Rannsakendur settu fram að margir 
foreldra með fjölmenningarlegan bakgrunn og ólíkar fjölskylduaðstæður 
gátu verið og væru virkir á áhrifaríkan hátt í námi barna sinna“ (Hoover-
Dempsey, Walker, Sandler, Whetsel, Green, Wilkins og Clossen, 2005, bls. 
116).  
 
Í rannsókn sem Walker-Dalhouse og Dalhouse gerðu 2009, voru tekin viðtöl 
við þrjá hópa viðmælenda, foreldra sem komið höfðu til landsins sem 
flóttamenn, börn þeirra og þá kennara sem kenndu börnunum annað 
tungumál.  Út frá þessum viðtölum stóðu fjórir þættir upp úr: menningar-
legur munur, hefðir; hlutverk foreldra og væntingar þeirra; samskipti 
heimilis og skóla og væntingar og venjur kennara. Kennararnir þurftu sér-
staka þjálfun hvað snerti þau málefni sem sneru að flóttamönnum til þess 
að verða færari um að aðstoða þá innan skólans. Annað viðhorf var til 
staðar hjá kennurum barna sem voru að læra annað mál, en þeir horfðu 
meira á jákvæðar hliðar barnsins og styrkleika þess. Foreldrarnir töldu að 
það væri þeirra hlutverk að aga börnin heima fyrir, en í skólanum þá væri 
það hlutverk kennaranna (þar sem að kennarinn kemur í stað foreldra í 
skólanum, en þetta viðhorf tengist menningarlegum bakgrunni) en með því 
væru þeir að sýna að þeim væri annt um börnin.  

Rannsóknir hafa sýnt að með aukinni þekkingu og vitneskju um bakgrunn 
barnanna, sem hægt væri að öðlast með aðstoð foreldra, þá jókst samúð og 
skilningur kennara. Hægt væri að miðla þekkingu og arfleifð barna og 
foreldra í gegnum ritmál og ljósmyndir í verkefnavinnu. Þetta væri áríðandi 
liður í því að mynda fjölmenningarlegt umhverfi innan skólanna, þar sem 
börnin nytu sín, foreldrar finndu að þeir væru velkomnir og foreldra-
samstarf væri rauði þráðurinn í gegnum allt saman. Þá væri jafnframt ýtt 
undir samræður á milli foreldra og kennara og hvatt væri til þeirra sem liðar 
í því að læra annað mál (Walker - Dalhouse og Dalhouse, 2009). 
 
Rannsókn Joshi, Eberly og Konzal (2005) fjallaði um mikilvægi samvinnu 
heimilis og skóla, að byggja góð tengsl, um sameiginleg markmið og að 
styðja nemendur jöfnum höndum. Mikilvægi menningar á þroska og nám 
barna. Tvenns konar áhersluatriði voru í rannsókninni: 
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Hið fyrra: Að komast að þátttöku foreldra í skólastarfinu. 
Hið síðara: Að komast að því hvaða þekkingu þátttakendur höfðu í sam-
bandi við mótun og skilning á menningarlegri samsetningu innan bekkjarins. 

Erfitt gat verið að mynda gott foreldrasamstarf, hvort heldur sem 
menningarlegur bakgrunnur væri líkur eða ólíkur. Nauðsynlegt væri þó að 
byggja upp góð tengsl og gagnkvæm samskipti, þar sem að virðing væri í 
fyrirrúmi. Þetta var fjölmenningarleg rannsóknaráætlun og markmiðin voru 
að aðstoða og hjálpa kennurum að skilja gildi, viðmið og framkvæmd innan 
fjölskyldnanna, þannig að hægt væri að nota það í mótun námsumhverfisins 
í skólunum og öfugt. Fram kom hjá Trumbull og félögum árið 2001 að ein 
helsta hindrunin hvað snerti foreldrasamvinnu væri skortur á skilningi 
gagnvart þeim ólíku gildum, viðmiðum og framkvæmdaþáttum sem 
tengdust markmiðum náms, bæði af foreldrum og kennurum. Auk þessa var 
einnig nefnt að sjaldgæft væri að skólar reyndu að öðlast vitneskju um hvað 
lægi að baki þessum gildismun (Joshi, Eberly og Konzal, 2005). Barnið aftur á 
móti væri staðsett mitt á milli þessara aðila og fengi ólík skilaboð um hvaða 
gildum og viðmiðum það ætti að fylgja. Oft á tíðum gerðu kennarar sér ekki 
nægilega góða grein fyrir sinni eigin menningu, né barnanna, og gætu þar af 
leiðandi ekki brúað bilið þarna á milli. Það sem kennarar töldu takmarka 
foreldrasamvinnu voru tímaskortur, áhugaleysi gagnvart námi barnanna, 
tungumálaörðugleikar og menntunarhömlur, en hugsanlega má rekja hluta 
þessara takmarkana í foreldrasamvinnu til þekkingarleysis kennara á eigin 
menningu (Joshi, Eberly og Konzal, 2005). 
 
Rannsókn Galindo og Sheldon (2012) var megindleg og unnin upp úr 
gagnagrunni langtímarannsóknar á leikskólum (haust 1998 – vor 1999) og 
fjallaði um hve mikilvægt sambandið á milli skóla og heimilis væri þegar 
kæmi að námi og þroska, þó einkum hvað varðaði leikskólaaldurinn. Skóla- 
og fjölskyldutengslin voru skoðuð, ásamt þátttöku fjölskyldunnar og því 
hvernig börnin stóðu sig. Góð undirstaða í upphafi leikskólagöngu og góð 
líðan barns í skóla jók líkur á áframhaldandi námi og þess má einnig geta að 
þar sem skólinn setti markvissa vinnu í að efla foreldrasamstarf þá 
minnkuðu líkurnar á hegðunarvandamálum barnanna. Þar sem mikið var 
lagt upp úr góðri aðlögun í leikskólanum tengdist það góðu árangursmati 
hjá börnunum að vori á jákvæðan máta. Helstu niðurstöður voru þær að þar 
sem skólarnir stefndu markvisst að því að mynda tengsl við foreldra, jukust 
líkurnar á þátttöku þeirra í skólanum og árangur barnanna jókst miðað við 
það (Galindo og Sheldon, 2012). 
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 Í næsta kafla verður greint frá rannsókn höfundar, þeirri aðferðafræði 
sem stuðst var við og sjálfri framkvæmdinni. Þá verður einnig greint frá 
úrvinnslunni og þemum sem greindust við hana.  
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4 Aðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknina sjálfa, en henni er ætlað að 
svara rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með í byrjun og ítrekaðar 
verða hér 

• Á hvern hátt er aðlögun barna af erlendum uppruna frábrugðin 
aðlögun íslenskra barna eða er hún það ekki? 

• Hvað finnst foreldrum barna af erlendum uppruna vera mikil-
vægustu þættirnir í samstarfi/samvinnu við starfsfólk leikskólanna? 
Hvað finnst íslenskum foreldrum? 

• Hvert er mat starfsfólks sem unnið hefur í yfir 10 ár með fjöl-
breyttum barnahópi í leikskólum á því hvað sé mikilvægast til þess 
að mynda gott samstarf/samvinnu og traust strax í upphafi, bæði 
við íslenska foreldra og foreldra barna af erlendum uppruna? 

4.1 Rannsókn  

Rannsókn er kerfisbundið ferli þar sem merkingarbærra upplýsinga um 
rannsóknarefnið er aflað, þeim safnað saman og þær síðan greindar. Þetta 
ferli getur verið mismunandi, þ.e.a.s. að ólíkum rannsóknaraðferðum sé 
beitt til þess að afla upplýsinga sem ætlað er að svara þeim spurningum 
sem lagt er af stað með í upphafi rannsóknar. Almennt er talað um að 
rannsóknaraðferð geti verið annað hvort megindleg (e. quantitative), en þar 
eru gögnin yfirleitt aðallega tölur, mælingar, tölfræði og rannsóknarferlið er 
formbundnara og fyrirfram ákveðið, eða þá eigindleg (e. qualitative), en þar 
eru gögnin oft textar eða myndefni, svo sem athuganir á efni viðtala eða 
skjala og sjálft rannsóknarferlið ræðst af framvindu rannsóknarinnar (Flick, 
2006). Þó svo að í mörgum tilvikum þá sé báðum aðferðum beitt á sama 
rannsóknarefnið en þá mismunandi þáttum hvorrar aðferðar fyrir sig 
(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Í þessari rannsókn var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir, en þá er 
ákveðinna upplýsinga aflað, oft á tíðum með viðtölum, og reyndi rann-
sakandi að setja sig inn í hugarheim viðmælanda, aðstæður þeirra og um-
hverfi. Yfirleitt var um lýsandi gögn (e. descriptive data) að ræða. Með 
lýsandi gögnum er t.d. átt við það þegar viðmælendur sögðu frá upplifunum 
og atburðum með sínum eigin orðum (Bogdan og Biklen, 2003; Schwandt, 
2007; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Sjálft ferlið var mikilvægara en sú afurð 
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eða útkoma sem mögulega gæti komið, sem er mjög jákvæður punktur, 
sérstaklega þegar verið er að rannsaka eitthvað sem tengist kennslu. Sjálf 
samræðan (e. dialogue) milli rannsakanda og viðmælenda er mjög mikilvæg 
skilgreining þegar kemur að eigindlegum rannsóknum (Bogdan og Biklen, 
2003). „Eigindlegar rannsóknaraðferðir ætla í mjög breiðum skilningi að 
skilja þá merkingu sem liggur að baki mannlegrar hegðunar“ (Schwandt, 
2007, bls. 248). Rannsakandinn þarf að vera undirbúinn og opinn gagnvart 
því að sjálf rannsóknin móti hugmyndir og vitneskju hans um efnið (Bogdan 
og Biklen, 2003). 

Hægt er að skilgreina aðferðina nánar sem etnógrafíska rannsókn innan 
eigindlegrar aðferðafræði. En með etnógrafískri rannsókn er átt við að verið 
sé að rannsaka eðli félagslegra fyrirbæra og notaðar eru til þess ýmsar 
aðferðir, meðal annars viðtöl. Meginmarkmið etnógrafískra rannsókna er að 
leitast við að skilja sjónarhorn þeirra sem verið er að rannsaka og oft á 
tíðum er verið að skoða sérstaklega eitthvert fyrirbæri sem erfitt er að 
rannsaka með öðrum hætti. Etnógrafísk rannsókn beitir aðleiðslu (e. 
induction), en með því er átt við að kenningin eigi rætur sínar og byggi á 
þeim gögnum sem aflað er með rannsókninni sjálfri. Sem dæmi er hægt að 
byrja að rannsaka hluti og þætti, á borð við samfélög indíána, og eftir því 
sem gögnin verða fleiri því meira er farið að skoða þau og finna þannig út 
einhverja kenningu sem byggist á sjálfum gögnunum (Flick, 2006; Grétar L. 
Marinósson, 1998, 2004). Tilgangur etnógrafíu er að lýsa því sem er að 
gerast og túlka svo hvernig fólk sem tilheyrir sama hópi skynjar sínar eigin 
gerðir, gerðir annarra og það samhengi sem til staðar er á milli (Grétar L. 
Marinósson, 2004). Sem dæmi um þetta má skoða hvernig foreldrar af 
íslenskum uppruna skynja sitt hlutverk og sínar gerðir þegar kemur að 
aðlögun barna sinna, hvað þau skynja í gerðum starfsfólks eða foreldra af 
erlendum uppruna og hvernig þetta tengist allt saman. Etnógrafísk 
rannsókn leggur mikla áherslu á hlutverk menningar og þá þætti innan 
hennar sem eru einstaklingum sameiginlegir og eiga sér stað í náttúrulegu 
umhverfi, en ekki tilbúnu líkt og á rannsóknarstofu en einnig væri hægt að 
tala um félagslega samsettan hóp (McMillan, 2008). 

Með sniði (e. design) er átt við hvernig rannsóknarverkefnið er afmarkað 
og einnig er tilgreint hvernig útbúa eigi raunveruleg gögn sem notuð verða 
til að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt er af stað með í upphafi 
(McMillan og Schumacher, 2006). Bakgrunnur rannsakanda hefur áhrif á 
nálgun hans á efni rannsóknarinnar og hvað innan hennar fær mesta vægi 
(Bogdan og Biklen, 2003). Hér er tilviksrannsókn (e. case study) valin, en 
hún felur í sér nákvæma athugun á ákveðnu tilviki, oftast nær í félagslegu 
samhengi, en ekki því hvaða breytur geta haft áhrif á tilvikið. Gott er að 
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beita þessari aðferð sérstaklega ef ætlað er að leita svara við hv- 
spurningum, líkt og hvernig, hvers vegna, hvað, hver, svo dæmi séu nefnd 
(Schwandt, 2007). Tilvikið getur verið einstaklingsbundið, hópar, þá getur 
verið um ræða ákveðið og afmarkað samhengi, samfélag, ákveðna 
ákvörðun, stefnu eða atvik  (Flick, 2006; Rúnar Helgi Andrason, 2003). 
Tilviksrannsókn er oft lýst sem breiðri og opinni í upphafi en hún þrengist 
svo smám saman eftir því sem fleiri gögn bætast við og áherslan beinist í 
ákveðna átt (Bogdan og Biklen, 2003). Hér er tilvikið upplifun viðmælenda 
af aðlögun barna sinna að leikskóla ellegar upplifun leikskólastarfsmanna af 
því að laga börn að leikskóla. 

Fyrstu kynni hafa heilmikið að segja um framhaldið og því er mikilvægt 
að sýna viðmælendum virðingu og fara eftir þeim reglum sem gilda um 
rannsóknir. Í tilviksrannsóknum er rannsakandinn sjálfur oft eitt helsta 
mælitækið og er því í mjög nánum samskiptum við þátttakendur rann-
sóknarinnar. Viðtöl eru mjög mikilvæg gagnasöfnunarleið í tilviks-
rannsóknum (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Innan entógrafískra rannsókna 
er beitt viðtölum vegna þess að ekki er hægt að afla upplýsinganna með 
öðrum hætti. Viðtölunum er ætlað að skýra sjónarhorn viðmælanda, 
hugsunarhátt þeirra og hvernig þeir meta ákveðin tilvik. Í etnógrafískum 
viðtölum er það yfirleitt viðmælandinn sem stjórnar, en ekki rannsakandinn, 
sem þarf aftur á móti að vera sveigjanlegur en samt halda samræðunni á 
réttum grundvelli og í tengslum við það efni sem hann er að rannsaka 
(McMillan, 2008).  

4.2 Rannsóknaraðferð og snið 

Í þessari rannsókn var notuð etnógrafísk rannsókn innan eigindlegrar 
aðferðafræði, en með því er átt við að verið sé að rannsaka eðli félagslegra 
fyrirbæra og notaðar eru til þess ýmsar aðferðir, m.a. viðtöl eins og ég gerði 
hér. Leitast er við að skilja sjónarhorn þeirra sem verið er að rannsaka og oft 
á tíðum er verið að skoða sérstaklega eitthvert fyrirbæri eða tilvik sem erfitt 
er að skoða með öðrum hætti.  

Það snið sem notað var í rannsókninni nefnist tilviksrannsókn en hún 
felur í sér nákvæma athugun á tilteknu fyrirbæri eða tilviki og mjög gott er 
að nota þessa aðferð þegar leitast er svara við hv-spurningum, líkt og gert 
var í þessari rannsókn. Það tilvik sem var til rannsóknar var upplifun við-
mælenda af aðlögun barna sinna að leikskóla eða leikskólastarfsmanna af 
því að aðlaga börn að leikskóla. 
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Hægt er að flokka spurningarnar fyrir foreldrana á eftirfarandi máta: 
• bakgrunnsupplýsingar (s.s. aldur barns, leikskólastefna, fjöldi á  deild, 

fagmenntun, þjóðerni/fjölmenning)  
• aðlögunin sjálf (s.s. fyrirkomulag, hvort foreldri sá um aðlögun, 

samanburður aðlögunar við aðrar á öðrum leikskólum)  
• upplýsingaflæði (s.s. kynning á starfsemi deildar/leikskóla)  
• samskipti við aðila innan leikskólans (stutt lýsing, æskileg frá sjónar-

hóli foreldra) 
• aðstoð/árekstrar (frá starfsfólki/við starfsfólk, hver og hvernig leyst) 
• fjölbreytileiki/fjölmenning, viðmót leikskóla gagnvart heimamenningu 
• mikilvægir þættir að mati foreldra hvað snertir samstarf og 

samvinnu 
• Fyrir foreldra af erlendum uppruna var einnig spurt út í íslensku-

kunnáttu meðan á aðlögun stóð 
• Starfsfólkið var einnig spurt út í þá leikskóla sem það starfaði á eða 

hefur starfað á í gegnum tíðina, um starfsmannabreytingar, undir-
búning undir aðlögun, mikilvægustu þætti í myndun góðs foreldra-
samstarfs strax og við erlendu foreldrana sérstaklega 

4.3  Viðtöl 

Í þessari rannsókn var upplýsinga aflað með viðtölum. Yfirleitt hefur 
rannsakandi valið viðtöl þar sem hann telur það vera öflugustu leiðina til að 
afla gagna sem geta svo í framhaldinu svarað rannsóknarspurningum hans. 
Hér verður um hálf-opin eða hálf-skipulögð viðtöl (e. semi-structured 
interviews), að ræða og verða þau tekin upp. Ætlunin með viðtölunum er að 
afla upplýsinga um aðlögun barna að leikskóla út frá sjónarhóli ein-
staklinganna og að gefa reynslu þeirra af aðlögun barnanna ákveðna 
merkingu sem hægt er að setja í tiltekið samhengi við upplifanir þeirra. Með 
því að spyrja tiltekinna spurninga og fá svör við þeim er reynt að fá þessa 
reynslu fram (Kvale, 1996; Schwandt, 2007). Eigindleg viðtöl má í grunninn 
skilgreina sem samtal þar sem rannsakandinn beinir samtalinu í átt að því 
efni eða upplýsingum sem hann vill fá frá viðmælanda. Eitt af því mikilvæga 
við hálf-skipulögð viðtöl er sá sveigjanleiki sem er til staðar af hálfu rann-
sakanda hvað áhrærir að grípa þau tækifæri sem gefast í að afla nánari 
upplýsinga (út frá upphaflegum spurningum) (Babbie, 2001). Þegar viðtöl 
eru tekin þá hefjast þau yfirleitt á óformlegu spjalli til þess að brjóta ísinn, 
þannig að viðmælandi og rannsakandi fái að kynnast dálítið áður en farið er 
í framkvæmd sjálfs viðtalsins. Rannsakandinn vill fá fram sjónarhorn við-
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mælenda um tilteknar upplifanir, ákveðna atburði og lífsreynslu þeirra. Því 
skipuleggja þeir viðtölin sem samtöl tveggja aðila sem ríkir gagnkvæmt 
traust á milli. Þetta er eina leiðin til að komast að því hvað viðmælendum 
finnst mikilvægast (Bogdan og Biklen, 2003). En notast var við þann háttinn í 
þessari rannsókn. Þegar viðtal verður fyrir valinu er ástæðan oftar en ekki sú 
að rannsakandinn telur að það muni veita hvað best svör við þeim 
spurningum sem hann lagði upp með í byrjun (Helga Jónsdóttir, 2003). Virk 
hlustun er mjög mikilvægur þáttur í viðtölum, þannig að hægt sé að 
bregðast strax við því sem viðmælandi segir og jafnvel spyrja þá ýtarlegri 
spurninga um tiltekið efni (Bogdan og Biklen, 2003; Helga Jónsdóttir, 2003). 
Einmitt þessi þáttur gerir það að verkum að upptökur af viðtölum eru svo  
mikilvægar (Roberts-Holmes, 2005). Rannsakandinn þarf að sýna hlutleysi á 
meðan á sjálfu viðtalinu stendur þannig að skoðanir hans liti ekki þær 
upplýsingar sem viðmælendur láta í ljós (Roberts-Holmes, 2005; Schwandt, 
2007). Þó er alveg ljóst að bakgrunnur rannsakanda (líkt og menntun, 
reynsla og upplifanir) hefur áhrif á spurningaval hans í upphafi og hverju 
hann vill fá svör við eftir því sem líður á rannsóknina (Bogdan og Biklen, 
2003). 

