
Háskólinn á Akureyri  

Kennaradeild 

Leikskólabraut 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Að gera nám og starf leikskólabarnsins 

sýnilegt fjölskyldunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margrét Kjartansdóttir 

Lokaverkefni í kennaradeild 



Háskólinn á Akureyri  

Kennaradeild 

Leikskólabraut 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Að gera nám og starf leikskólabarnsins 

sýnilegt fjölskyldunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margrét Kjartansdóttir 

Lokaverkefni til 90 eininga B.Ed. –prófs í kennaradeild 

Leiðsögukennari: Sigríður Síta Pétursdóttir 

 



 

 



 

 

Yfirlýsingar 

 

 

 

 

 

 

Ég lýsi því hér með yfir að ég ein er höfundur að þessa verkefnis og að það 

er ágóði eigin rannsókna. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Margrét Kjartansdóttir 

 

 

 

 

 

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi 

kröfum til B.Ed.-prófs í kennaradeild. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Sigríður Síta Pétursdóttir 



 iii

Útdráttur 

Eftirfarandi verkefni er unnið sem lokaverkefni til B.Ed.– prófs við 
kennaradeild Háskólans á Akureyri vormisseri 2008. Kveikjan að verkefninu varð 
til í tíu vikna vettvangsnámi mínu, haustið 2007 þegar ég fór að velta því fyrir mér 
hversu sýnilegt leikskólastarfið er foreldrum. Tilgangurinn er að setja fram 
rannsóknarspurninguna hvernig geta leikskólakennarar gert leikskólann sýnilegri? 

 
Skoða ég þróun foreldrasamstarfs í leikskólum á Íslandi því að ég tel að 

gott samstarf við foreldra vera mikilvægt, og starf barna sé sýnilegt. Ein af þeim 
leiðum sem ég tel geta verið árangursríka við að gera stafið í leikskólanum 
sýnilegt er að hafa heimasíður við leikskólanna, og að þær séu aðgengilegar 
foreldrum. Ég geri þeim þætti nokkur skil í ritgerðinni. Í því sambandi valdi ég að 
skoða þróunarstarf sem unnið hefur verið í leikskólanum Iðavelli á Akureyri, þar 
sem farið var nýjar leiðir í foreldrasamstarfi og starfið í leikskólanum gert sýnilegt 
öllum í fjölskyldunni m.a. með heimasíðum barnanna. 

 
Í leikskólafræðum hefur verið að ryðja sér til rúms aðferð sem hlotið hefur 

nafnið uppeldisfræðileg skráning (pedagogisk documentasion). Aðferðin sem 
hefur verið kennd við Háskólann á Akureyri í nokkur ár, hefur verið þróuð og 
notuð í leikskólum Reggio Emilia á Ítalíu í nokkra áratugi. Með 
uppeldisfræðilegum skráningum á starfi leikskólans er möguleiki á að gera 
leikskólastarfið sýnilegra foreldrum. Ég mun því skoða þessar  aðferðir. 

 
Rannsakað var samkvæmt eiginlegum aðferðum, setti ég  saman rýnihóp 

sem er skipaður mæðrum, þar sem leitað var eftir skoðunum þeirra á sýnileika 
leikskólastarfsins, einnig vildi ég heyra hvort mér hafi tekist að gera starf mitt 
með börnum þeirra sýnilegt á meðan vettvangsnámi mínu stóð. 

 
Megin niðurstaðan var sú að mæðurnar töldu að það þyrfti að gera starf 

barnanna og leikskólans sýnilegra, það væri mögulega hægt með heimasíðu og 
skráningum. 
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Abstract 
 

The following work represents the final material towards my B.Ed. at the 
University of Akureyri, for the Spring Term of 2008. The idea for the project 
arose from my ten week practical experience course, in the autumn of 2007, when 
I began to think about how pre-schooling was perceived by parents. My purpose 
was to collect the thoughts and opinions  of  parents on how they saw pre-school 
and their thoughts on how pre-school activities could be made more visible to 
them. My main question was: “ How can pre-school teachers make pre-schooling 
more transparent? “. 