4.4 Þátttakendur 

Þátttakendurnir voru níu einstaklingar, þrír starfsmenn á leikskólum með 
yfir 10 ára reynslu af starfi og með uppeldisfræðilega menntun (á sviði leik- 
og grunnskóla). Þá tóku einnig þátt þrír foreldrar barna af erlendum 
uppruna, sem dvalið hafa hér á landi í kringum tíu ár, allir með mjög góða 
íslenskukunnáttu og hafa lokið háskólagöngu hérlendis. Auk þessa hafa tveir 
af erlendu foreldrunum starfað á leikskóla og þekkja því starfið innan 
leikskólanna vel. Síðustu þrír þátttakendurnir voru foreldrar íslenskra barna, 
háskólagengnir og starfa þeir við kennslu í framhaldsskólum. Foreldrarnir 
svöruðu spurningum um aðlögun barns að leikskóla. Misjafnt var hvort sagt 
var frá aðlögun eins barns eða fleiri (systkini) og hvort um var að ræða 
aðlögun á einn leikskóla eða alla leikskóla sem barnið hafði gengið í. Á 
heildina litið var lýst aðlögunum að sautján leikskólum, sem flestir voru á 
höfuðborgarsvæðinu, en þó voru nokkrar undantekningar frá því og var þá 
yfirleitt um fyrri aðlögun að ræða eða aðlögun eldri systkina. Engir tveir 
viðmælendanna lýstu aðlögun á sömu leikskólunum, þó var sama leikskóla-
stefna til staðar í þremur þeirra. Viðtölin við viðmælendurna fóru öll fram á 
íslensku, en þess má geta að eitt erlenda foreldrið greip nokkrum sinnum til 
enskra orða þegar hana vantaði íslenska orðið til að skýra mál sitt betur. 
Viðtalstíminn dreifðist frá hálftíma upp í einn og hálfan tíma og fór það eftir 
einstaklingum. Reynsla leikskólanna af móttöku barna af erlendum uppruna 
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var mismikil, þó töldu viðmælendur að leikskólarnir stæðu sig vel hvað 
snerti aðlögun barna af erlendum uppruna. 

Hentugleikaúrtaki (e. accidental/convenience sample) var beitt þegar 
kom að vali á þátttakendum, en sú aðferð táknar að rannsakandi velur aðila 
sem taka eiga þátt í verkefninu vegna þess að auðvelt er að nálgast þá. 
Segja má að hægt sé að réttlæta notkun þessarar tegundar af úrtaki þar 
sem ætlunin er ekki að alhæfa út frá þeim niðurstöðum sem fram koma 
(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003), heldur að skilja betur þau 
tengsl sem til staðar eru á milli einstaklinga og afla nánari upplýsinga um 
þau (McMillan, 2008; McMillan og Schumacher, 2006). Fyrir vikið er hægt 
að taka niðurstöðunum með þeim fyrirvara að um lítið úrtak sé að ræða og 
að túlka skuli niðurstöðurnar einkum sem upplifanir þessara tilteknu ein-
staklinga á þessum ákveðna tímapunkti í tengslum við þau þemu sem 
greinst hafa. 

4.5 Gagnasöfnun 

Viðtöl við þátttakendur sem ætlað er að veita upplýsingar og eru vonir 
bundnar við að þær megi varpa ljósi á hvernig og hvað hægt er að gera til 
þess að bæta foreldrasamstarf/samvinnu og skapa traust milli starfsfólks á 
leikskólum og foreldra barna. Áætlað er að taka eitt viðtal við hvern við-
mælanda, nema þá úrvinnsla viðtalanna krefjist viðbótarviðtals. Við-
mælendur fá sent afrit af viðtalsspurningum degi áður en sjálft viðtalið fer 
fram og gefst svo einnig kostur á að lesa yfir afrit af viðtali til að ganga úr 
skugga um að rannsakandi hafi skilið þá rétt. Viðmælendur verða þrír innan 
hvers liðs, þ.e.a.s. þrír starfsmenn með yfir 10 ára reynslu að baki, þrír 
foreldrar af erlendum uppruna og þrír foreldrar íslenskra barna. Sjálf við-
tölin fóru fram á tímabilinu 20. febrúar til 5. mars 2013 og fóru þau í 
langflestum tilvikum fram á heimilum viðmælendanna. Áður en viðtölin 
voru tekin fengu viðmælendur að sjá rannsóknarspurningarnar. Eftir viðtölin 
voru þau afrituð orðrétt og fengu viðmælendur þá tækifæri til þess að koma 
með athugasemdir við skráningu viðtala, en slíkt eykur réttmæti þeirra. 
Einnig voru skoðaðar skýrslur, handbækur og fleira sem tengist aðlögun 
barna að leikskóla, auk þess sem handbók um foreldrasamvinnu og fjöl-
menningarstefnu Reykjavíkurborgar var skoðuð. 

4.6 Úrvinnsla og gagnagreining 

Með hugtakinu gagnagreiningu (e. data analysis) er átt við það ferli að fara 
markvisst yfir viðtölin og skrá athugasemdir við þau atriði sem þykja áhuga-
verð fyrir rannsóknina. Því næst kemur að sjálfri túlkun gagnanna (e. 
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interpretation) en þar mótar rannsakandinn hugmyndir sínar út frá 
gögnunum og flokkar þau og lyklar (e. coding), auk þess að leita að 
ákveðnum þemum sem til staðar gætu verið í gögnunum (Bogdan og Biklen, 
2003). Lyklar eru hugmyndir sem rannsakandinn vill koma á framfæri um 
gögnin og því aðeins tæki eða merkingar fyrir flokka sem unnið er með í 
framhaldinu. Hér er hægt að tala um þematíska lyklun (e. thematic coding), 
en þá er eitt tilvik, svo sem viðtal við einn viðmælanda, tekið og greint og 
niðurstöðurnar notaðar til þess að beita sams konar greiningu á hin viðtölin. 
Þó var í raun farið í gegnum eitt viðtal hjá hverjum flokki viðmælenda 
(íslenskir foreldrar, erlendir foreldrar og starfsmenn). Á það var beitt 
þematískri lyklun og niðurstöðurnar svo teknar og notaðar á hin viðtölin 
innan flokksins. Sjálf lyklunin er þannig grunduð í þeim gögnum sem aflað 
var með viðtölum við viðmælendur (Flick, 2006). Farið var í gegnum 
skráningu viðtalanna reglulega meðan á úrvinnslu og gagnagreiningu stóð. 
En rannsakandi vildi fullvissa sig um að honum hefði ekki yfirsést neitt né 
hann misskilið það sem viðmælendur tjáðu sig um. Þá vildi hann einnig vera 
viss um að hann hvorki of- né vantúlkaði efnið (McMillan, 2008). Þegar 
eigindleg viðtöl eru lykluð, er verið að finna það munstur/þau þemu sem til 
staðar eru í gögnunum, þannig að hægt sé að fjalla nánar um þetta (Babbie, 
2001).  
Flokka má meginefni viðtalanna í eftirfarandi þemu: 

• Aðlögun (innan þessa þema eru atriði eins og aðlögunaraðferð, 
 upplifanir starfsfólks, upplifanir foreldra) 

• Viðhorf til samvinnu/samstarfs (þetta er skoðað út frá sjónarhorni 
 starfsmanna og foreldra) 

• Upplýsingaflæði (á milli leikskóla og heimilis, dagleg samskipti, 
 skilaboð, tilkynningar og viðburðir) 

• Fjölmenning/fjölbreytileiki (hlutverk heimamenningar í leik-
skólanum, hvernig leikskóla tekst að koma til móts við þann fjöl-
breytileika og fjölmenningu sem þegar fyrirfinnst; hvernig gengur 
leikskólanum að flétta heimamenningu og menningarhefðir 
barnanna á deildinni inn í starfið. Hvernig upplifa foreldrar viðmót 
leikskóla gagnvart menningu og menningarhefðum sínum) 

4.7 Siðferðileg atriði og trúverðugleiki 

Áður en gagnasöfnun hefst þarf að fá leyfi og samþykki einstaklinganna sem 
ætlunin er að taka viðtal við. Samþykki þátttakenda er hluti af því að byggja 
upp trúnað við þá. Mikilvægt er að upplýsa þátttakendurna sjálfa um rann-
sóknina og hvað felst í þátttökunni. Einnig þarf að gera þeim grein fyrir að 
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þeir geti hætt þátttöku hvenær sem þeir vilja. Þetta þarf að gera áður en 
þátttakendur samþykkja þátttöku sína og kallast það upplýst samþykki (e. 
informed consent). Þar þarf einnig að koma fram að ekki sé hægt að rekja 
gögnin til þátttakenda, hvað verður um gögnin að rannsókn lokinni og hvort 
einhver hætta fylgir þátttökunni (Flick, 2006; McMillan og Schumacher, 
2006). Rannsókn þarf bæði að uppfylla aðferðafræðilegar og siðferðilegar 
kröfur. Siðfræði er ákveðin fræðigrein sem leitar svara við siðferðilegum 
spurningum um hvað sé rétt og rangt (Sigurður Kristinsson, 2003). Siðfræði 
(e. ethics) í eigindlegum rannsóknum er oft háð því hvaða persónulegu gildi 
og viðmið rannsakandi hefur gagnvart því hvað sé rétt og hvað er rangt 
innan þessara tilteknu marka sem rannsóknin felur í sér. Til eru leið-
beiningar fyrir rannsakendur í eigindlegum rannsóknum hvað áhrærir 
setningu siðareglna fyrir rannsókn en frá þeim eru ætíð einhverjar undan-
tekningar. Þó má segja að innan þeirra séu atriði á borð við það að misnota 
ekki stöðu sína þegar kemur að gagnaöflun, þar sem að viðmælendum gætu 
fundist þeir knúnir til að taka þátt í rannsóknum, að virða einkalíf við-
mælenda og gefa þeim dulnefni, sýna þeim virðingu og leita eftir samvinnu 
við þá. Þá er enn fremur mikilvægt er að segja sannleikann, þó svo að hann 
samræmist ekki því sem rannsakandinn hafði gert sér í hugarlund sem 
útkomu rannsóknarinnar (Bogdan og Biklen, 2003). 

Þegar kemur að trúverðugleika (e. credibility) í eigindlegum rannsóknum 
þá má segja að hann sé háður því hversu trúanleg gögnin, gagnagreiningin 
og niðurstöðurnar eru. Stuðst er við tiltekin hugtök sem eru mjög mikilvæg 
hvað trúverðugleika í eigindlegum rannsóknum snertir en þau eru m.a. 
hugtakið margprófun (e. triangulation), en þar er fjölbreyttum aðferðum 
beitt til gagnaöflunar. Annað hugtak er áreiðanleiki (e. reliability), en með 
því er átt við hvað gögnin samræmast vel því sem rannsakað var og einnig 
hversu rétt túlkunin, og þar með niðurstöðurnar, eru. Áreiðanleika gagna er 
hægt að staðfesta með því að viðmælendur lesi yfir skráningu viðtala sinna 
án athugasemda (McMillan, 2008). Eitt hugtakið er réttmæti (e. validity) en 
með því er átt við alhæfingu út frá niðurstöðum. Það er oft veikara í eigind-
legum rannsóknum en í megindlegum rannsóknum sem studdar eru af 
tölfræðilegum gögnum, þar sem tilgangurinn er að auka við þann skilning á 
tilvikinu sem þegar er til staðar. Þó er hægt að auka réttmæti í eigindlegum 
rannsóknum með því að sýna tilvísanir í það sem verið er að rannsaka, að 
viðmælendur meti skýrsluna rétt og að það sem á að mæla hafi verið mælt 
(Flick, 2006; Helga Jónsdóttir, 2003; Kristján Kristjánsson, 2003; McMillan, 
2008). Eigindlegar rannsóknir eiga að skila af sér tillögum um hvernig hægt 
sé að auka þá þekkingu sem við búum nú þegar yfir og því er réttmæti 
rannsóknar skoðað með tilliti til þess hversu vel rannsakanda tókst að túlka 
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rannsókn sína. Þó er nauðsynlegt að hafa í huga að reynsla og upplifanir 
rannsakandans hafa ætíð áhrif á túlkun gagnanna (Kristín Björnsdóttir, 
2003).   

Því tel ég að upplifun þessara níu einstaklinga, muni láta í ljós upp-
lýsingar um hvernig hægt sé að koma á fót góðri foreldrasamvinnu /sam-
starfi og skapa traust við foreldra af erlendum uppruna strax í upphafi leik-
skólagöngu barna þeirra. Þessi rannsókn snýst um upplifun þessara níu ein-
staklinga af reynslu þeirra af aðlögun barna á leikskóla. Þar sem um lítið 
úrtak er að ræða er ekki hægt að alhæfa út frá þeim niðurstöðum sem fram 
koma. Einnig er skoðað hvernig Reykjavíkurborg skipuleggur aðlögun barna 
að leikskóla og hvernig stefnur borgarinnar eru í tengslum við fjölmenningu 
og foreldrasamstarf. 

Í næsta kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknar höfundar, með 
hliðsjón af þeim þemum sem fram komu. Fyrst er greint frá því sem 
starfsfólkið sagði, þá íslensku foreldrarnir og loks foreldrar barna af 
erlendum uppruna. 
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5  Niðurstöður 

Leikskólar vinna eftir og hafa mótað ákveðnar leikskólastefnur, en með því 
er átt við að þeir hafi tekið ákveðna hugmyndafræði eða hluta af 
kenningum fræðimanna sem þeir notast við þegar kemur að hinu eiginlega 
leikskólastarfi. Sem dæmi um tiltekna hugmyndafræði er Reggio Emilia, 
þaðan sem þátttökuaðlögunin á uppruna sinn. Einnig kenna margir leik-
skólar sig við kenningar John Dewey um að nám eigi að eiga sér stað í 
gegnum leikinn. Kenningar Mariu Montessori fjalla um nauðsyn þess að efla 
sjálfstæði barna og ábyrgðartilfinningu, mikilvægi skráninga til nánari 
vitneskju um börnin og þarfir þeirra. Kenningar Jerome Bruner snúast um 
að horfa eigi á hinn menningarlega bakgrunn þegar starf með fjöl-
menningarlegum barnahópi er skipulagt og kenningar Lev Vygotsky um að 
börn geti lært meira með aðstoð fullorðinna en þau geta upp á eigin spýtur 
og kallast það „svæði mögulegs þroska“ (ZPD). 

Vert er að taka fram að í þessari tilviksrannsókn var um mjög lítið úrtak 
að ræða og því er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum viðtalanna, 
heldur endurspegla þau persónulega reynslu tiltekinna einstaklinga í mjög 
afmörkuðu samhengi.  

Niðurstöðurnar voru skoðaðar í samhengi við þau þemu sem fram komu 
í viðtölunum og eftir viðmælendum. Fyrst koma svörin frá starfsmönnunum, 
þá íslensku foreldrunum og í lokin foreldrum af erlendum uppruna. Eins og 
áður hefur verið tekið fram hefur öllum nöfnum viðmælenda verið breytt. Í 
flestöllum tilvikum eru leikskólarnir staðsettir á höfuðborgarsvæðinu en þó 
eru nokkrar undantekningar frá því og er þá yfirleitt um fyrri aðlaganir að 
ræða eða aðlaganir systkina í leikskóla. 

5.1 Aðlögun 

Innan þessa þema eru atriði í líkingu við aðlögunaraðferð, upplifanir 
starfsfólks  og upplifanir foreldra.  
 
Starfsmennirnir, Helena, Guðbjörg og Elín voru sammála um að ólíkt væri 
hvaða aðlögunaraðferð væri beitt á hverjum stað fyrir sig og réðist það af 
leikskólum, leikskólastefnum og áherslum leikskólastjóranna. Þá væri einnig 
einstaklingsbundið eftir börnum, foreldrum og starfsfólki hvernig aðlögunin 
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var skipulögð. Allir starfsmennirnir nefndu að báðir foreldrar hefðu komið 
jafnmikið að aðlögun barnanna. Elín bætti þó við og sagði að í tilviki þar sem 
barnið var af erlendum uppruna þá sá faðirinn meira um aðlögunina þar 
sem hann skildi íslenskuna betur en móðirin. Bæði Helena og Guðbjörg 
höfðu kynnst lykilmanneskju, reynt að vera með stakt barn í aðlögun og 
þátttökuaðlögun en Elín hafði eingöngu upplifað það form sem felur í sér 
lykilmanneskju og stakt barn í aðlögun. Guðbjörg og Helena höfðu hvorugar 
fengið formlega þjálfun um aðlögun barna en Guðbjörg sagði að sér hefði 
verið sagt hvað hún ætti að gera:  

kynnast barninu, leika við það, passa upp á að það eignist vini 
og félaga. [Með aðlögun barna af erlendum uppruna] sam-
skiptin á milli með foreldrunum það er öðruvísi, sumir tala ekki 
íslensku, bara erfið samskipti en samt fer aðlögun barnsins eftir 
því hvar barnið er statt í íslenskunni. 