 
The importance of working with parents was foremost in my mind, and so 

I went over the development of parental involvement in pre-schooling in Iceland. 
One of the ways I believe I believe to be rich in results in opening the window 
into pre-schooling, for parents and the families of the children concerned,  was to 
have the pre-school  information pages on the internet, available to access by 
parents. I have gone into this quite thoroughly in my writings. And to support this 
work it was used a development project in a pre-school in Akureyri, where new 
ways were being tried to increase cooperation between the home and the school. 

 
I attempted to proceed along as realistic lines as possible, by putting 

together a trial group of mothers with children at the above pre-school. I then 
went about assessing their views on the transparency of pre-school,  how much 
they knew about what happened there, how much they would like to know, and 
how their understanding and knowledge of pre-schooling could be increased. 

 
The main result of these investigations was that the participants believed 

that the work carried out in pre-school was not very obvious or apparent to 
parents. The participants in this project would like the work carried out in pre-
school to be more visible. They thought, amongst other things, that accounts of 
the work with the children should be available on a special section of the pre-
school´s internet site, but they also thought it wise that this section should have 
restricted access to parents only.                                                   
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1. Inngangur 

Lokaverkefni mitt fjallar um hvernig hægt er að gera starf í leikskóla sýnilegt 

foreldrum barnanna. Rannsóknarspurningin er: Hvernig geta leikskólakennarar 

gert starfið í leikskólanum sýnilegt foreldrum?  

Kveikjan að verkefninu varð til í tíu vikna vettvangsnámi mínu, haustið 

2007, þegar ég var að velta því fyrir mér hversu sýnilegt leikskólastarfið er 

foreldrum. Ég spurði mig meðal annars spurningarinnar: Hvað vita foreldrar um 

það sem börnin þeirra eru að fást við í leikskólanum á daginn? Þar sem tel 

samstarf við foreldra vera mikilvægt og skipta máli fyrir vellíðan barns. Verður 

þróun foreldrasamstarfs í leikskólum á Íslandi gerð skil í fræðilega hluta 

ritgerðarinnar. Gott samstarf sem byggir á trausti milli foreldra og leikskólans tel 

ég vera nauðsynlegt þannig að foreldrar gefi leikskólanum góðar upplýsingar um 

hagi barns heima fyrir. Það er upplifun mín eftir að hafa starfað í leikskóla í tíu ár 

að foreldrar eru ekki nægilega upplýstir um það sem barnið þeirra er að fást við í 

sínu daglega starfi í leikskólanum. 

Ein af þeim leiðum sem ég tel geta verið árangursríka við að gera starfið í 

leikskólanum sýnilegt er að hafa heimasíður leikskólanna aðgengilegar foreldrum. 

Því mun ég gera þeim þætti nokkur skil í ritgerðinni. Í því sambandi valdi ég að 

skoða þróunarstarf sem unnið hefur verið í leikskólanum Iðavelli á Akureyri, þar 

voru nýjar leiðir í foreldrasamstarfi og starfið í leikskólanum gert sýnilegt öllum í 

fjölskyldunni m.a. með heimasíðum barnanna. 

Í leikskólafræðum hefur verið að ryðja sér til rúms aðferð sem hlotið hefur 

nafnið uppeldisfræðileg skráning. Aðferðin, sem hefur verið kennd við Háskólann 

á Akureyri í nokkur ár,  hefur verið þróuð og notuð í leikskólum Reggio Emilia á 

Ítalíu í nokkra áratugi. Með uppeldisfræðilegum skráningum á starfi leikskólans er 

möguleiki á að gera leikskólastarfið sýnilegra foreldrum. Ég mun því gera þessari 

aðferð nokkur skil.  

Rannsakað var samkvæmt eigindlegum aðferðum, settur var saman 

rýnihópur nokkurra mæðra, þar sem leitað var eftir skoðunum þeirra á sýnileika 

leikskólastarfsins, einnig vildi ég heyra hvort mér hafi tekist að gera starf mitt 

með börnum þeirra sýnilegt á meðan vettvangsnámi mínu stóð.  
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2. Foreldrasamstarf  