Guðbjörg sagði í tengslum við þátttökuaðlögunina að þó svo að hún hefði 
ekki prófað hana í miklum mæli sjálf, þá þekkti hún til hennar og hefði séð 
hana í framkvæmd. Svo bætti hún við „hef kynnst því aðeins og það er 
dálítið mikið álag, ég hef ekki upplifað álagið sjálf en ég hef heyrt um það“ 

 
Helena sagði aftur á móti að hún hefði lært af reynslunni í tengslum við 
aðlögun barna, því hún hafi verið búin að aðlaga íslensk börn í mörg ár áður 
en börn af erlendum uppruna byrjuðu að koma: 

...þá var maður orðinn sjóaðri í því að aðlaga hin börnin inn, 
þessi íslensku og ...mér fannst samt...erfiðara að aðlaga 
erlendu börnin inn...bara þessi málskilningur því þau skildu 
kannski ekkert íslenskt mál en skildu sitt mál mjög vel og bara 
það að geta ekki skilið að barn þarf að fara á klósettið...og eina 
sem maður gerir er að kinka kolli og segja já og brosa, þar til 
eitthvert foreldri....segir manni „heyrðu hún þarf að pissa“ 

Helena hafði sjálf framkvæmt þátttökuaðlögun, hún sagðist ekki hafa fengið 
mikla kynningu á henni, hún hefði sjálf lesið sér til um hana og svo hefði 
aðlögunin hafist. Þegar hún bar þátttökuaðlögunina saman við hinar 
aðferðirnar sem hún þekkti til sagði hún eftirfarandi:  

Mér finnst best þegar það er lykilmanneskja...þá gátum við 
þegar það kom bara svona eitt og eitt barn inn eða tvö þá 
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gátum við verið með eina manneskju í því að sinna bara þessu 
barni...og þurfti ekki að sinna öllu hinu líka af því að þá gátum 
við tekið á okkur en það er náttúrulega ekki hægt núna [eftir 
kreppu].  

Svo bætti hún við: 

Við vorum með þátttökuaðlögun...ég ekki búin að hitta 
foreldrana nema rétt aðeins þegar þeir löbbuðu í gegnum 
deildina og sögðu halló...en mér finnst að deildarstjóri eigi að 
vera með í fyrsta viðtalinu...það var fundur [með foreldrunum] 
þar sem...var kynnt...stefna leikskólans, deildin og starfið og 
svo reyndi ég bara að kynna deildina svona jafnóðum fyrir 
foreldrum á meðan þeir voru í þátttökuaðlöguninni og reyna að 
segja sem flest og það finnst mér reyndar gott og jákvætt við 
þátttökuaðlögunina að þú getur svo mikið sagt af því að þú ert 
með foreldrunum í svo langan tíma að maður getur kynnt svo 
vel allt. 

Elín sagðist hafa fengið kynningu og eins konar viðmiðunarreglur þegar kom 
að aðlögun áður en að hún sá sjálf um hana, en sjálf aðlögunin miðaðist út 
frá hverju barni fyrir sig. Hún nefndi einnig að misjafnt væri eftir þjóðerni 
barns og foreldra hvernig aðlögunin gengi fyrir sig: 

Því að sumum [börnum] hentaði bara að koma í hálftíma og 
héngu í foreldrunum og þá reynir maður að ná sambandi við 
foreldrana þannig að barnið finni öryggi....að aðlaga barn af 
erlendum uppruna og þar var tungumálið í fyrsta sæti og 
barnið óöruggt og foreldrarnir líka, þetta var allt svo nýtt fyrir 
foreldrunum og þau skilja kannski ekki svo mikið og eru ekki 
viss með eitt eða neitt. Aðallega tungumálaerfiðleikar, ef fólk 
er af enskum uppruna þá er þetta ekkert mál en ef fólk er til 
dæmis pólskt þá er það erfitt. 

Helena og Guðbjörg töluðu báðar um að þeim fyndist besta aðferðin vera 
fólgna í því að barnið fengi lykilmanneskju á deild, sem geti sinnt því og 
foreldrunum almennilega, en þær nefndu báðar, og þá sérstaklega Helena, 
að þetta væri eitthvað sem hefði verið hægt að gera fyrir kreppu. Elín sagði 
að á leikskólanum sínum aðlagaði hver hópstjóri börn inn í sinn hóp og væri 
þar með lykilmanneskja barnsins. 
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Íslenskir foreldrar, þær Þórdís, Sara og Árdís, hafa samanlagt aðlagað börn 
sín að sex leikskólum, þar sem aðlögunarferlið var mjög misjafnt eftir 
skólum. Báðir foreldrarnir sáu um aðlögunarferlið hjá þeim Söru og Þórdísi 
en Árdís sá aftur á móti ein um aðlögunina þar sem faðirinn vann erlendis. 
Sara og maður hennar hafa aðlagað tvö börn á sama leikskóla, en hún ræddi 
sérstaklega um aðlögun yngra barnsins sem fékk úthlutað leikskólaplássi 
fyrir, eftir að allri annarri aðlögun hafði verið lokið.  

Aðlögunin stóð yfir í þrjá daga, mikil mannekla á deildinni...en 
það var lykilstarfsmaður þegar eldra [barnið] aðlagaðist. Ég 
þekki vel til leikskólans, hef þekkt sumt af starfsfólkinu í yfir 
þrjátíu ár og yngra barnið hefur komið inn í leikskólann með 
eldra barninu frá fæðingu, þannig að [það] þekkir umhverfið 
vel. 

Árdís þekkir til aðlögunar á þremur gjörólíkum leikskólum, hún hafði þetta 
að segja um aðlögunaraðferðirnar: Á fyrsta leikskólanum:  

Þá var fyrirkomulagið mjög sveigjanlegt, úti á landi og þar 
þekkti ég starfsfólkið, þetta voru  bekkjarsystur mínar...þetta 
voru bara ömmur og aðlögunin var bara þrír dagar. Þar sem 
maður bara kom með og sat og spjallaði og lá á gólfinu og svo 
sögðu þær bara, æi þetta er bara fínt. Var kannski bara komdu 
um hálf tíu, þá eru þau að leika og maður gat bara verið eins og 
hentaði og ekkert svona niðurnjörvað og ekkert svona stress. 

Á næsta leikskóla: 

Þar var aftur allt afslappað þó svo að það væri svona 
prógramm, þá einmitt fór [barnið mitt] í styttri aðlögun, það 
var búið að vera í einhverja fjóra daga og þá var sagt...nú fer 
hann bara allan daginn.  

Á þriðja leikskólanum: 

Hér er maður kallaður í viðtal hjá leikskólastjóranum „fóstrunni 
við tölvuna“ eins og börnin kalla hana, hún er með svona stórt 
borð og stóran tölvuskjá og fer mjög sjaldan frá henni og þar 
situr hún og svo ertu settur í skammarkrókinn hjá henni á 
bakvið tölvuna....svo er maður kallaður í viðtal á bakvið tölvuna 
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og ...er mjög meðvitaður um þetta og það er skýrt frá 
stefnunni. Tekin í viðtal og lagðar reglur og mjög stýrt 
prógramm þegar kom að aðlöguninni, þetta voru bara tíu 
dagar, 9-9:30; 9-10 og svo var mjög skýrt, já nú ert þú bara búin 
í aðlögun í dag, enginn sveigjanleiki, mjög stífur rammi. 
Leikskólastjórinn tók strax fram í byrjun og...mér sem móður 
sárnaði, [barnið] kemur inn á þessum tíma og svo smá lengist 
þetta, algjörlega eftir bókinni...það var bara að ég [móðirin] 
þekkti til starfsmannanna...og leikskólans að ég gat tengst þeim 
strax...mjög skýrt og ópersónulegt, af því að ég var búin að 
aðlaga á tveimur öðrum leikskólum og er með saman-
burðinn...Þarna var [barnið] löngu orðin góð en samt þurfti ég 
að mæta. Þessi stífni að klára þessa tíu daga. 

Þórdís talaði sérstaklega um síðustu aðlögunina hjá sínu barni, en það hafði 
verið á tveimur leikskólum. 

Það voru þrjú börn að aðlagast á sama tíma og fyrst var bara 
stutt heimsókn og ég var með allan tímann, strax á öðrum degi 
þá fór ég fram í kaffi. Það var lykilmanneskja sem sá um 
aðlögun barnsins. Aðalmunurinn hvað snerti aðlaganirnar 
kannski [verið] mest á manni sjálfum, öryggið og rólegheit, 
maður var rólegri, ekkert stressaður af því að maður þekkti til. 

Foreldrar barna af erlendum uppruna, þær Anna, Díana og Rakel, hafa 
samanlagt aðlagað börn sín að sjö leikskólum. Í tilviki Díönu og Önnu sáu 
báðir foreldrar um aðlögunina en Rakel sá algjörlega um aðlögun síns barns 
(fráskilin).  
 
Díana var sú af erlendu foreldrunum sem átti yngsta barnið. Hún hefur 
starfað á leikskóla og þekkti því vel til þess starfs sem þar fer fram og hún 
lýsti aðlögun barnsins að leikskólanum þannig: 

Fyrsta daginn var klukkustund, daginn eftir aðeins 
lengur...þannig að tíminn lengdist hægt og rólega...þetta tók 
um það bil viku. Deildarstjórinn var mjög mikið að fylgjast með 
okkur og tala við okkur, en það voru allir aðrir starfsmenn á 
deildinni að tala mikið við þau. Fannst allir vera að sinna þeim 
jafnmikið, en samt meira deildarstjórinn. 
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Anna hefur starfað á leikskóla og þekkir því vel til þess starfs sem þar fer 
fram, þannig að þó svo að maður hennar hafi séð meira um aðlaganirnar en 
hún, þá var hún mjög vel að sér um hvað væri að gerast á leikskólunum, í 
gegnum tölvupóst og samtöl við starfsfólk. Hún hefur aðlagað barnið sitt á 
þrjá ólíka leikskóla ásamt manni sínum en hann sá meira um að fara með 
barnið í leikskólann og þau höfðu þetta að segja um fyrsta leikskólann, en 
þar var þátttökuaðlögun beitt: 

Við fórum bæði á fyrsta degi, tveggja tíma viðtal án [barnsins] 
við leikskólastjóra...töluðum við deildarstjóra...við vorum svo 
með [barninu] og það voru líka önnur börn í aðlögun og aðrir 
foreldrar og við eignuðumst vini og [barnið] líka...það var svona 
fundur með börnum og foreldrum eftir klukkan fjögur og þau 
[krakkarnir] voru að baka. Við fengum kökur og kaffi og þau 
[starfsfólkið] bað okkur um að teikna fjölskyldumynd...við 
vorum að tala við hina foreldrana og einnig starfsfólkið, þau 
kynntu sig.  

Á leikskóla tvö þá var hinni hefðbundnu aðlögun beitt, þar sem barnið kom 
eitt og dvaldi í afmarkaðan tíma, sem smálengdist svo. Á þriðja leik-
skólanum sá tiltekinn starfsmaður um aðlögunina inn í hópinn sem barnið 
fór í, eins konar lykilmanneskja, en þetta er sama fyrirkomulag og á leikskóla 
Elínar (starfsmaður). 
 
Rakel hefur aðlagað barn að þremur leikskólum, sem allir hafa verið með 
mismunandi leikskólastefnur. Á fyrsta leikskólanum fékk hún mikinn undir-
búning og upplýsingar til þess að lesa í gegnum, um hvernig hún ætti að 
hjálpa barninu sínu í sjálfu aðlögunarferlinu. Í fyrsta viðtali án barnsins var 
útskýrt hver myndi taka á móti barninu, gefnar voru upp tímasetningar um 
aðlögunina sjálfa (dagur 1, þessi tímasetning; dagur 2, smá lenging og svo 
framvegis) og að sjálft aðlögunarferlið myndi miðast út frá þörfum barnsins. 
Þetta hafði Rakel að segja um fyrsta leikskólann: 

Í raun gekk aðlögun mjög vel af því að það tók alltaf sami 
starfsmaður á móti og hann var í raun allan tímann 
aðalpersónan...umsjónarmaður. Þetta gekk mjög vel, vel 
útskýrt. Upplýsingaflæði frá leikskólanum var æði, þó svo að ég 
væri kannski bara klukkutíma í burtu frá leikskólanum þá fékk 
ég skilaboð, gengur mjög vel, ekkert mál, við lengjum tímann 
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núna, ekki koma að sækja eftir klukkutíma, komdu eftir tvo 
tíma og þetta var ekkert mál. 

Á næsta leikskóla: 

Aðlögun gekk mjög vel og það var tekið mjög fínt á móti en mér 
fannst meira verið að fara eftir því sem stóð á blaðinu heldur 
en að miða við barnið. [Barnið] hefur aldrei átt í vandræðum 
með samskipti þannig að ég sá ekki alveg tilganginn með því að 
draga þetta í heila viku, því [barnið] var alveg tilbúið á fyrsta 
degi að fara og vera þarna og leika með börnunum...fékk ekki 
pláss á deild miðað við aldur...fór á yngstu deild og þar voru 
tólf börn (sex tvítyngd- eða af þessum sex þá voru fimm sem 
hvorki töluðu né skildu íslensku) og það var hræðilegt, fyrst þá 
var [barnið] eldra heldur en börnin á deildinni og ég sá [barnið] 
fara skref afturábak í öllu: þroska, samskiptum og það var 
erfitt. 

Á þriðja leikskólanum (hér er í gangi sama leikskólastefna og hjá Elínu og hjá 
Önnu (síðasti leikskólinn):  

Hefur verið í tæpa 8 mánuði. Hann [leikskólinn] er æði, aðlögun 
gekk mjög vel, [barnið] var alveg tekin frá fyrsta degi, og ég 
þurfti eiginlega ekki að vera lengi, á þriðja degi, [barnið] mætti 
klukkan 8 og ég mátti sækja klukkan 16. Hugmyndin var að vera 
hálfan dag, en ég fékk bara skilaboð um að ég ætti ekki að 
sækja af því að það gekk mjög vel. Fyrsta manneskjan sem tók 
á móti var aðstoðarmanneskja (lykilmanneskjan) [barnsins] 
allan tímann.  

5.1.1 Samantekt úr kafla 

Starfsfólkið, þær Helena og Guðbjörg, taldi aðlögun með lykilmanneskju 
vera besta kostinn en nefna þó báðar að þetta fyrirkomulag hafi verið auð-
veldara fyrir kreppu, þegar fleiri starfsmenn voru á deildinni og hægt var að 
skipuleggja starfið þannig að einn starfsmaður gæti sinnt nýja barninu. 
Helena nefndi þó að sér fyndist bæði gott og jákvætt að deila upplýsingum 
og kynna starfið vel fyrir foreldrum í þátttökuaðlöguninni (þar sem viðvera 
þeirra er lengri en í hefðbundnum aðlögunum). Elín nefndi að á báðum 
leikskólunum hjá henni (sama leikskólastefna) væri starfið skipulagt miðað 
við tiltekinn barnafjölda, börnunum væri svo skipt í hópa og sá starfsmaður 
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sem bæri ábyrgð á hópnum sæi um alla aðlögun barns sem bættist svo við 
og gegndi þannig hlutverki lykilmanneskju. 

Ekki var um nægilegan undirbúning að ræða né þjálfun hvað snerti 
aðlögunarferlið, og þá sérstaklega með tilliti til barna af erlendum uppruna, 
að mati starfsmanna. Helena yfirfærði reynslu sína af aðlögun íslenskra 
barna yfir á aðlögun barna af erlendum uppruna, sem henni fannst þó 
erfiðari, sérstaklega m.t.t. málskilnings í íslensku. Guðbjörg sagði að sér 
hefði verið sagt að kynnast barninu (af erlendum uppruna), leika við það og 
hjálpa því að eignast vini. Elín fékk kynningu og viðmiðunarreglur og henni 
var sagt að hver aðlögun skyldi miðuð út frá hverju barni fyrir sig og þjóð-
erni þess barns og foreldranna skyldu stjórna sjálfu aðlögunarferlinu. Það 
sem henni fannst erfiðast varðandi aðlögun barna af erlendum uppruna 
voru tungumálaerfiðleikar og óöryggi, bæði barna og foreldra, í þessum nýju 
aðstæðum.  

Því má ítreka að nauðsynlegt er að leikskólastjóri og starfsfólk ákveði í 
sameiningu hvaða aðlögunaraðferð skuli beitt í leikskólanum og að farið sé í 
gegnum hvaða hlutverki hver og einn aðili skuli gegna í aðlögunarferlinu. Í  
handbók Reykjavíkurborgar um foreldrasamstarf kemur einmitt skýrt fram 
að þar sé um að ræða ákveðin viðmið og hugmyndir að nýjum leiðum og 
tækifærum í tengslum við foreldrasamstarf með fjölbreyttum hópum og að 
nauðsynlegt sé hverjum leikskóla að þróa og útfæra þessar hugmyndir 
nánar hverju sinni, miðað við þarfir þess barna- og foreldrahóps sem við á 
hverju sinni (Reykjavíkurborg Skóla- og frístundasvið, 2010). Þá kemur 
einnig fram hjá Nieto (2010) að það séu kennarinn og skólinn, með öðrum 
áherslum, breyttu viðhorfi, vinnu- og kennsluaðferðum, sem skapi ákjósan-
legustu aðstæðurnar fyrir börn að læra í. 

Íslensku mæðurnar, þær Sara, Þórdís og Árdís, höfðu allar aðlagað eldra 
barn að leikskóla áður, þannig að þær þekktu til aðlögunarferlisins. Í 
mörgum tilvikum þekktu þær starfsfólk leikskólanna fyrir og hjálpaði það til. 
Í flestum tilvikum var lykilmanneskja til staðar í aðlögunarferli barnsins. Hjá 
Árdísi var aðlögunarferlið hjá börnunum hennar mjög ólíkt (þrjár leikskóla-
stefnur). Á landsbyggðinni var sveigjanleiki og tímalengdin fór eftir barninu. 
Hinir leikskólarnir tveir voru á höfuðborgarsvæðinu, á þeim fyrri stóð að-
lögun yfir í fjóra daga, þar var ákveðið skipulag en samt sveigjanleiki sem 
miðaðist við þarfir barnsins, en á hinum var mjög stífur rammi, enginn 
sveigjanleiki og allt ópersónulegt. Aðlögunin stóð yfir í tíu daga. það sem 
hjálpaði henni að ná tengingu við starfsfólkið á seinni leikskólanum var að 
eldra barnið hafði verið á þessum sama leikskóla og hún þekkti starfsfólkið. 
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Viðmót starfsfólks og framkoma hefur heilmikil áhrif strax frá upphafi 
hvað snertir myndun jákvæðrar tengingar við foreldra í því skyni að virkja þá 
til þátttöku í því starfi sem fram fer í leikskólunum, líkt og rannsóknir Önnu 
Þorbjargar Ingólfsdóttur og Elsu Sigríðar Jónsdóttur (2006) og Hoover-
Dempsey o.fl. (2005) sýna fram á. 