Saga leikskóla á Íslandi er ekki löng, hún hófst með stofnun Barnavinafélagsins 

Sumargjafar sem stofnað var 1924. Í upphafi starfrækti Sumargjöf dagheimili í 

Reykjavík í tvo mánuði yfir sumartímann.1 Dagheimilin voru hugsuð sem 

félagslegt úrræði fyrir börn sem áttu í erfiðleikum.2 Má ætla að í upphafi hafi 

foreldrasamstaf ekki verið talið jafn mikilvægt og það er í dag, þar sem foreldar 

fengu engu um það ráðið hvort börnin voru vistuð á dagvistarheimilum eða ekki, 

oftast sökum fátæktar. Í dag er leikskólinn fyrsta skólastigið og hafa foreldrar val 

um hvort og hve lengi börnin eru í leikskóla. Samkvæmt Stefnu Félags 

leikskólakennara hefst foreldrasamstarf strax við upphaf leikskólagöngu þegar 

foreldrar mæta í fyrsta viðtal. Mikilvægt er að leggja góðan grunn að 

foreldrasamstarfi, því skiptir máli hvernig staðið er að fyrstu kynnum  og vanda til 

aðlögunartíma barnsins.3 

2.1. Lög og reglugerðir um foreldrasamstaf 

Til að varpa ljósi á hvernig foreldrasamstarf hefur þróast á undanförnum árum er 

gott að líta á þau lög og þær reglugerðir sem leikskólum ber að fara eftir varðandi 

foreldrasamstarf.  

Í lögum um leikskóla nr. 78/1994 er gerð grein fyrir hvernig samstarf 

foreldra og leikskóla eigi að vera. Þar segir í 1. gr. um aðkomu foreldra að 

leikskólanum: „Leikskóli annast í samræmi við lög þessi, að ósk foreldra uppeldi 

og menntun barna á leikskólaaldri undir handleiðslu sérmenntaðs fólks í 

leikskólauppeldi.“ Þar segir jafnframt að samtök foreldra kjósi sér einn fulltrúa til 

setu í leikskólanefnd með málfrelsi og tillögurétt, í 12. gr. er kveðið á um að 

rekstraraðila leikskóla sé skylt að skipuleggja tengsl milli foreldra barna og 

leikskólans í því skyni að efla samstarf þeirra um velferð barnsins.4 Eins og skýrt 

kemur fram í greinargerð með frumvarpi að lögum frá 1994 hefur samstarf við 

foreldra ávallt verið hluti af laga og reglugerðarumhverfi leikskólans og má benda 

                                                
1 Jón Torfi Jónsson.2006:7. 
2 Jón Torfi Jónsson.2006:42. 
3 Félag leikskólakennara. 2008. 
4 Lög um leikskóla. nr. 78 1994. 
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á 12. gr. og 18. gr. í reglugerð um starfsemi leikskóla því til stuðnings.5 

Samkvæmt þessu er því ljóst að frá upphafi hefur það verið vilji stjórnvalda að 

tryggja samvinnu og áhrif foreldra á leikskólastigið.  

Með lögum frá 1994, þegar leikskólinn var gerður að fyrsta skólastiginu, 

varð einnig breyting á samstarfi milli heimilis og leikskóla, þróunin hefur verið í 

þá átt að uppeldið í leikskólunum er talin viðbót við uppeldið heima og 

foreldrasamstarfið er sjálfsagður hluti af starfi leikskólans.6 

2.2. Samstarf foreldra og leikskóla 

Töluverð umræða og áhugi hefur verið á samstarfi foreldra og leik- og 

grunnskóla. Elín Thorarensen, framkvæmdastjóri Heimilis og skóla, hefur varpað 

fram spurningunum: Er jákvætt viðhorf lykill að farsælu skólastarfi? Hver er 

ávinningur af foreldrasamstarfi í skólum? Elín hefur einnig velt fyrir sé hvort það 

skipti einhverju máli fyrir foreldra að gefa sér tíma til að sinna foreldrasamstarfi.7  