 Erlendu mæðurnar, þær Anna, Rakel og Díana, voru allar að aðlaga 
fyrsta barn að leikskóla. Það hjálpaði til að bæði Díana og Anna höfðu 
starfað á leikskóla og þekktu vel til þess starfs sem þar fór fram. Hjá barni 
Díönu var um hefðbundna aðlögun að ræða, sem smálengdist dag frá degi, 
og allir starfsmenn komu jafnt að aðlöguninni. Í tilviki Önnu var maður 
hennar meira í daglegum samskiptum við leikskólann, en hún notfærði sér 
mikið tölvupóst auk annarra samskipta við starfsfólk. Barn hennar hefur 
aðlagast á leikskóla með þrjár ólíkar leikskólastefnur. Á fyrsta leikskólanum 
var um þátttökuaðlögun að ræða, sem gerði þeim kleift að kynnast hinum 
foreldrunum vel og eignast góða vini. Á leikskóla tvö var um hefðbundna 
aðlögun að ræða og á þeim þriðja var lykilmanneskja fyrir barnið meðan á 
aðlögunarferlinu stóð. Rakel hefur einnig aðlagað barn sitt að þremur leik-
skólum með ólíka hugmyndafræði og leikskólastefnu: á tveimur leikskólum 
var lykilmanneskja í aðlögunarferlinu og tímalengdin miðaðist við þörf 
barnsins en á þeim þriðja var um hefðbundna aðlögun að ræða. 

5.2 Viðhorf til samvinnu/samstarfs 

Þetta er skoðað út frá sjónarhorni starfsmanna og foreldra og kannað hvaða 
merkingu þessir tilteknu einstaklingar leggja í þessu hugtök. 
 
Starfsmennirnir, þær Elín, Guðbjörg og Helena, voru allar sammála um að 
gott samstarf og samvinna með foreldrum væri nauðsynlegt til að unnt  
væri að vinna farsælt starf innan leikskólanna. Mikilvægast væri að barnið 
væri í fyrsta sæti, að allir gerðu sér far um að láta því líða vel, bæði heima 
og í leikskólanum. Þá var einnig talið brýnt að gott samstarf og samvinna 
ríktu, um væri að ræða góðar og jákvæðar væntingar milli aðila, og enn 
fremur gagnkvæm umhyggja og virðing milli fólks. Guðbjörg og Helena 
nefndu að foreldrar leituðu ráðlegginga um málefni sem tengdust 
börnunum. Guðbjörg var þeirrar skoðunar að mæður spyrðu oftar en feður. 
Helenu fannst báðir foreldrar leita ráðlegginga og að yfirleitt væru þær 
tengdar börnunum en stundum færi þetta eilítið út fyrir leikskólaumhverfið: 
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„maður [er] mistengdur foreldrum, þeir eru misjafnlega opnir. 
Þegar maður er búin að vera með mörg eldri systkini...þá voru 
samræðurnar orðnar meira um allt mögulegt“  

Elínu, aftur á móti, fannst foreldrar leita lítið til starfsfólks og bætti við „ég 
veit ekki hvort það er ótti við að opinbera kunnáttuleysi eða hvað það er“ 
Elín sagði eftirfarandi mikilvægt varðandi farsælt foreldrasamtarf: 

...vinsamleg samskipti, að þetta sé á vinalegum nótum – spjall 
og þannig, ekki eitthvað svona ofur formlegt eða þá að við 
starfsmennirnir á leikskólanum séum að setja okkur á háan 
hest eða eitthvað svoleiðis. Mér hefur stundum þótt gott að 
koma svona með reynslusögur af sjálfri mér [og börnunum 
mínum]...Bara svona spjall á léttu nótunum. 

Hún bætti svo við í tengslum við foreldra barna af erlendum uppruna: 

...þá eru það tungumálaerfiðleikarnir sem spila inn í og þá 
verður þetta oft meira bros og svona kinka kolli, samskiptin eru 
svona pínu kjánaleg...maður talar einfalda íslensku, hægt og 
rólega og skýrt...extra svipbrigði, dálítið barnalega en er samt 
meðvitaður um að maður er að tala við fullorðna manneskju, 
þannig að mér líður oft svolítið kjánalega í þeim samskiptum og 
ég viðurkenni það alveg. Mér finnst það svona, kannski ekki 
erfitt, en svona pínu pínlegt því manni langar kannski að segja 
eitthvað – ó, það gerðist eitthvað alveg frábært í dag og barnið 
þitt var alveg og maður er bara svona, gekk vel í dag...mann 
langar að segja svo miklu meira og maður er bara gekk vel, 
gaman... 

Lykilatriðið var: 

Að nálgast fólk með jákvæðni, þó að það sé kannski eitthvað 
undirliggjandi vandamál að þá...við getum unnið saman, með 
jákvæðni, að samstarfsvilji og jákvæðni sé til staðar.  

Guðbjörg bætti við að mikilvægustu þættirnir, og í raun lykilatriði hvað hana 
snerti, væri „að virða foreldra og sýna það að maður vilji tala við þá og 
hlusta á þá...gagnkvæm samskipti...að maður treysti hvort öðru“ 
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Helena taldi mikilvægustu þættina og um leið lykilatriði hvað snerti 
foreldrasamvinnu vera: 

Að kynna leikskólann mjög vel í upphafi og að deildarstjóri sé 
með í fyrsta viðtali – það finnst mér mjög mikilvægt og, já, að 
þau læri að þekkja mann og mynda þetta traust á mann og að 
maður sé opinn og segi til og sé hreinskilinn og hvetja foreldra 
til að segja skoðanir sínar á hlutunum að það sé allt upp á borði 
og að engin spurning er vitlaust og að við séum að gera þetta í 
sameiningu. 

Íslensku foreldrarnir, þær Þórdís, Sara og Árdís, greindu frá því hvað þeim 
fyndist skipta mestu máli í foreldrasamstarfi og hvaða lykilatriði þeim 
fundust mikilvægust. 

Sara myndi vilja sjá meiri samskipti og samvinnu milli heimils og leikskóla 
„á mannlegum nótum, ekki yfirmáta formlegheit heldur gagnvirk og 
jákvæð“. Hún bætti svo við að lykilatriði hvað hana snerti væri auk fyrr-
greindra þátta að „ef það kemur eitthvað upp á að það sé hægt að ræða 
það strax“  

Þegar þær voru spurðar hvort þær hefðu leitað eftir aðstoð eða 
upplýsingum til starfsfólks svaraði Árdís því neitandi og bætti við að þetta 
væri annað barnið hjá henni. Þórdís svaraði að sér fyndist ekki ólíklegt, þó 
svo að hún myndi ekki eftir neinu tilviki í augnablikinu, en hún hefði oft 
gripið tækifærið og rætt við starfsfólk þegar hún hefði verið að sækja barnið 
sitt. Hún bætti svo við: „það var allavega allt opið fyrir svoleiðis ef maður 
var að leita eftir aðstoð og það var mjög fínt“. Sara, aftur á móti, sagðist 
aldrei hafa leitað til starfsfólks eftir ráðleggingum eða aðstoð.  
 
Þórdísi finnst mikilvægt að foreldrasamvinnan sé: 

bara eins og góð samskipti, vita hvernig dagurinn gekk. Þannig 
að þú sért að hitta einhvern sem er á deildinni þegar þú sækir 
og veit þá eitthvað hvernig hefur gengið, þetta getur eitthvað 
skolast til þegar einhver annar er á skilavaktinni.  

Lykilatriði hvað hana snerti var: 

Að það sé sama manneskjan sem þú hittir þarna til að byrja 
með og ert í samskiptum við og að barnið geti alltaf leitað til 
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sömu manneskjunnar í upphafi – þessi stöðugleiki. Að það viti 
að það geti leitað til akkúrat þessarar manneskju. 

Árdís lét í ljós annað sjónarmið hvað snerti samskipti og samvinnu á milli 
heimilis og leikskóla: 

Mér þætti gott að fá eina fóstruna heim, ég held að það yrði 
gott fyrir bæði fóstruna og barnið að sjá einhvern af leik-
skólanum heima hjá sér, og ég held að það sé líka gott fyrir 
starfsfólk að sjá svolítið bakgrunn barnsins og hvað það leikur 
sér – þannig að ég myndi vilja sjá það...En kannski myndi 
foreldrum finnast óþægilegt að fá leikskólastarfsmenn heim og 
heimilið ekki búið undir það, en ef það er gerður fyrirvari og þá 
getur fólkið sagt já eða nei...og taki kannski viðtalið við mann 
heima frekar en við skrifborð því þá ertu frekar komin í yfir-
heyrslu versus spjall. 

Lykilatriði hvað Árdísi snertir var að: 

Bjóða góðan daginn, taka á móti börnunum og segja líka góðan 
daginn við mig og eigðu góðan dag við mig...að miðla upp-
lýsingum um hvernig dagurinn var þegar maður kemur að 
sækja og að kveðja, því að þó að þetta sé mjög yfirborðskennt 
þá gefur þetta ofsalega mikið og er lykilatriði. 

Það sem Árdís myndi vilja sjá auk fyrrgreindra þátta um foreldrasamvinnu 
og hvernig hægt væri að bæta hana, væri til dæmis: 

Ef að starfsfólk væri við, það eru haldnar margar hátíðir yfir 
veturinn en vorhátíðin er eina hátíðin þar sem starfsfólkið 
mætir líka og við getum hist og spjallað. Mér þætti mjög gaman 
ef að starfsfólkið kæmi þar sem við erum að mála pipar-
kökurnar og svona fyrir utan leikskólatímann, þó svo að það 
væri ekki nema að þeim væri skipt niður...þetta er einmitt 
tækifæri til þess að setjast niður og spjalla. En ég held að þetta 
sé peningamál og stjórinn er mjög upptekinn...að starfsfólk eigi 
frí...það vantar aðeins meiri blöndun. Þannig að það eru 
foreldrar öðrum megin, starfsfólk hinum megin og börnin í 
miðjunni og hangandi krónumerki fyrir ofan allt saman eða 
þannig. 
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Foreldrar barna af erlendum uppruna, þær Anna, Díana og Rakel, létu í ljós 
hvernig þær vildu sjá samskipti og samvinnu milli heimilis og leikskóla. Þegar 
þær voru spurðar hvort þær hefðu leitað til starfsfólks eftir aðstoð eða 
ráðleggingum, þá kom í ljós að bæði Rakel og Anna höfðu gert það en ekki 
Díana (á íslenskan eiginmann). Anna nefndi að oft væru viðburðir í leik-
skólanum og oft á tíðum vissi hún ekki af hverju, þannig að hún væri dugleg 
að spyrja og fá nánari upplýsingar. Rakel hefur beðið um ráð til að takast á 
við tiltekna hegðun hjá barninu og leitað ráða um hvað hún geti gert heima 
fyrir sem viðbót við það sem framkvæmt er í leikskólanum. Henni fannst 
hún geta gert þetta í leikskóla eitt og þrjú, þar sem hún náði strax að mynda 
bæði tengsl og byggja upp traust við starfsfólkið þar, en af einhverjum 
ástæðum tókst henni þetta ekki í tengslum við starfsfólkið í leikskóla tvö.   

 
Rakel sagði að það væri ekki nóg að segja: 

...tölvupóstur, upplýsingar á vef, pappír, munnlegar upp-
lýsingar, þetta þarf að vera smá af öllu. Það sem kemur frá 
leikskólastjóranum kemur í tölvupóstum, það sem kemur frá 
deildinni er skriflegt og ég les það þegar ég sæki [barnið] og ef 
eitthvað sérstakt þá er hringt eða talað við mig og ef ég spyr þá 
er útskýrt nánar. 

Lykilatriði hvað hana snertir væri að: 

...ef foreldri er að koma með eitthvert vandamál að það væri 
bara tekið strax í gegn, gert eitthvað ekki bara segja jú, jú og 
gera svo ekki neitt...finna hvað er í gangi, finna ræturnar...að 
upplýsa meira hvað er í gangi. Með traust, ég fékk bara mikla 
tilfinningu strax í leikskóla þrjú að þetta væri fínt starfsfólk en 
ég fékk það líka í leikskóla tvö en einhvern veginn traustið mitt 
það bara minnkaði og minnkaði og minnkaði þar til við þurftum 
bara að hætta...[barnið] var bara komin í þá stöðu að ...grét á 
hverjum morgni og núna í leikskóla þrjú þá hefur það aldrei 
gerst...[barnið] var að kvarta yfir einni stelpu og ég fór strax og 
spurði í leikskólanum og það var strax tekið á því. Það fylgdust 
allir með og ég fékk upplýsingar á hverjum degi, hvernig 
gekk...það var tekið á þessu strax, þetta var leyst einn, tveir og 
þrír. 
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Díana nefnir að sér finnist mikilvægt að hafa samstarf milli skóla og heimilis 
og segir það vera lykilatriði:  

...að vera að vinna saman, að það sem [barnið] er að læra í 
skólanum, það sé haldið áfram heima, að það sé samvinna. Það 
á að vera góð og mikil samvinna á milli, mikil samskipti og 
samvinna á milli, miðla upplýsingum...Að hafa þægilegt spjall á 
milli, að geta spurt um hvað sem er... 

Anna nefndi eftirtalin atriði hvað varðaði samstarf skóla og heimils og 
nefndi sérstaklega starfsfólk deildarinnar í þeim efnum: 

Þegar ég kem með [barnið] eða kem að sækja, alltaf opin og 
vilja tala við mig. Spurði oft hvernig [barnið] hefði sofið og var 
þá bent á upplýsingatöfluna um það...Þau voru snögg að tala 
við okkur... 

Kom svo með dæmi:  

...fyrstu mánuðina þá beit [barnið] hin börnin og þá...einn 
kennari talaði aðeins við mig...og sagði mér frá þessu. Sagði líka 
ekki skamma...bara tala um þetta og þetta er bara náttúrulegt 
og getur alltaf gerst, ræða þetta bara heima fyrir. Hún var svo 
rosalega góð í að útskýra fyrir [mér] hvað ég ætti að 
gera...Þannig að ég var mjög ánægð að vita að það er alltaf sagt 
hvað gerist þó svo að það sé ekki sagt hver gerði það... 

Hún hafði einnig þetta að segja um starfsfólkið:  

Þannig að starfsfólk deildar er rosalega tilbúið til þess að tala 
við okkur þó svo að við tölum ekki reiprennandi íslensku, 
þannig að mér fannst rosalega fínt að þau eru alltaf tilbúin að 
tala við okkur. 

Nefndi svo í sambandi við leikskólastjórann á fyrsta leikskólanum: 

...hún virðist þekkja barnið okkar vel og hún er rosalega opin og 
er mikið í tengslum við hvað er að gerast. Hún virðist þekkja öll 
börnin og foreldra rosalega vel og alveg með á hreinu hvað er 
að gerast á hverjum stað innan leikskólans. 
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Bætti svo við að hún hefði einhvern veginn aldrei séð leikskólastjórann í 
öðrum leikskólanum, en kom með eftirfarandi lýsingu á leikskólastjóranum 
á leikskóla barnsins núna: „...hlý og eins og hún sé hátt af hamingjutöflum. 
Alltaf glöð. Ég var mjög ánægð með það...“    
 
Anna sagði einnig eftirfarandi sem lykilatriði fyrir góðu samstarfi og nefndi 
síðan sérstakan kost sem átti við um þriðja leikskólann: 

Mér finnst að það sé hvernig barninu mínu líður, ef að 
[barninu] líður vel þá þýðir það að allt hitt gengur vel, líka 
foreldrasamskipti og allt það. Af því að [barninu] líður vel ef að 
ég og pabbi...vitum hvað er í gangi í skólanum líka, við þekkjum 
alveg kennarana...eitt sem mér líst mjög vel á núna sem var 
ekki gert áður er að það er foreldraviðtal heima hjá okkur, tvö 
viðtöl á ári og það sem er haldið í febrúar er haldið heima hjá 
foreldrum og barni en hitt viðtalið er haldið í leikskólanum. Það 
er einn lykilkennari með fimm börn og það er hann sem tekur 
þessi viðtöl. Ég á eftir að upplifa þetta en mér líst mjög vel á 
það. 

5.2.1 Samantekt úr kafla 

Starfsmennirnir, Helena, Guðbjörg og Elín, voru allar sammála um að far-
sælt samstarf, og samvinna, með foreldrum væri nauðsynlegt til að unnt 
væri að vinna gott starf innan leikskólanna. Mikilvægast væri að barnið væri 
haft í fyrsta sæti, að allir gerðu sér far um að barninu liði vel, bæði heima og 
í leikskólanum. Það þyrfti að vera gott samstarf og samvinna, góðar og 
jákvæðar væntingar á milli aðila og ríkja þyrfti gagnkvæm virðing og um-
hyggja á milli fólks. Samskiptin þyrftu að vera vinsamleg, óformleg og á 
vingjarnlegum nótum. Oft þegar um tungumálaerfiðleika er að ræða grípur 
fólk meira til óhefðbundinna tjáskiptaleiða til þess að koma skoðunum 
sínum og merkingu á framfæri, s.s. ýktari svipbrigð, aukin líkamleg tjáning 
og hægara tal. Þeir lögðu áherslu á myndun trausts, að aðilar séu opnir og 
hreinskilnir, ásamt því að foreldrar séu hvattir til þess að segja hlutina og að 
allt sé uppi á borðum og að hægt sé að ræða saman. Þetta er í samræmi við 
það sem fram kemur í skrifum Elsu Sigríðar Jónsdóttur (2010) og Hönnu 
Ragnarsdóttur og Hildar Blöndal (2010) sem segja að þegar foreldrar finna 
að hlustað er á þá, ábendingar þeirra og skoðanir af hálfu kennara og 
skólayfirvalda þá veiti þeir skólanum í raun stuðning, svo og því starfi sem 
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fram fer innan hans. Foreldrar eru nefnilega oft bestu samstarfsaðilar 
kennara, til þess að þeir geti komið betur til móts við þarfir einstakra barna. 

Leikskólastjórinn gegnir mjög miklu og mikilvægu hlutverki í foreldra-
samstarfi. Það er hann sem leggur línurnar og mótar hvernig leikskólinn 
hagar þessari samvinnu (Rodd, 1998). Lundestad (2005) bætir við og segir 
að þessi tengsl leikskólastjórans við samstarfsaðila, á borð við starfsfólk og 
foreldra, skipti miklu máli fyrir áframhaldandi starf með fjölbreyttum 
barnahópum.  

Bæði Guðbjörg og Helena höfðu þá reynslu að foreldrar leituðu 
ráðlegginga sem yfirleitt tengdust börnunum og leikskólanum, en færi 
stundum út fyrir það, og þar hefði persónuleiki foreldra mikið að segja. Elín 
myndi hins vegar vilja að foreldrar nýttu sér betur þennan möguleika, 
þ.e.a.s. ráðleggingar frá starfsfólki. 

Íslensku mæðurnar, þær Sara, Þórdís og Árdís, nefndu að samskiptin 
þyrftu að vera á mannlegum nótum, en ekki einhver formlegheit, og að 
hægt sé að fá upplýsingar frá starfsmanni deildar um hvernig dagurinn hafi 
gengið. Þær nefndu einnig að strax væri rætt um málin ef eitthvað kæmi 
upp.   

Enginn þeirra mundi eftir að hafa leitað sérstaklega eftir aðstoð eða 
ráðleggingum en Þórdís nefndi að hún gripi oft tækifærið og ræddi við 
starfsfólk þegar hún sækti barnið og að möguleikinn væri til staðar, sem 
væri mjög gott. Hún nefndi einnig mikilvægi stöðugleika, sérstaklega í 
upphafi, að bæði foreldrar og barn geti leitað sérstaklega til sömu 
manneskjunnar. 

Árdís taldi að það myndi gagnast bæði leikskóla og barni að starfsmaður 
kæmi heim og fengi að kynnast aðeins bakgrunni barnsins, en þetta þyrfti 
engu að síður að vera val foreldra. Henni fannst þetta þó betri kostur hvað 
viðtöl snerti umfram formlegheit við skrifborð. Mjög mikilvægt er í hennar 
augum að bjóða góðan dag og kveðja í upphafi og lok dags. 

Erlendu foreldrarnir, þær Anna, Díana og Rakel, höfðu í meira mæli 
leitað eftir ráðleggingum starfsfólks en íslensku foreldrarnir, að Díönu 
undanskilinni, en eins og fyrr segir á  hún íslenskan mann.  

Rakel taldi að samskiptin þyrftu að vera fjölbreytt og að leikskólinn ætti 
strax að taka á vandamálum sem upp koma, í stað þess að bíða og sjá til. 
Díana nefndi sérstaklega samvinnu í miðlun upplýsinga um það sem  barnið 
lærir í leikskólanum, því þannig að hægt sé að halda því áfram heima fyrir. 
Góð samskipti séu nauðsynleg, að geta talað saman á þægilegum nótum og 
að finna að hægt sé að spyrja um hvað sem er. Anna kom sérstaklega inn á 
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viðmót starfsfólks, og nefndi mikilvægi þess að geta fundið að starfsfólkið 
væri fúst til að útskýra og aðstoða foreldra og sé alltaf tilbúið til að ræða við 
foreldrana. Hún nefndi einnig áhrif leikskólastjóra og hve miklu máli það 
skipti að hann sé sýnilegur og sé með á nótunum um það sem er að gerast á 
leikskólanum. Henni fannst samvinna og samskipti skipta sköpum fyrir líðan 
barnsins. Þá fannst henni að sama skapi mjög jákvætt að annað foreldra-
viðtal ársins skuli vera áætlað heima hjá foreldrum. 

5.3 Upplýsingaflæði 

Á milli leikskóla og heimilis; dagleg samskipti; skilaboð, tilkynningar og 
viðburðir. 
 
Starfsfólkið, þær Helena, Guðbjörg og Elín, lýstu því á hvern hátt 
upplýsingum hefði verið miðlað frá leikskólanum til foreldranna. Helena 
gerði grein fyrir því að í leikskólanum sem hún vinnur í væri yfirleitt byrjað á 
foreldrafundi, þar sem fram færi kynning á leikskólastefnu og áherslum 
leikskólans. Síðan tæki við kynning á hverri deild fyrir sig fyrir foreldrana. 
Hún bætti svo við að hún myndi vilja „þýða allt sem fer til foreldra barna af 
erlendum uppruna“. Hún sagðist benda foreldrum á auglýsingar og heima-
síðu leikskólans, ásamt því að sýna þeim hvernig heimasíðan virkaði. Hún 
bætti svo við að hún tæki ljósmyndir sem settar eru inn á heimasíðuna.  

Guðbjörg segist ræða við foreldra og lýsa starfi deildar, svo og stefnu 
leikskólans. Hún sagðist einnig benda foreldrum á heimasíðuna, en þar er 
hægt að nálgast allar upplýsingar um það sem fram fer í leikskólanum. Hún 
bætti svo við að hún myndi vilja 

gera auglýsingar, hafa bréf fyrir hvernig einstakling, inni á 
heimasíðu, ekki allir sem fara inn á heimasíðuna, stundum er 
best að ítreka persónulega upplýsingar sem gefnar hafa verið, 
alltaf að ítreka meira við foreldra, báðir foreldrar (íslenskir og 
erlendir) þarf jafnmikið að ítreka upplýsingar um uppákomur 
og þess háttar við foreldra. 

Elín sagðist aftur á móti miðla upplýsingum á eftirfarandi máta: 

með handapati og einhvers konar útskýringum, mjög hægt 
talað og á íslensku (þegar fólk hefur ekki ensku), almennt 
(íslenskir foreldrar) bendum fólki á að kíkja á heimasíðuna 
okkar og svo bara endilega að spyrja út í allt og við útskýrum 
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líka eins og stefnuna en yfirleitt eru flestir búnir að kynna sér 
hana áður en þeir eru að velja og vita svona nokkurn veginn út 
á hvað hún gengur, en svo er hún öðruvísi í reynd og við förum 
þá bara yfir dagsskipulagið...sem er allt í föstum skorðum 
...þetta er mjög föst regla, að börnin upplifa röð, reglu og 
rútínu og vita nákvæmlega út á hvað dagsskipulagið gengur. 

Svo bætti hún við: 

miðað við mína reynslu þá eru samskiptin þannig að við 
sendum alltaf póst einu sinni í viku, þetta var hópurinn að gera 
í vikunni og leikskólabörn eru oft svo mállaus...eða þegar þau 
eru spurð hvað varstu að gera í dag, þá kemur veit það ekki svo 
oft sem svar. Förum gróflega yfir vikuna, ég sendi póst í hverri 
viku og svo kom fólk kannski á mánudegi og sagði heyrðu ég las 
póstinn frá þér, gaman hjá ykkur í síðustu viku og við tökum 
rosalega mikið af myndum, það er myndasíða þannig að 
foreldrar geta skoðað nýjustu myndirnar og fengið þá upp-
lýsingar um hvað verið var að gera í vikunni ásamt póstinum. 
Þannig er allur grunnur lagður að foreldrasamstarfi í 
...stefnunni og svo er bara byggt ofan á það með spjalli í fata-
klefa. 

Elínu fannst alveg nægilegt upplýsingaflæði í leikskólanum um það sem 
fram færi þar, en bætti samt við:  

ég myndi kannski frekar vilja bæta samskiptin í grunnskólanum. 
Það er miklu nánara í leikskólanum, þau koma ekki sjálf inn. 
Það er meiri hraði í grunnskólunum, þægilegra tempó í leik-
skólanum. Það er hægt að stoppa aðeins og spjalla í leik-
skólanum sem er ekki hægt í grunnskólanum. Maður getur ekki 
gripið tækifærið þegar það gefst eins og ...í leikskólanum því þá 
fer allt í upplausn.  

Íslensku foreldrarnir, þær Sara, Þórdís og Árdís, lýstu upplýsingunum um 
leikskólann sem þær fengu í upphafi aðlögunar og sögðu enn fremur 
hvernig upplýsingaflæðinu hefði verið háttað eftir það. Sara byrjaði á að lýsa 
því að barnið hennar hefði óvænt fengið pláss í október, eftir að hefð-
bundinni aðlögun var lokið í september, og fyrir vikið hefðu þau misst af 
kynningarfundi sem haldinn var fyrir nýju foreldrana. Henni fannst þetta þó 
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ekki koma að sök því hún á eldra barn á sama leikskóla og hefur þekkt 
starfsmann á deild yngra barnsins í yfir þrjátíu ár. Þar að auki var nýr 
deildarstjóri að hefja störf á deildinni, þannig að starfið væri ennþá í mótun 
og upplýsingarnar hefðu komið hægt og rólega frá nýjum deildarstjóra. Svo 
bætti hún við að það  

kemur tölvupóstur frá leikskólastjóra reglulega, [sem] minnir á 
uppákomur, bréf sem útskýra hvað hefur verið í gangi og hvað 
sé væntanlegt, fréttabréf í fataklefa og ljósmyndir inni á 
heimasíðu. Það var kynningarfundur fyrir deildina hjá eldra 
[barni] og sagt að það yrði mjög svipaður fundur fyrir yngra 
[barnið]. Mjög góð samskipti og samvinna við alla á leikskóla, 
þekki vel til vegna eldra barns og þekki starfsmann á deild 
beggja barna og búin að þekkja í yfir 30 ár. 

Þórdís hafði eftirfarandi að segja um upplýsingaflæðið: 

bara fínt, settur vel inn í dagsskipulagið og allt saman. Mjög vel 
uppsett allt saman [upplýsingar um leikskóla]. Mjög fín 
samskipti...búin að vera með barn áður á leikskólanum þannig 
að ég þekkti vel til, var málkunnug leikskólastjóranum og þekkti 
starfsfólk á öðrum deildum, þannig að þetta var ósköp 
þægilegt. 

Árdís sagði þetta um starf deildarinnar: 

hún var kynnt á kvöldfundi...var lesin upp af því sem stóð á 
heimasíðunni, sem ég var búin að kynna mér áður, þannig að 
það var ekkert nýtt. Það var búið að rótera [færa á milli deilda] 
starfsfólkinu og maður fékk staðfestingu á því hvaða starfsfólk 
yrði á hvaða deild og maður hugsaði alveg af hverju gat þessi 
ekki verið hér núna, það er ákveðið starfsfólk sem er betra að 
tala við og sem maður upplifir sem flinkara [færara] heldur en 
önnur þegar kemur að samskiptum. Samskiptin eru góð, maður 
getur alltaf leitað til þeirra. Hún [leikskólastjórinn] er alltaf við 
símann, það er alltaf hægt að ná í hana... Það er mjög gott að 
tala við starfsfólk deildar og þau upplýsa og koma með að fyrra 
bragði til dæmis...svaf of lengi í dag, ...borðaði lítið í dag,...var 
lítil í dag, þannig að það koma upplýsingar að fyrra bragði. Búin 
að lesa upplýsingarnar á netinu, heimasíðan er vel uppfærð og 
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það koma þrír tölvupóstar frá leikskólastjóranum á dag...mjög 
mikil samskipti með tölvupósti.  

Því næst sagði hún hvernig hún myndi vilja hafa upplýsingaflæðið frá 
leikskólanum: 

...aftur fá þetta eins og var á [nafn] sem er yngsta deildin og 
þar tók deildarstjórinn upp á því af sjálfu sér að gera það sama 
og er gert í [grunnskóli]...þar tíðkast föstudagspóstur og það 
eru bara örfáar setningar eða jafnvel heil blaðsíða um hvað við 
gerðum í vikunni. Ég myndi vilja fá þetta aftur, setjast niður og 
við fórum í jóga, eða ekkert markvert gerðist í vikunni...og í 
næstu viku gerum við [þetta eða hitt]. 

Mæður af erlendum uppruna, þær Díana, Rakel og Anna, sögðu frá 
upplýsingaflæðinu til þeirra frá leikskólanum og á hver hátt þær myndu vilja 
bæta það. Að sögn Díönu hafði upplýsingaflæðið gengið vel og starfsfólkið 
var:  

...dugleg að senda bréf og tölvupóst og dugleg að segja frá 
deildinni. Þau fóru saman í viðtalið [foreldrarnir] og henni 
fannst ekki erfitt að skilja neitt, en ef það var eitthvað sem 
henni fannst erfitt að skilja þá fóru þau yfir það í sameiningu og 
hann útskýrði [maðurinn hennar]. En upplýsingarnar voru ein-
faldar og skipulagið mjög skýrt. Það er mjög einfalt og skýrt 
plan um hvað þau eru að gera vikulega. Blöðin um hvað 
[barnið] á að koma með í leikskólann, hvaða reglur eru í 
matartíma og í leikskóla er allt mjög skýrt. Ég hef unnið á 
leikskóla áður og þekki alveg til þeirrar starfsemi sem fer þar 
fram. Það kemur tölvupóstur bæði frá leikskólastjóra og 
deildarstjóra um hvað er á döfinni, skrifað á töflu fyrir framan 
deildina, allt skráð á heimasíðu. 

En svo bætti hún við að hún myndi vilja að foreldrarnir og leikskólinn tækju 
þátt í að   

...vinna saman, að það sem [barnið] er að læra í skólanum, því 
sé haldið áfram heima, að það sé samvinna. Það á að vera góð 
og mikil samvinna á milli, mikil samskipti og samvinna á milli, 
miðla upplýsingum, sem er. Ég fæ vikupóst um hvað er að 
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gerast, fæ líka upplýsingar um hvað er væntanlegt og hvað 
hefur verið gert, svo sem jólaball og fleira þess háttar. Alltaf 
fengið miklar upplýsingar um hvernig hefur verið hjá 
krökkunum. Ég skoða mikið myndirnar á heimasíðunni. Það er 
gott upplýsingaflæði. 

Díana bætti svo við í tengslum við íslenskukunnáttu sína að fram til þessa 
hafi hún skilið allt sem tengist leikskólanum. Henni finnist erfiðast að skilja 
það sem fram fer hjá lækni þegar hún á erindi þangað með barnið.  
 
Anna var mjög ánægð með viðtalið sem þau (foreldrarnir) fengu í upphafi. 
Leikskólastjórinn upplýsti um ýmislegt og þau voru spurð út í þær væntingar 
sem þau hefðu til leikskólans. Hún sagðist hafa greint frá því að barnið 
talaði tvö tungumál heima fyrir (rómanskt [spænska] og asískt) og að það 
greindi vel þar á milli. Núna þegar íslenskan hins vegar bættist við, þá hefði 
hún svolitlar áhyggjur. Hún var hins vegar mjög ánægð með svar leik-
skólastjórans, sem sagði: 

 ...að það sem við værum að gera væri rosalega fínt og gott 
með svona heimatungumál en það sem væri í leikskólanum að 
þá væri alltaf töluð íslenska og þau myndu sjá um það. Við 
töluðum við deildarstjóra í viðtalinu og hún er rosalega 
frábær... 

Haldinn var foreldrafundur seinna, eftir að aðlögun lauk, og þar gafst þeim 
tækifæri til þess að ræða við hina nýju foreldrana og var hún mjög ánægð 
með þann möguleika. Svo bætti Anna við: 

...ég var hrædd við að spyrja spurninga í upphafi en lærði svo 
að það væri allt í lagi...þau [starfsfólkið] voru snögg að tala við 
okkur. Ég var rosalega hrifin af ferlinu, það var mjög skiljanlegt. 
Allar upplýsingar eru þar og líka á vefsíðu, allt uppfært 
reglulega – upplýsingar bara á íslensku (þau vita alveg að við 
skiljum hana vel) en við vitum ekki hvernig það er fyrir foreldra 
sem skilja ekki íslensku. Deildarstjóri sendir vikulega samantekt 
á því sem hefur verið gert í vikunni... 

Þar sem Anna fer ekki daglega með barnið í leikskólann þar sem faðirinn 
vinnur nær, þá myndi hún vilja fá upplýsingar í tölvupósti [hvað er á döfinni 
og fleira þess háttar]. Svo sagði hún í tengslum við íslenskukunnáttu sína: 
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ég legg miklar kröfur á tungumálakunnáttu mína og mér finnst 
hún ekki nægilega góð miðað við hve mörg ár ég er búin að 
vera á Íslandi...en samt skil ég upplýsingarnar en ég get bara 
ekki tjáð mig. Ég þarf ennþá að læra meira, ég vil vera eins 
fullkomin eins og ég get, ég er alltaf að gera málfræðilegar 
villur og ég vil það ekki. Það dregur úr my credibility 
[trúverðugleika mínum] „talandi [mál]“ sem fólk heyrir. 

Rakel var mjög ánægð með upplýsingaflæðið frá leikskólanum, hún fékk 
mikið af upplýsingum um leikskólann og á fyrsta leikskólanum var starfs-
fólkið mjög iðið við að miðla upplýsingum að fyrra bragði. Á leikskóla tvö 
fannst henni hins vegar líkt og hún þyrfti „alltaf að draga upplýsingarnar um 
hvernig búið var að ganga upp úr starfsfólkinu“. En þegar kom að þriðja 
leikskólanum, þar sem að barnið er núna þá sagði hún:  

fékk mikið af upplýsingum um leikskólann á pappírum strax á 
fyrsta degi. Mér var kynnt hvernig væri í tengslum við 
stefnuna...hvernig þau vinna, hvernig dagurinn er settur upp og 
hvaða valmöguleika krakkarnir eru að fá og fékk í raun bunka af 
pappírum og bara lestu þetta... 

Því næst bætti hún við: 

en þeir [starfsmennirnir] hafa líka fínt kerfi um hvernig þeir 
upplýsa foreldra um hvað er að gerast yfir daginn. Skrifa 
ítarlega hvað var gert fyrir hádegi, eftir hádegi...er á töflu á 
hurðinni...mánudagur, þá gerðum við þetta, skráð eftir 
hópum... Upplýsingarnar eru líka á vefsíðunni, hvað börnin 
velja á hverjum degi... 

Hún hafði einnig þetta að segja um valið hjá börnunum: 

það er alltaf greint eftir mánuðinn, barnið þitt valdi þetta mest 
en ekki þetta og þá er skoðað af hverju það valdi þetta ekki og 
reynt að vinna áfram með af hverju barnið var ekki að velja 
eitthvað viðfangsefni. 

Ýmislegt kom fram á upplýsingablöðunum og ef hún spurði fékk hún 
ítarlegri svör um tiltekin atriði. Af þeim átta mánuðum sem barnið hennar 
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var búið að vera á þriðja leikskólanum hafði hún tvisvar farið í foreldraviðtöl 
og hún lýsti framkvæmd þeirra á eftirfarandi máta: 

...mjög ítarlegir punktar, hvað er að gerast, hvernig og af 
hverju. Mjög mikið spurt hvað foreldrar vilja og ég er alltaf 
spurð ef eitthvað er að barninu...hvort ég vilji að þau 
[leikskólinn] vinni meira með þetta... 

Rakel var mjög ánægð með að fá upplýsingar í tölvupósti um hvað gerist í 
leikskólanum og greindi jafnframt frá því að fréttirnar einskorðuðust ekki 
við það sem gerist á deild barnsins hennar. Hún sagði að haldinn hefði verið 
fundur þar sem farið var yfir upplýsingarnar á blöðunum og þær útskýrðar 
nánar.  