Elín telur að sýnt hafi verið fram á í rannsóknum að foreldrasamstarf hafi 

alltaf jákvæð áhrif á skólastarfið og þátttaka foreldra sé leið til betra skólastarfs til 

hagsbóta fyrir börnin. Hún telur að kennarar og foreldrar njóti stuðnings hvor 

annars, þannig vinni þeir saman á árangursríkan hátt. Samkvæmt Elínu er samstarf 

foreldra og kennara góður stuðningur við uppeldis- og menntunarhlutverk foreldra 

og kennara og gefur hvorum um sig aukinn kraft til að takast á við starf sitt. Hún 

bendir á að rannsóknir sýni að þegar foreldrar taka virkan þátt í skólastarfinu, 

verði viðhorf kennara til kennslu og skólans jákvæðara. Einnig öðlist foreldrar 

aukinn skilning á starfi kennaranna og viðhorf foreldra til skólastarfsins verður 

jákvæðara.8 Þótt Elín sé að skrifa um grunnskólann má vel heimfæra þetta upp á 

leikskólann, ætla má því að jákvæð viðhorf foreldra til leikskólans skili sér í 

jákvæðu viðhorfi barnanna og leggi grunn að vellíðan barnanna í leikskólanum. 

Sterk sjálfsmynd, þar sem saman fara gott sjálfsmat og sjálfstraust eykur líkurnar 

á farsælu og árangursríku lífi, að því ber leikskólanum að stuðla í samstarfi við 

foreldra.9 

                                                
5 Reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 225/1995. 
6 Aðalnámskrá leikskóla.1999:7. 
7 Elín Thorarensen. 2006. 
8 Elín Thorarensen. 2006:60-61. 
9 Hólmfríður Árnadóttir. 2006. 
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Í lögum um leikskóla segir: „Leikskólastjóra ber skylda til að stuðla að 

samskiptum milli foreldra barnanna og leikskólakennarans með velferð barnanna 

að markmiði.“10 Í Aðalnámskrá leikskóla er tekið fram að foreldrar bera 

frumábyrgð á uppeldi og velferð barna sinna en að leikskólinn sé viðbót við 

uppeldi foreldranna. Leikskólakennari kynnist barni og þroska þess í skólastarfi 

og hjálpar því í þekkingarleit sinni.11 Niðurstöður rannsóknar Hughes og 

MacNaughton á samskiptum forelda og kennara sýna að foreldrar og kennarar 

þurfa að gefa sér tíma í daglegum samskiptum til að geta byggt upp lýðræðislegt 

samfélag þar sem báðir aðilar deila með sér reynslu og skiptast á skoðunum.12   

Fyrsti foreldrafundur í leikskóla á Íslandi, var haldinn í leikskólanum 

Brákarborg í Reykjavík 1960. Anna Hermannsdóttir segir að þessa fundar hafi 

verið getið í blöðum sem sérstaks viðburðar.13 Með tilkomu Laga um 

dagvistarheimili frá 1976 og Laga um leikskóla frá 1991, var 

leikskólastjórnendum gert skylt að stuðla að samstarfi milli heimila og leikskóla.14 

Í Aðalnámskrá leikskóla er þess getið að við hvern leikskóla skuli starfa 

foreldrafélag, haldnir fundir reglulega og foreldrar hafðir með í ráðum um 

undirbúning þeirra.15 Smám saman hefur skapast sú hefð að bjóða foreldrum á 

fund í leikskólanum að minnsta kosti tvisvar sinnum á ári, að vori og hausti. 

Leikskólar hafa líka farið ýmsar aðrar leiðir við að efla samstarf heimilis og 

leikskóla, má þar nefna svonefnt foreldrakaffi, opið hús og aðrar skemmtanir. 

Aðalvettvangur samstarfsins eru hins vegar hin daglegu samskipti foreldra og 

leikskóla.16 

Til að átta sig á hvers vegna sumir foreldrar, en aðrir ekki, taka þátt í 

foreldrasamstarfi getur verið gott að líta til greiningar Basils Bernstein sem sýnir 

að það hafa ekki allir foreldrar tíma, áhuga, getu eða þor til að taka þátt í 

foreldrasamstarfi. Bernstein telur ýmsar ástæður geta legið þar að baki; s.s. fátækt, 

menningu, menntun og lítið sjálfstraust. Hann bendir meðal annars á að í 

fjölskyldum þar sem hver og einn þarf að leggja sitt af mörkum til að framfleyta 

fjölskyldunni sé ekki líklegt að foreldrar sjái sér hag í að taka þátt í 

                                                
10 Lög um leikskóla nr. 78/1994. 
11 Aðalnámskrá leikskóla 1999:30. 
12 Mac Naughton. 2003:255. 
13 Anna Hermannsdóttir 1995:14. 
14 Lög um dagvistunarheimili nr. 112/. 1976: Lög um leikskóla nr. 48./ 1991 
15 Aðalnámskrá leikskóla.1999:32. 
16 Anna Hermansdóttir. 1995:14. 
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foreldrasamstarfi, þar sem öll orkan fer í að afla fjölskyldunni viðurværis. Þeir 

foreldrar telji tímanum betur varið í að vinna en að vera í samskiptum við kennara 

og aðra foreldra.  