Ég fékk tíma til að fara yfir upplýsingarnar áður en [barnið] 
byrjaði og svo var talað og farið yfir þær aftur, hvernig og hvort 
ég mótmælti, hvort það væri eitthvað óljóst... 

Einnig bætti hún við í tengslum við leikskóla þrjú, að hún væri mjög ánægð 
því að:  

upplýsingaflæðið er hundrað prósent og meira og ef það er 
eitthvað að, þá er alltaf spurt og foreldrar samþykkja hvort þeir 
vilja að það sé meira unnið með þessa ákveðnu þætti. Eins og í 
foreldraviðtalinu...þá var farið svo vel ofan í hvern punkt fyrir 
sig...farið yfir öll smáatriði og spurt aftur og aftur hvort og 
hvernig og viltu að við [leikskólinn] vinnum meira með þessa 
ákveðnu þætti eða ekki...  

Rakel hafði þetta að segja um íslenskukunnáttu sína: „...íslenskan mín er 
nokkuð góð, ekki hundrað prósent, ég er að læra...“  

5.3.1 Samantekt úr kafla 

Starfsmennirnir, þær Helena, Guðbjörg og Elín, sögðu að upplýsingum væri 
miðlað á eftirfarandi máta: á foreldrafundum (leikskólastefna og áherslur 
leikskóla kynntar ásamt deildum leikskólans, farið í gegnum dagsskipulagið 
inni á deildunum). Einnig væri um að ræða auglýsingar, heimasíðu, ljós-
myndir á heimasíðum, ásamt upplýsingagjöf í gegnum samtöl, sem og sam-
ræður í fataklefum og inni á deildum. Þegar um foreldra barna af erlendum 
uppruna sé að ræða, sem skilja illa íslensku, þá sé útskýrt á hægri og ein-
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faldri íslensku, fólki sýndir hlutirnir eða ljósmyndir og einnig væri stuðst við 
látbragð.   

Þegar spurt var hvernig þær myndu vilja hafa upplýsingaflæðið nefndu 
starfsmennirnir að helst þyrfti að þýða allt sem fer til foreldra barna af 
erlendum uppruna, auglýsingar og bréf fyrir hvern og einn og grípa svo  
tækifærin þegar þau gefast til samtala.   

Íslensku mæðurnar, Sara, Þórdís og Árdís, þekktu allar til leikskólanna og 
starfsfólksins, sökum þess að eldri börn þeirra höfðu verið þar áður. 
Upplýsingagjöfin var í flestöllum tilvikum: kynningarfundur, tölvupóstur frá 
leikskólastjóra, fréttabréf í fataklefa og ljósmyndir á heimasíðu. Árdís nefndi 
að oft bærust upplýsingar að fyrra bragði sem hún var mjög ánægð með. 
Hún kysi þó einnig gjarnan að fá það sem hún kallaði föstudagspóst, þar 
sem fram kæmi hvað búið væri að gera á deildinni yfir vikuna. 

Erlendu mæðurnar, Díana, Rakel og Anna, voru allar mjög ánægðar með 
upplýsingagjöfina frá leikskólunum, sem yfirleitt var í formi bréfa eða tölvu-
pósta frá leikskólastjóra og/eða deildarstjóra um hvaðeina sem væri að 
gerast á deildinni eða í leikskólanum eða væri á döfinni. Þær nefndu einnig 
upplýsingar á foreldrafundum, að ritað væri á töflu fyrir framan deildina, 
fréttir á heimasíðu, svo og ljósmyndir. Rakel hafði að auki fengið mjög mikið 
af upplýsingum á pappír áður en aðlögun hófst, sem farið var yfir með 
henni. Einnig kom fram hvað börnin væru að gera í hópunum fyrir og eftir 
hádegi, ásamt því hvað þau hefðu valið í frjálsu vali. Anna nefndi einnig 
sérstaklega vikulega samantekt, sem barst í tölvupósti frá deildarstjóra um 
hvað gert hefði verið, en hún kvað upplýsingar á töflu og heimasíðu 
einungis vera á íslensku og hún velti fyrir sér hvernig það reyndist þeim 
foreldrum sem skildu ekki íslenskuna. 

Fram kemur í Fjölmenningastefnu Reykjavíkurborgar að þýða þurfi 
skilaboð og aðrar upplýsingar fyrir foreldra af erlendum uppruna 
(Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006) og nú þegar er hægt að nálgast upp-
lýsingar er snerta leikskólastarf á ýmsum tungumálum. John Dewey leggur 
einmitt áherslu á mikilvægi samskipta á milli aðila en sú reynsla sem ein-
staklingurinn býr yfir er mjög tengd því hvernig hann beitir tungumálinu 
(Halla Jónsdóttir, 2010).  

5.4 Fjölmenning/fjölbreytileiki 

Í þessum kafla verður fjallað um hlutverk heimamenningar í leikskólanum, 
hvernig leikskóla tekst að koma til móts við þann fjölbreytileika og fjöl-
menningu sem komin er, hvernig leikskólanum gengur að flétta heima-
menningu og menningarhefðir barnanna á deildinni inn í starfið og einnig 
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verður fjallað um það hvernig foreldrar upplifa viðmót leikskóla gagnvart 
menningu og menningarhefðum sínum. 
 
Starfsfólkið á leikskólanum, þær Helena, Guðbjörg og Elín, voru nokkuð 
ánægðar með það hvernig leikskólinn brást við þessum þáttum á heildina 
litið. Helena sagði:  

það er reynt að þýða allt og svo er myndrænn matseðill. Mér 
finnst það er allt reynt til að láta það ganga. Við erum með 
þjóðarfána og velkomin á móðurmálum barnanna.  

Elín sagði að „af þeim börnum sem verið hafa hjá okkur þá gekk þetta 
glimrandi fínt. Ekkert yfir því að kvarta“. Guðbjörg kom auk þess með 
eftirfarandi atriði: 

...það er svo mikil fjölmenning þarna og hefur aukist alveg 
rosalega mikið, aukist úr sextíu í áttatíu prósent á síðustu fimm 
árum, þetta er umhverfið og orðspor leikskólans. Ef að 
foreldrum líkar leikskólinn og barnið er ánægt þá fréttist það 
og þá fara að koma frændur og frænkur barna sem eru til 
staðar, sérstaklega meðal erlendu foreldranna. 

Helena lýsti fyrirkomulaginu á sínum leikskóla á eftirfarandi máta: 

þetta er svolítið í þróun, við erum með hlaðborð einu sinni á ári 
[bæði foreldrar og starfsfólk kemur með mat í leikskólann og 
svo borða allir saman], en þau hafa ekki mikið verið að koma 
með sína menningu inn í leikskólann. Það að barn færi heim 
með dót og bók sem það gæti sett í ljósmynd og smá hvað það 
væri að gera það notaði ég í tvo mánuði seint á vorin af því að 
þá voru börnin orðin aðeins eldri, farin að skilja meira og 
treysta manni, fyrir þann tíma þá fannst mér það bara missa 
marks. Við vorum með „huggunarspjöldin“ ljósmyndir af 
barninu, foreldrum, systkinum, afi og amma og gæludýr, 
eitthvað sem tengdist barninu og sem því þótti vænt um, mér 
fannst það rosalega gott. Börnin voru rosalega glöð og ánægð 
með þetta. En ég þurfti stundum að ganga á eftir foreldrum og 
rökstyðja af hverju þetta væri mikilvægt að hafa þessar myndir 
og útbúa þessi huggunarspjöld... 



 

82 

Hún bætti svo við: 

...mér finnst við vera að gera mjög góða hluti, en það er alltaf 
hægt að bæta en mér finnst líka þurfa að horfa á það að við 
erum alltaf að fækka (starfsfólk) og við getum ekki endalaust 
gert hlutina...mér fannst ég aldrei ná að komast yfir að ná að 
klára það sem ég þurfti að gera...ég tel reyndar að við séum að 
gera mjög góða hluti þarna á [leikskóli], þannig að ef það á að 
fara að bæta eitthvað þá finnst mér þurfa að fjölga 
starfsfólki...ég tók upp vídeó...og sendi heim til erlends 
foreldris tvisvar og ég hefði alveg viljað gera þetta áfram og 
með fleiri börn og foreldrið varð mjög ánægt með þetta, þá 
sást barnið í leik með öðrum börnum.  

Guðbjörgu fannst að menning foreldra og barna af erlendum uppruna 
mætti vera sýnilegri innan leikskólanna og bætti svo við: 

...það hefur verið kynning (mátti koma með dót frá 
heimalandinu) en það var ekki mikil þátttaka í því, bók sem átti 
að fara á milli leikskóla og heimilis (skrifa niður eitthvað sem 
barnið gerði, ljósmyndir, gestur, t.d. dúkka, bangsi). Þetta var 
dálítið að missa marks. Þetta varð stundum að verða dálítið 
óspennandi fyrir foreldrana, börnin voru spennt yfir bókinni. 
Spurning um þetta upplýsingaflæði á milli leikskóla og heimilis. 

Því næst segir Guðbjörg í tengslum við foreldrasamvinnuna að hún  

...mætti vera betri og meiri, að leyfa foreldrum að taka meiri 
þátt í starfinu og vera með...það þarf að huga að heima-
menningu og hvaða hefðir eru til staðar, t.d. gagnvart 
kennurum og skólum og einnig þá þarf að bjóða foreldrum að 
koma inn í leikskólana og leggja sitt af mörkum, þeir þurfa að 
finna að þeirra innlegg er velkomið og virt af hálfu starfs-
fólksins. 

Elín sagði að þetta væri ekki mjög áberandi og bætti svo við að hún  

...hefði kannski viljað sjá meira, en það gæti verið betra að gera 
það á eldri stigunum [með eldri börnunum], að biðja foreldra 
um að koma með einhvern mat (t.d. þjóðarrétt) eða myndir frá 
heimalandinu og deila með okkur. 
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Þegar íslensku foreldrarnir voru spurðir álits á þessum þáttum svöruðu þær 
Sara, Þórdís og Árdís því til að þeim fyndist þetta ganga mjög vel. Árdís og 
Þórdís töldu að það hjálpaði að hafa erlent starfsfólk. Sara taldi að ráðning 
erlends starfsfólks væri að aukast:  

það eru erlend börn og erlendir starfsmenn. Það hafa verið 
dagar sem koma inn á menningu hinna barnanna, eldaður 
matur sem tilheyrir til dæmis menningu kokksins, jafnmikið lagt 
upp úr eins og þorramaturinn. 

Þórdísi fannst þetta vera mjög rótgróið og ekkert sem hún fyndi neitt 
sérstaklega fyrir. Árdís, sem hafði hins vegar búið með börnum sínum á 
nokkrum stöðum erlendis, lýsti hvernig þeir staðir væru kynntir á leikskólum 
barnanna:  

...við komum með fullt af dóti þaðan [fyrra landið], svo var 
Frakkland tekið fyrir af því að eitt barnið átti franska ömmu. En 
Ísland hefur ekki verið tekið fyrir, annað en þorrablót, þannig 
að ég myndi vilja sjá meira af því að Ísland sé tekið fyrir, 
hvernig það var í gamla daga og svo núna. Þau fara á Árbæjar-
safnið og svona, en ég myndi vilja sjá það tekið meira fyrir. Mér 
finnst frekar að þau ættu að gera þetta heldur en að taka fyrir 
önnur lönd, því eins og með [land] þetta var gífurleg vinna fyrir 
mig að koma með eitthvert dót og svo voru þær svo uppteknar 
af því að passa dótið. Þannig að sumum börnum var hampað, 
sem höfðu átt heima einhvers staðar annars staðar...á meðan 
önnur voru bara íslensk. Ég held að það hafi ekkert setið 
eftir...ég myndi vilja sjá íslensku samfélagi hampað. 

Þegar foreldrar af erlendum uppruna voru spurðir álits á þessu sagði Díana: 

...þær voru duglegar að ítreka við mig að ég þyrfti að vera 
dugleg að tala mitt móðurmál við [barnið] til þess að hjálpa 
[barninu] að byggja góðan grunn, ég vissi þetta frá því að ég 
vann á leikskóla en þær höfðu mjög miklar áhyggjur af þessu. 
Það er gaman af því að stundum foreldrar tala ekki annað 
tungumál fyrir framan aðra. Ég vildi ekki gera það því mér 
fannst dónalegt að tala tungumál fyrir framan fólk sem skildi 
ekki hvað ég var að segja en ég veit að ég má ekki tala íslensku 
við [barnið] og ég geri það ekki, nema þegar við erum hjá 
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langömmu [barnsins] ég reyni að tala íslensku þar svo hún skilji 
hvað ég er að segja við [barnið]. 

Svo bætti hún við að það væri gífurlega mikill munur á leikskólum hérlendis 
og í heimalandi hennar, en þar væri einungis um að ræða leikskóla hálfan 
daginn og börnin hefðu öll með sér nesti. Hún væri mun ánægðari með leik-
skólamálin hérlendis og finnist þetta vera „miklu meira huggulegra“. 

Þau [í leikskólanum] báðu okkur að búa til myndaalbúm þar 
sem eru myndir af öllum í fjölskyldunni...þannig að hin börnin 
geti líka kynnst hverjir eru í fjölskyldunni...og ég bjó til og setti 
myndir og þarna eru amma og afi. Þannig að ef einhver annar 
kemur að sækja...þá vita allir krakkarnir að þetta er amma. 
Þessi myndaalbúm eru skoðuð í sameiningu á deildinni. Þegar 
ég kem að sækja og [barnið] tekur ekki eftir því, þá heyrist allt í 
einu frá hinum börnunum, mamma [nafn]...og ég hef gaman af 
því.  

Hún segist enn ekki hafa verið beðin um að kynna sína heimamenningu en 

 þau [á leikskólanum] eru búin að vera að gera mjög 
skemmtilegt verkefni, það heitir húsið mitt og [þau] hafa verið 
að fara um og taka myndir af húsinu og tala svo um hver býr í 
húsinu mínu, þau vita að mamma [nafn] er öðruvísi en hinir en 
það er ekkert komið neitt lengra. 

Anna kvað ekki hafa borið mikið á fjölbreytileika í fyrsta leikskólanum, 
heldur hafi verið lögð meiri áhersla á umhverfismennt. En þetta var að 
hennar mati ekki neikvætt þar sem engin erlend börn voru þar utan hennar 
barn. Í leikskólanum sem barnið hennar gengur í núna hins vegar er: 

...einn sérfræðingur sem talar við hvert einasta barn og metur 
íslenskukunnáttu þess án þess að við biðjum um það og mér 
finnst það rosalega fínt...ef [barnið] vantar meiri stuðning, þá 
eru þau [í leikskólanum] með ferli innan skólans án þess að við 
biðjum um það, þar sem ég veit ekki hvað er í boði...mér finnst 
mjög gott að hafa fjölbreytilega kennara, einn frá Póllandi...fínt 
að það eru bæði kynin sem starfsmenn. Að barnið sjái hve 
heimurinn sé fjölbreyttur. 
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Þegar kom að heimamenningu þá bætti Anna við að: 

...maðurinn minn útskýrir rosalega vel hvernig [rómönsk] 
menning er en ég er ekki jafndugleg og hann...en það er 
algengara að þau [leikskólinn] láti okkur koma með hvað er. 
Þau eru ekki að sækjast eftir þessum upplýsingum. Þetta er líka 
vegna þess að ég er meira fjölþjóðleg heldur en bara hundrað 
prósent [asísk], kannski vegna þess að ég flutti til Íslands þegar 
ég var ung. Það er ekki spurt mikið um okkar menningu, en við 
bara tölum um það, sérstaklega maðurinn minn. Hann hefur 
miklu meiri samskipti við starfsfólkið heldur en ég, miklu opnari 
persónuleiki á meðan ég er feimnari. Við höfum ekki farið með 
mat frá heimalandinu í leikskólann, en við höfum deilt 
upplýsingum um hvernig það er gert, en samt ekki mikið... 

Hún bætti svo við í tengslum við menningarmun að á leikskólanum væri 
barnið hennar 

...meira til hliðar og til hlés, en ef þú vilt að [barnið] taki þátt þá 
þarf að draga [það] fram og virkja [það], það er svona asískt, 
það er asísk menning að vera svona til hliðar, því við viljum ekki 
tefja. Því maðurinn minn er ekki svona. En [barnið] er eins og 
ég að þessu leyti en [það] var ekki svona í [leikskóla eitt],...tók 
þátt í öllu, en í [leikskóla tvö] þar var [barnið] bara að leika við 
þessa einu stelpu...á vefsíðu þá er ég alltaf að skoða myndirnar 
af börnunum með [barninu], eftir tvo mánuði þá vissi [barnið] 
nöfn barnanna á [leikskóla eitt] en ekki í [leikskóla tvö]...mér 
fannst það mjög skrýtið þar sem [barnið] er mjög mann 
blendið. 

Rakel taldi að það gengi mjög vel hjá leikskólanum að takast á við þennan 
fjölbreytileika, svo og fjölmenninguna, og bætti svo við 

...af því að [þetta er] líka stefna leikskólans, þegar ég fór að 
fylgjast betur með hvað þau eru að gera dagsdaglega þá varð 
ég hissa og það er frábært... [barnið] veit hver rokkari er, þau 
horfa á youtube og kynna fyrir krökkunum, svona lítur 
tattúeraður maður út, alls konar tónlistartegundir, það er 
æðislegt. Það eru margir í leikskólanum sem eru frá öðrum 
löndum, þá eru fánarnir og góðan daginn á öllum tungumálum. 
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Það hefur aldrei komið upp svona, þessi er frá öðru landi og 
einhver vandamál, ekkert svoleiðis. 

Rakel bætti svo við að auki að það væri í raun ekki búið að fjalla mikið um 
menningu á leikskólanum og það væri í rauninni ekki svo mikill munur á 
íslenskri menningu og heimamenningunni hennar. Hún sagði enn fremur að 
það hefði verið drengur frá sama landi fyrir á leikskólanum og því taldi hún 
að það hafi ekki verið spurt mikið út í heimamenninguna. Hún tók samt 
fram að alltaf væri spurt út í hvort það væri eitthvað sem leikskólinn þurfi 
að gæta sérstaklega að í tengslum við trúarbrögð. 

5.4.1 Samantekt úr kafla 

Starfsmennirnir, einkum Helena og Guðbjörg, nefndu ýmsar leiðir sem 
farnar hefðu verið til að gera fjölmenninguna og fjölbreytileikann sýnilegri, 
s.s. að þýða skilaboð til foreldra, vera með myndrænan matseðil, hafa 
þjóðarfána barnanna á deildinni sýnilega ásamt því að þau væru boðin 
velkomin á móðurmálinu. Einnig hefði verið hlaðborð einu sinni á ári, auk 
þess sem notast væri við huggunarspjöld með ljósmyndum af börnunum og 
fjölskyldumeðlimum. Elín og Guðbjörg nefndu báðar að heimamenningin 
mætti vera sýnilegri í leikskólanum og Guðbjörg bætti við að hún teldi að 
virkja þyrfti foreldra til meiri þátttöku í starfi leikskólans, að þeir þyrftu að 
finna að þeirra framlag væri mikils metið og velkomið. Elín taldi þó að auka 
mætti heimamenninguna, þó einkum á eldri deildunum, t.d. með því að 
biðja foreldra um að koma með þjóðarrétt eða myndir frá heimalandinu til 
þess að deila með börnum og starfsfólki.  

Íslensku foreldrarnir voru ánægðir með það hvernig fjölmenning og 
fjölbreytileiki kæmi fyrir í leikskólum barnanna þeirra og töldu að þetta væri 
í góðum farvegi í leikskólunum. Þær Árdís og Þórdís töldu að erlent starfs-
fólk kæmi að mjög góðu gagni hvað þetta snerti. Söru fannst þetta alltaf 
vera að aukast og fannst heimamenning barnanna, a.m.k. matarmenningin, 
vera sýnilegri. Árdís sagðist vilja hafa íslenska menningu meira í sviðsljósinu, 
í staðinn fyrir einungis erlenda menningu, sérstaklega þegar litið er til þess 
að  mörg börn hafa einungis búið hér á landi. 

Erlendu mæðurnar gátu þess að þær hefðu ekki verið beðnar um að 
miðla heimamenningu sinni til leikskólans, en ítrekað hefði verið mikilvægi 
móðurmálsins og að þau skyldu viðhalda því við börnin. Anna bætti við að 
maðurinn hennar væri opnari persónuleiki og ætti auðveldara með að miðla 
heimamenningunni til leikskólans en hún. Hún nefndi einnig að sér fyndist 
að leikskólar þyrftu að vera meðvitaðir um menningarlegan bakgrunn 
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barnanna til þess að unnt væri að grípa inn í aðstæður sem rekja mætti til 
menningarmunar. Hún nefndi sem dæmi ásíska menningu, þar sem börnin 
halda sig meira til hlés. Anna var mjög ánægð með þá fjölbreytni (bæði 
kynin í starfsmannahópnum) og hve fjölþjóðlegur starfsmannahópurinn 
væri með tilliti til þess að barnið ætti þá auðveldara með að kynnast því hve 
fjölbreytilegur heimurinn væri. Díana hafði verið beðin um að útbúa mynda-
albúm barnsins fyrir leikskólann, svo hægt væri að skoða það í sameiningu 
með öllum börnunum á deildinni og nefndi einnig að leikskólar í heima-
landinu væru mjög ólíkir íslenskum leikskólum (t.d. eru börnin bara hálfan 
dag, þau koma með nesti og þar er ekki unnið markvisst leikskólastarf). 
Rakel greindi frá því að ekki væri mikill munur á heimamenningu hennar og 
íslenskri menningu. 

Þekking á heimamenningu barna og foreldra er kennurum nauðsynleg til 
þess að geta betur komið til móts við einstaklingslegar þarfir þeirra. Með 
heimamenningu er átt við þær venjur, viðhorf og merking sem fjölskyldan 
leggur áherslu á (Brooker, 2002). Það er innan heimilisins sem barnið lærir 
um menningarauð fjölskyldunnar (Elsa Sigríður Jónsdóttir og Anna Þorbjörg 
Ingólfsdóttir, 2004), en hann lærist í gegnum daglegar athafnir (Nieto, 
2010). Vygotsky taldi að með því að þekkja heimamenningu væri unnt að 
spá fyrir um hvernig einstaklingurinn ætti eftir að bregðast við tilteknum 
athöfnum (Berk og Winsler, 1995; Kozulin, 2003) og Bruner (1996) taldi að 
heimamenningin sæi einstaklingnum fyrir ákveðnum verkfærum til þess að 
bregðast við tilverunni eins og hún kemur fyrir sjónir. Menningin mótar 
hugsun einstaklingsins, upplifanir hans af umhverfinu og því samfélagi sem 
hann býr í. 

5.5 Annað 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir vildu nefna eitthvað annað 
höfðu bæði Helena og Anna eftirfarandi að segja: Helenu var mjög 
umhugað um að búið væri að auka kröfur og skyldur sem mæddu á starfs-
fólki á sama tíma og stöðugildum innan leikskólanna hefði verið fækkað: 

Það er í raun búið að skera inn að beini, mér finnst það svolítið 
þurfa að koma fram að maður sé ekki bara alltaf brosandi en sé 
svo gjörsamlega að líða út af úr álagi og stressi. 

Anna aftur á móti hafði meiri áhyggjur af þeim erlendu foreldrum sem 
töluðu ekki nógu góða íslensku og sem ættu erfiðara en hún með að skilja 
það sem sagt væri. 
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Ég hef tekið eftir því að þegar það eru einhverjir viðburðir og 
foreldrarnir eru með að þá koma ekki pólsku foreldrarnir. 
Kannski skilja þau ekki, eða tíminn hentar þeim ekki. Ég hef 
verið að pæla í þessu, ég skil þetta alveg en ef ég skil ekki þá 
eru þau [starfsfólkið] rosalega dugleg að útskýra fyrir mér. Að 
spyrja er óvirðing í asískri menningu að miklu leyti... 

Í næsta kafla á sér stað umræða um það sem á undan er komið. 
Rannsóknarspurningarnar verða reifaðar og sjónarhorn viðmælendanna 
skoðuð. 
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6  Umræður 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig hægt sé að byggja upp gott 
foreldrasamstarf/samvinnu og traust strax frá upphafi aðlögunar, milli 
starfsfólks og foreldra barna á leikskóla, með áherslu á fjölmenningu en 
þetta hefur aðeins verið rannsakað að mjög takmörkuðu leyti. Draga má þá 
ályktun út frá niðurstöðum viðtalanna  og út frá þekkingarlegum bakgrunni 
rannsakanda að þetta er nokkuð sem þarf að bregðast betur við og einnig á 
markvissari máta. Þó svo að úrtak rannsóknarinnar sé lítið, kemur samt 
fram í orðum viðmælenda að beita þurfi fjölbreyttum aðferðum til þess að 
ná til/koma til móts við alla foreldra. 

6.1 Rannsóknarspurningar og markmið  

Markmið rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um hvernig koma mætti á 
góðu samstarfi við foreldra og traustum samskiptum við foreldra af 
erlendum uppruna strax í upphafi leikskólagöngu. Skýrt kemur fram, bæði í 
lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og í barnalögum (nr. 76/2003), að barnið 
skuli haft í fyrirrúmi og að velferð þess og vellíðan skipti mestu máli. Það er í 
rauninni í verkahring foreldra og forráðamanna að gæta þess að börnin 
njóti þessa réttar, og sömu aðilum ber að sinna þeirri skyldu að miðla 
venjum, hefðum, og þar með menningu samfélagsins, til barna sinna. Sam-
félaginu ber svo skylda til að aðstoða foreldra og forráðamenn við að upp-
fylla skyldur þeirra gagnvart börnunum, með því að bjóða upp á viðeigandi 
skóla, heilbrigðisþjónustu og setja í lög hvaða skyldum hver aðili og stofnun 
skuli gegna innan samfélagsins. 

Leikskólastjórinn skipuleggur fyrirkomulag foreldrasamvinnu innan leik-
skólans og mótar starfið m.t.t. þarfa allra meðlima, þ.e.a.s. barna, foreldra 
og starfsfólks. Hlutverk hans felur m.a. í sér að leggja línurnar hvað snertir 
uppbyggingu trausts og að ákvarða að hve miklu leyti þátttaka foreldra í 
starfi skólans skuli vera velkomin (Hoover-Dempsey o.fl., 2005; Rodd, 1998; 
Sergiovanni, 2006). Honum ber einnig að framfylgja þeim lögum, reglu-
gerðum, námskrám og öðrum áætlunum sem settar hafa verið um leikskóla-
starfið. 

Vonast var til þess að rannsóknarspurningarnar gætu veitt þessar 
upplýsingar og verður nú farið í gegnum þær. 
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6.1.1  Sjónarhorn starfsfólks 

Á hvern hátt er aðlögun barna af erlendum uppruna frábrugðin aðlögun 
íslenskra barna eða er hún það ekki? 

Í grundvallaratriðum er aðlögun íslenskra barna og barna af erlendum 
uppruna ekki svo frábrugðin. Aðallega er þetta spurning um íslensku-
kunnáttu, en þó svo að hún sé lítil sem engin þá er samt sem áður einhver 
móðurmálskunnátta til staðar. Í aðlöguninni gefst svo tækifæri til að kynna 
íslenska menningu og tungumál og brúa bilið yfir í heimamenningu og 
móðurmál barnanna. Nauðsynlegt að hafa einhverja vitneskju um móður-
málið og heimamenningu barnanna áður en aðlögunin hefst og það hefur 
gefið góða raun að fá lista með algengum orðum á móðurmáli barnsins, s.s. 
stígvél, kuldagalli, pollaföt, út að leika, koma inn, drekka, pissa og þvo 
hendur, svo fátt eitt sé nefnt. Einnig er mjög gott að vita hverju börnin eru 
vön frá heimalandinu, til dæmis í tengslum við útiveru í öllum veðrum og 
fleira. Líklega er samt mikilvægasti þátturinn fólginn í því að taka hverju 
barni og foreldrum þess eins og þau eru, að miða allt ferlið út frá ein-
staklingnum, þörfum hans og væntingum foreldranna hverju sinni umfram 
það að fylgja fyrirfram ákveðnum stöðlum eða boxum. 

Starfsfólk þarf að kynna sér bakgrunn og heimamenningu barnsins og 
fjölskyldunnar til þess að vita hvaða leiðum þurfi að beita til myndunar góðs 
foreldrasamstarfs strax frá fyrsta degi. Sú menning sem börn alast upp við 
(þ.e.a.s. heimamenningin) hefur ætíð áhrif á börnin og fjölskyldur þeirra og 
fyrir vikið þarf starfsfólk og skipulag leikskólastarfsins að taka tillit til 
þessara áhrifa. Ef börnin og foreldrar þeirra verða þess áskynja að heima-
menningin og móðurmálið (erlendu börnin) er virt, þá styrkist sjálfsmynd 
þeirra og sjálfsöryggi, sem síðan á þátt í að búa þau betur undir þátttöku í 
lýðræðislegu samfélagi (samanber kenningar Jerome Bruner og John 
Dewey, sem fjallað hefur verið um hér að framan).  

Börn af erlendum uppruna fá þarna oft sín fyrstu kynni af íslensku og því 
er nauðsynlegt að allt skipulag og framkvæmd aðlögunarinnar sé ígrundað 
og markvisst í þeim tilgangi að móta gott og farsælt foreldrasamstarf.  

Starfsfólk gegnir hér lykilhlutverki hvað snertir stuðning og hvatningu til 
foreldra um þátttöku í starfi skólans (Kennarasamband Íslands, 2011-2014), 
en aukin þátttaka foreldra í starfinu eykur væntingar kennara til barna, sem 
svo hvetur þau áfram (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

Í rannsókninni kom skýrt í ljós að það eina sem viðmælendum fannst 
frábrugðið hvað aðlögunarferlið snerti var að tungumálaerfiðleikar kæmu í 
veg fyrir að þeir skildu hvað börnin sögðu, t.d. þegar þau þurftu að fara á 
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klósettið (Helena). Þá nefndu þær einnig að þær gætu ekki útskýrt nægilega 
vel hvernig barninu hafi liðið í leikskólanum yfir daginn (Elín), sökum þess að 
skilningur foreldra á íslensku var fremur takmarkaður.  
Hvert er mat starfsfólks sem unnið hefur í yfir 10 ár með fjölbreyttum 
barnahópi í leikskólum á því hvað er mikilvægast til þess að mynda gott 
samstarf/samvinnu og traust strax í upphafi, bæði hvað varðar íslenska 
foreldra og foreldra barna af erlendum uppruna? 

Þegar kemur að myndun góðs foreldrasamstarfs er brýnt að leikskólar og 
starfsfólk, undir stjórn leikskólastjóra, þrói með sér ákveðið vinnuferli. Hlut-
fall barna af erlendum uppruna hefur hækkað gífurlega á undanförnum ára-
tug og því má segja að það heyri til undantekningar ef kennari hefur ekki 
haft barn af erlendum uppruna á leikskóladeild eða í bekk. Þetta kallar á 
aukna leiðsögn og þjálfun til handa kennurum, þannig að þeir verði betur í 
stakk búnir til þess að fá foreldra til að taka meiri þátt í leikskólastarfinu, því 
reynslan hefur sýnt að það gangi ekki nægilega vel með alla foreldra. Segja 
má að athugasemdir Árdísar (íslenskt foreldri) eigi að vissu leyti við um 
þetta tiltekna atriði þegar hún nefnir að ákveðnir starfsmenn séu færari í 
samskiptum en aðrir og að fólk sé fært milli deilda í þessu skyni, líkt og gert 
er í leikskóla barnsins hennar.  

 Hér er grunnurinn lagður að áframhaldandi samstarfi milli leikskóla og 
foreldra, þar sem hagsmunir og velferð barnsins eru höfð í forgrunni.  
Þekking foreldra á barni sínu og hvað þeir flytja með inn í sjálft leikskóla-
starfið er mikilvæg viðbót í þá veru að öðlast heildarsýn yfir líðan barnsins 
almennt litið (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Ákvarða þarf þá stefnu og þær 
kenningar sem best endurspegla hvernig koma eigi til móts við fjölbreytta 
og fjölmenningarlega hópa hvað foreldrasamstarfið snertir. Fyrir hendi kann 
að vera tiltekinn menningarlegur munur innan fjölskyldna þó svo að þær búi 
í sama menningarlega samfélagi. Mikilvægt er að leikskólastjórar og starfs-
fólk leikskóla setji sér sameiginleg gildi, viðmið, markmið og leiðir um 
foreldrasamstarf og nýti sér í þeim efnum hugmyndir kennismiða á borð við 
John Dewey, Mariu Montessori, Jerome Bruner og Lev Vygotsky.  

Brýnt er að viðmót og framkoma starfsfólks beri vott um hlýju, virðingu 
og umhyggju gagnvart börnum og foreldrum þeirra. Í umfjöllun um leik-
skólann sem fyrsta skólastigið er lögð áhersla á hve stórt hlutverk virðing og 
umhyggja gegna í leikskólastarfinu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Sam-
skiptin þarna á milli þurfa að vera á mannlegum nótum en með því er átt við 
að ekki skuli ríkja yfirmáta formlegheit. Gott er að notfæra sér þau tækifæri 
sem gefast oft á tíðum til skrafs og ráðagerða við foreldra í upphafi og lok 
leikskóladagsins og gefa foreldrum kost á að spyrja hverning barninu hafi 
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liðið og hvað það gerði í leikskólanum. Einnig er mjög gott að nota fjöl-
breytilegar aðferðir hvað snertir upplýsingagjöf, s.s. að nota upplýsinga-
töflur í fataklefum, fréttir á heimasíðu, tölvupóst til foreldra (hafa ber þó í 
huga að ekki allir foreldrar eru með tölvunetföng), bæklinga, ljósmyndir og 
fleira. Hvað samstarf við erlenda foreldra áhrærir þarf að setja upp-
lýsingarnar á sem flest, ef ekki öll, tungumál barna og foreldra af erlendum 
uppruna en þannig aukast líkurnar á að skilaboðin komist til skila og þar 
með batna einnig samstarfsmöguleikarnir. Þessir þættir komu fram í rann-
sókninni og allt þetta þarf að miðast við þarfir einstaklingsins, en hér er 
bæði átt við börn og foreldra þeirra.  

6.1.2 Sjónarhorn foreldra 

Hvað finnst foreldrum barna af erlendum uppruna vera mikilvægustu 
þættirnir í samstarfi/samvinnu við starfsfólk leikskólanna? Hvað finnst 
íslenskum foreldrum? 

Hér fannst foreldrum barna af erlendum uppruna vera mikilvægt að nota 
fjölbreyttar leiðir þegar talað var um samstarf og samvinnu, svo og upp-
lýsingagjöf. Þeim fannst jafnframt brýnt að finna að hægt væri að spyrja um 
allt, að athugasemdir þeirra skiptu máli og að hlustað væri á þá. Þeir nefndu 
einnig að ekki sé farið í einhverjar framkvæmdir með börnunum án samráðs 
við foreldrana og að þeir séu upplýstir um það ferli sem fram fari. Þó verður 
að hafa þann fyrirvara á, að í þessari rannsókn bjuggu erlendu foreldrarnir 
yfir góðri íslenskukunnáttu og áttu ekki í vandræðum með að skilja upp-
lýsingar frá leikskólum. Tveir af þeim höfðu unnið á leikskóla og þekktu fyrir 
vikið til leikskólastarfsins og einn þeirra hafði frekar áhyggjur af því hvernig 
gengi hjá þeim foreldrum sem hefðu litla íslenskukunnáttu. Þetta eru sömu 
atriði og íslensku foreldrarnir nefndu, en þeir bættu auk þess við að nauð-
synlegt væri að geta hitt á starfsmann deildar í lok dags til að fá upplýsingar 
um hvernig dagurinn hefði gengið fyrir sig og hvernig barninu hefði liðið. 

Menning er til staðar hjá hverri manneskju og birtingarmyndin getur 
tekið á sig mismunandi form, til dæmis með klæðaburði, matarvenjum, 
samtölum, tjáningu tilfinninga og því hvaða hegðun sé viðeigandi eða óvið-
eigandi eftir því hvar einstaklingurinn er staddur í heiminum. Menning 
hjálpar til við mótun sjálfsmyndar og er nokkuð sem lærist (Erickson, 2007). 
Heimamenningin er í upphafi eina menningin sem börnin þekkja (Brooker, 
2002) og hér er menningarauðnum miðlað áfram til næstu kynslóðar í 
gegnum daglegar athafnir (Elsa Sigríður Jónsdóttir og Anna Þorbjörg 
Ingólfsdóttir, 2004; Nieto, 2010). Mjög brýnt er að leikskólar taki tillit til og 
virði menningarlegan bakgrunn barnanna, sem svo hefur mikil áhrif á mótun 



 

93 

sjálfsmyndar þeirra (Hanna Ragnarsdóttir, 2002). Þetta er hægt að gera á 
ýmsa vegu, til dæmis með lestri og umfjöllun um barnabækur (íslenskar og 
erlendar) til að aðstoða börnin við það að kynnast ólíkum menningar-
heimum (Þórdís Þórðardóttir, 2007). Börn hafa almennt mjög gaman af að 
koma með bækur að heiman sem svo eru lesnar í leikskólanum og hægt er 
að virkja foreldra til að þýða sögurnar, ef þess gerist þörf. Ef mikill munur er 
á milli skóla- og heimamenningar getur myndast ákveðin togstreita, svo og 
ágreiningur, sem oft er hægt að leysa með samræðum.   

Foreldrar nýta sér misvel þá sérþekkingu sem kennarar búa yfir um börn 
og þroska þeirra og þó að viðmælendur í rannsókninni hafi ekki nýtt sér það 
að neinu ráði, þá fannst þeim öllum gott að vita að sá möguleiki væri fyrir 
hendi. Anna (erlent foreldri) sagðist hafa verið dugleg að spyrja út í ástæður 
eða nánari útskýringa þegar þörf var á, en bætti við að þar skipti viðmót 
starfsfólks mjög miklu (það bauð upp á spurningar). 

Mjög algengt er að fólk spyrji ekki ef það telur kunnáttu sína í tungu-
málinu ekki nægilega mikla eða þá virðing gagnvart kennaranum gerir það 
að verkum að fólk kann ekki við að spyrja (tengist oft heimamenningu). 
Aukin þekking starfsfólks á menningarlegum bakgrunni barna og foreldra 
eykur getu þeirra í að velja réttar leiðir til að auka þátttöku foreldra í 
leikskólastarfinu og eiga betri samskipti við þau. Þetta hefur verið ítrekað í 
rannsóknum, sem fjallað hefur verið um hér að framan (Anna Þorbjörg 
Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006; Joshi, Eberly og Konzal, 2005; 
Walker-Dalhouse og Dalhouse, 2009). Mikilvægt er að upplýsa foreldra um 
jákvæð áhrif þátttöku þeirra á skólagöngu barnanna, því góður grunnur 
auðveldar áframhald hvað snertir samvinnu heimilis og skóla (Galindo og 
Sheldon, 2012; Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Þátttaka foreldra í starfi leikskólanna eykst ekki nema að beiðni 
starfsfólks og með því batna einnig gæði samstarfsins á milli foreldra og 
starfsmanna.  Fólk verður yfirleitt mjög ánægt þegar það er spurt út í atriði 
sem tengjast heimamenningu þess eða barninu og þetta á einnig við þegar 
báðir aðilar gefa sér tíma til þess að deila litlum sögum af því sem gerðist 
yfir daginn. 

Ítrekað kemur fram í rannsóknum og í ritum fræðimanna að efla þurfi 
þátttöku foreldra í leikskólastarfinu til þess að foreldrar treysti sér til og 
finni að þeir séu velkomnir (Hoover-Dempsey o.fl., 2005; Elsa Sigríður 
Jónsdóttir, 2010; Hanna Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal, 2010). Nauð-
synlegt er að hafa í huga hinn menningarlega bakgrunn barnanna þegar 
vinna með þeim er skipulögð (Hanna Ragnarsdóttir, 2007) og einnig að 
margt í íslensku samfélagi getur komið einstaklingum af erlendum uppruna 
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skringilega fyrir sjónir og því þarf starfsfólk að vera meðvitað um þennan 
mun og að útskýra þegar við á (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 1999).  

Barn sem kennir kennara sínum orð í móðurmálinu er mjög ánægt þegar 
orðin eru endurtekin næsta dag og sækir jafnvel í að endurtaka sömu 
aðstæður. Elín Þöll Þórðardóttir (2007) kemur einmitt inn á mikilvægi þess 
að barn finni fyrir stolti gagnvart móðurmáli sínu og þetta er ein leið í þá átt. 

Ólíkt getur verið eftir menningarlegum bakgrunni hvaða merkingu fólk 
leggur í hugtakið foreldrasamstarf en hvað snerti viðmælendur rann-
sóknarinnar þá var hugtakið túlkað á svipaðan hátt og við Íslendingar 
gerum, sem byggir á lýðræðislegum starfsháttum, þar sem áhersla er lögð á 
samskipti og nám á jafnréttisgrundvelli með virðingu og umhyggju að 
leiðarljósi. 

Samskipti eru á hinn bóginn nokkuð sem unnt er að þjálfa og vinna með 
(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007), bæði fyrir einstaklinga og hópa innan leik-
skólanna. Það er í gegnum samskipti okkar við félagslegar aðstæður sem hið 
eiginlega nám á sér stað (Wolfgang Edelstein, 2008). Þess vegna er mjög 
vænlegt að byrja að þjálfa börn í samskiptafærni eins snemma og frekast er 
unnt, því það að geta tengt orð við hluti og að geta rætt saman á jafnréttis-
grundvelli er mikilvægur undirbúningur undir líf og starf, hvort heldur sem í 
lýðræðislegu og fjölmenningarlegu samfélagi.  

6.1.3 Markmið verkefnis 

Markmiðið var að afla upplýsinga með framkvæmd rannsóknar, um það 
hvernig hægt væri að koma á góðu samstarfi við foreldra og koma á 
traustum samskiptum við foreldra af erlendum uppruna strax í upphafi 
leikskólagöngunnar. Þó svo að úrtakið hafi verið lítið má engu að síður 
draga ákveðnar ályktanir út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Í raun er ekki 
nauðsynlegt að beita svo ólíkum aðferðum til þess að ná markmiðinu óháð 
þjóðerni foreldra. Gagnvart báðum foreldrahópunum er nauðsynlegt að 
framkoma starfsfólks endurspegli hlýju, virðingu og umhyggju gagnvart 
börnum og foreldrum. Hver leikskóli þarf að finna þá leið, eða leiðir, sem 
henta og oft á tíðum er um að ræða langtímaverkefni þar sem leikskólinn er 
að prófa sig áfram með ýmsar aðferðir sem gefist hafa vel á öðrum leik-
skólum.  

Eitt dæmi um leikskólastarf þar sem að öflugt samstarf við foreldra er 
grundvallarþáttur  er í Pen Green leikskólanum á Englandi, en þar er komið 
inn á mikilvægi þess að virkja foreldra til þátttöku strax í upphafi leikskóla-
göngunnar (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  
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Foreldrar eru jafn ólíkir og þeir eru margir og þarf því að aðlaga leiðirnar 
að hverri og einni fjölskyldu og nauðsynlegt er að kynnast fjölskyldunum vel, 
þörfum þeirra, væntingum og hvernig leikskólinn getur best komið til móts 
við þá tilteknu fjölskyldu. Þetta er nokkuð sem er ennþá mikilvægara að 
hafa í huga þegar um fjölbreyttan menningarlegan bakgrunn er að ræða og 
þegar móðurmál barnanna og foreldra þeirra er annað en tungumál leik-
skólans. 

Viðmót starfsmanna þarf að bjóða upp á samræður sem þurfa að eiga 
sér stað á jafningjagrundvelli. Foreldrar þurfa að finna að álit þeirra skipti 
máli. Miðlun upplýsinga þarf að eiga sér stað með fjölbreyttum leiðum og 
endurtekning er liður í því. Aðlögunarferlið getur verið álagstími fyrir börn 
og foreldra, því verið er að koma inn í nýtt umhverfi og aðstæður sem fólk 
þekkir ekki fyrir, auk þess sem verið er að hitta nýtt fólk (og á þetta 
sérstaklega við um fyrstu aðlögun – fyrsta barns).  

Þar sem foreldrar tala og/eða skilja litla sem enga íslensku er nauð-
synlegt að leikskólinn sé búinn að láta þýða aðlögunarferlið og grunn-
upplýsingar um leikskólann. Einnig er hægt að notfæra sér bæklinga sem 
þegar eru til á hinum ýmsu tungumálum um fyrirkomulag leikskólanna. 
Hægt er að nýta sér kunnáttu starfsfólks af erlendum uppruna sem jafnvel 
hefur sama móðurmál og barnið og foreldrarnir, en verið var að safna lista 
yfir starfsfólk á leikskólum Reykjavíkurborgar sem gæti nýst sem þýðendur 
fyrir aðra leikskóla. Þá væri einnig hægt að nýta sér túlkaþjónustu sem í 
boði er. 

Velta má fyrir sér hvort að leikskólinn geti ekki, með aukinni þátttöku 
foreldra í starfinu, einnig veitt foreldrum sem skilja takmarkaða íslensku 
tækifæri til að eiga samskipti við aðra foreldra sem hafa verið í sömu 
sporum. Því líkt og foreldrar geta verið bestu samstarfsaðilar kennara þegar 
kemur að vinnu með börnunum (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010; Hanna 
Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal, 2010), þá geta aðrir foreldrar verið það líka 
sem eru að takast á við svipuð mál.   

Mikilvægt er að afla sér upplýsinga um heimamenningu fjölskyldunnar 
og á það ekki hvað síst við ef um gjörólíka heima- og skólamenningu er að 
ræða. Þess ber þó að geta að tiltekinn menningarlegur munur getur fyrir-
fundist innan sama þjóðfélags. Eins gæti verið gott að fá orðalista á móður-
málinu yfir grunnatriði á borð við uppáhaldsdót barnsins, það að drekka, 
borða, fara út og fleira í þeim dúr. Þekking starfsfólks á menningarlegum 
bakgrunni hjálpar til við skipulagningu viðeigandi verkefna. Fram kemur í 
skýrslu Reykjavíkurborgar um foreldra af erlendum uppruna að þeir vildu að 
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fjölmenningarlegt starf væri hluti af því starfi sem fram fer innan 
leikskólanna með öllum börnunum. 

Með því að hvetja foreldra til aukinnar þátttöku í starfi leikskólanna 
eykst nálægð þeirra og að sama skapi samvinna og traust í garð starfsfólks. 
Þetta hefur jafnframt jákvæð áhrif hvað snertir áframhaldandi skólagöngu 
og sjálfstraust barnanna (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000, 2010; Erickson, 
2007; Hanna Ragnarsdóttir, 2002, 2007; Hanna Ragnarsdóttir og Hildur 
Blöndal, 2010; Jóhanna Einarsdóttir, 2007; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 
2006; Montessori, 1964; Reykjavíkurborg Skóla- og frístundasvið, 2010). 
Vænleg samvinna milli heimilis og skóla er nauðsynleg til þess að barnið fái 
notið skólans til fullnustu og mikilvægt er að foreldrar og starfsfólk séu 
samstíga í að vinna með hagsmuni barnanna að leiðarljósi. Kennarar geta 
lent í því að þurfa að vera milliliðir fyrir foreldra frá heimamenningu yfir í 
skólamenninguna og jafnvel út í samfélagið. 

Sú þekking og viðfangsefni sem börnin fást við í leikskólanum þurfa að 
vera sá grunnur sem grunnskólanámið mun byggja á (Aðalnámskrá 
leikskóla, 2011). En til þess að þetta virki sem skyldi þarf að bæta til muna 
samvinnuna á milli skólastiganna, auk þess sem tiltekin viðhorfsbreyting 
þarf að eiga sér stað gagnvart því starfi sem á sér stað innan leikskólanna.  

Einn liður í því að auka samvinnu á milli skólastiga væri t.d. að gefa 
leikjum meira vægi í grunnskólanum, því það er í gegnum leik sem börnin 
læra að verða borgarar/íbúar í lýðræðislegu samfélagi (Astuto og Ruck, 
2010).  

Mikið hefur verið ritað um hvernig best sé að mynda góða samvinnu á 
milli skóla og heimila og hvernig hægt væri að auka þátttöku foreldra í því 
starfi sem fram fer innan skólanna, t.d. með myndun vinnuhópa foreldra og 
starfsmanna og aukinni þátttaka foreldra í starfinu o.fl. (sjá t.d. Epstein, 
Sanders, Simon, Salinas, Jansorn og Van Voorhis, 2002; Long, 1986; 
Olender, Elias og Mastoleo, 2010; Shah, 2001; Ward, 2009; Whalley, 1997, 
2007). Því má segja að myndun góðs foreldrasamstarfs og trausts sé verðugt 
verkefni að stefna að og sé í raun nauðsynlegt í alla staði hvað snertir 
undirbúning barna undir framtíðina og þátttöku þeirra í lýðræðislegu sam-
félagi. Þetta má svo segja að sé ennþá mikilvægara fyrir þau börn sem búa 
við aðra heimamenningu og annað móðurmál, þegar horft er til fram-
tíðarinnar. 

Í næsta kafla, sem jafnframt er síðasti kafli ritgerðarinnar, er að finna 
þau markmið sem lagt var af stað með ásamt helstu niðurstöðum rann-
sóknarinnar, þar sem meðal annars verður greint frá mikilvægi þess að beita 
sveigjanleika í aðlögun barna að leikskóla, og að taka þurfi tillit til ólíkra 
forsendna og aðstæðna foreldra og barna þeirra. 
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7 Lokaorð 

Áður hefur verið greint frá því markmiði sem stefnt var að með framkvæmd 
rannsóknarinnar, en það var að afla upplýsinga um hvernig hægt væri að 
koma á góðu samstarfi við foreldra og að treysta samskiptin við foreldra af 
erlendum uppruna strax í upphafi leikskólagöngunnar. 

Ef helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar kemur í ljós að hægt 
er, og er í raun nauðsynlegt, að beita fjölbreyttum aðferðum til þess að 
markmiðið náist sem skyldi. Þegar kemur að mannlegum samskiptum, og þá 
ekki hvað síst við aðila með bæði ólíkan menningar- og tungumálalegan 
bakgrunn, er nauðsynlegt að starfsfólk búi yfir ákveðinni þekkingu á því í 
hverju þessi munur er fólginn, til að geta betur lagað barnið að leik-
skólanum og útskýrt fyrir foreldrum það ferli sem fljótlega muni hefjast. 
Þetta gagnast einnig kennurum í tengslum við allt skipulag verkefna fyrir 
fjölbreytta hópa. 

Ákveðinn sveigjanleiki er nauðsynlegur þegar kemur að sjálfu aðlögunar-
ferlinu og mikilvægt er að taka tillit þarfa barnsins og fjölskyldunnar. Þar 
sem að foreldrasamvinna ríkir milli einstaklinga með ólíkan bakgrunn, 
væntingar og viðhorf þá er hún síbreytileg. Því má segja að þetta sé nokkuð 
sem þarf stöðugt að vinna að og hagræða út frá einstaklingum og 
aðstæðum hverju sinni. 

Sagt er að foreldrar þurfi að læra að vera leikskólaforeldrar og þetta 
gagnast foreldrum þegar kemur að áframhaldandi skólagöngu (sjá t.d. 
Nanna Kristín Christiansen, 2011), en framlag beggja aðila, þ.e. foreldra og 
kennara, skiptir máli hvað áhrærir vellíðan barnanna (Aðalnámskrá 
leikskóla, 2011).  

Einnig er brýnt að allt viðmót endurspegli virðingu og umhyggju gagnvart 
allri fjölskyldunni og á þetta ekki hvað síst við þegar heimamenning og 
móðurmál eru frábrugðin því sem er við lýði í leikskólanum. Þetta er mikil-
vægur liður í því að leggja góðan grunn að farsælu foreldrasamstarfi, sem 
hvetur foreldra til þátttöku í því starfi sem fram fer innan leikskólanna og 
eykur líkurnar á áframhaldandi þátttöku þeirra þegar barnið færist yfir á 
næsta skólastig. Foreldrar eru bestu samstarfsaðilar kennara í öllu því sem 
snertir börn þeirra og vænleg leið til að koma þeim skilaboðum áleiðis er að 
hvetja þá til aukinnar þátttöku í því starfi sem fram fer í leikskólanum. 

Hin daglegu samskipti skipta enn fremur máli, bæði í byrjun og lok dags 
og þau geta fjallað um eitthvað skemmtilegt sem barnið tók sér fyrir hendur 
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yfir daginn. Upplýsingum þarf að koma til skila á fjölbreyttan máta og oft 
getur verið gott að endurtaka þær í samtölum. 

Í rannsókninni var um lítið úrtak að ræða, aðeins níu einstaklinga, sem 
gerir það að verkum að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum, en 
áhugavert gæti verið að endurtaka rannsóknina með stærra úrtaki og 
athuga hvað slík rannsókn leiddi í ljós. 

Fram kom hjá viðmælendum (foreldrunum) að ekki hefði verið spurt að 
ráði út í heimamenningu þeirra, né þau beðin um að miðla henni til leik-
skólanna. Sumir viðmælendurnir gerðu það þó engu að síður og fór það þá 
oft eftir persónuleika foreldris (maður Önnu), sem gerir það að verkum að 
draga má þá ályktun að heimamenning barnanna, og þá allra barna, þurfi að 
hafa meira vægi innan leikskólanna. Eins og áður hefur komið fram geta fjöl-
skyldur nefnilega búið við ólíka heimamenningu (þ.e.a.s. þau gildi og viðmið 
sem fjölskyldan leggur áherslu á) þó svo að þær búi í sama þjóðfélaginu. 

Nauðsynlegt er að brúa betur það bil sem er á milli leik- og grunnskóla til 
þess að barnið geti nýtt sér þá kunnáttu sem það hefur öðlast á leikskóla-
göngunni yfir í grunnskólann og að meiri samfella ríki þarna á milli, líkt og 
fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla (2011). 

Fólk er mannlegt og enginn er sáttur við að láta koma fram við sig með 
óvirðingu og yfirgangi og fyrir vikið má segja að setningin „komdu fram við 
aðra eins og þú vilt láta koma fram við þig“ eigi fyllilega rétt á sér, þó svo að 
hún sé oft á tíðum ofnotuð. 

Það sem stendur upp úr í tengslum við framkvæmd sjálfrar rann-
sóknarinnar var viðmót viðmælenda, sem allir endurspegluðu einlægan vilja 
til að eiga gott samstarf við leikskóla/starfsfólk og heimili/foreldra, en þessi 
vilji til samstarfs þarf að sjálfsögðu að vera á báða bóga.  

Með því að nýta sér tiltekna þætti frá hinum ýmsu kennismiðum þá er 
unnt að efla samstarfsvilja fólks. Sem dæmi má nefna að þegar umhverfið er 
skipulagt með þarfir barna í huga, kemur skýrt fram  að vellíðan, öryggi og 
frelsi til þess að prófa nýja hluti séu mikilvægir fyrir barnið, auk þess sem 
nærvera starfsfólks eflir og styrkir börnin í því að prófa sig áfram með 
aðstoð annarra eða upp á eigin spýtur, allt eftir þörfum barnsins fyrir sig 
(samanber hugmyndir Montessori og Vygotsky sem fjallað hefur verið um 
hér að framan).  
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