Bernstein bendir á að svo virðist sem það viðhorf liggi í menntun sumra 

hópa og stétta að foreldrar eigi ekki að skipta sér af starfinu í skóla barnsins. Hann 

telur þó að það sé auðveldara fyrir skólann að ná til þessara hópa en annarra. 

Samkvæmt Bernstein þá virðist það vera svo að eftir því sem menntun foreldranna 

er minni er sjálfstraust foreldranna minna og þá um leið samskipti við skólann. 

Það virðist sem svo að samanburður við skólann reynist foreldrum ofviða og þeir 

velji að starfa ekki með en leyfa börnunum að gera það. Bernstein bendir líka á að 

eftir því sem menntun foreldra er meiri séu þeir líklegri til að vilja hafa samskipti 

við kennara og taka þátt í samstarfi skólanna.17 Þó að samskipti við foreldra 

leikskólabarna séu annars eðlis en samskipti við foreldra grunnskólabarna, sem 

greining Bernsteins á aðallega við um, þá getur verið gott að hafa þessa þætti í 

huga þegar samskipti og samstarf foreldra í leikskóla eru skoðuð. Það skiptir máli 

að leikskólakennarinn átti sig á mismunandi aðstæðum og viðhorfum foreldra 

þegar möguleikar þeirra til samstarfs við leikskólann eru skoðaðir. Í ljósi þessa 

geta skráningar, sem verða kynntar síðar, verið gott tæki til að veita flestum 

foreldrum sýn á starf skólans og opnað glugga fyrir þeim inn í leikskólann og það 

sem börnin þeirra eru að fást við.  

Nanna Kristín Christiansen bendir á að traust og virðing þurfi að ríkja milli 

foreldra og leikskólakennara leikskólans. Hún telur að það mikilvægasta sem 

hvert barn á séu foreldrar sem eru vakandi yfir velferð þess í leik og stafi.18 Elín 

Thorarensen telur það góða leið fyrir foreldra, til að kynnast stofnuninni sem tekur 

þátt í uppeldi barna þeirra, að taka þátt í starfi foreldrafélags. Slík þátttaka opni 

einnig möguleika á því að foreldrar geti haft áhrif á starf skólans og það umhverfi 

sem barninu er búið.19 Jón Torfi Jónsson telur að uppeldismáli feli það í sér að 

vera álitamál sem oft hafa orðið að deiluefni milli ólíkra fylkinga, því flestir 

foreldrar telja sig vera að gera það besta, að sama skapi telur leikskólinn sig vera 

að vinna með hagsmuni barnanna að leiðarljósi.20 Ég tel að í leikskóla, þar sem 

                                                
17 Bernstein. 2004:205-207. 
18 Nanna Kristín Christiansen. 2006:25. 
19 Elín Thorarensen. 2006:60-61. 
20 Jón Torfi Jónsson. 2006:40. 
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skapaður er umræðuvettvangur fyrir foreldra, þar sem hlustað er á raddir foreldra 

og skoðanir þeirra virtar, sé verið að stuðla að farsælli og virkri þátttöku foreldra í 

starfi leikskólans. 

Þátttaka foreldra  

Anna Hermannsdóttir telur að þátttaka foreldra sé mikilvægur þáttur í 

uppeldisstarfi leikskólans. Hún bendir á að leikskólakennarar þurfi að hafa metnað 

til að þróa jákvæða og góða samvinnu við foreldra og hafa frumkvæði að samstafi 

við foreldra, því að það skiptir barnið miklu máli að samskiptin séu góð.21  

Sama viðhorf kemur fram í grein Elínar Thorarensen Foreldrasamstarf 

hefst strax í leikskóla. Elín telur að samstarf foreldra hafi jákvæð áhrif á 

skólastarfið í heild sinni þar sem það stuðlar að jákvæðum viðhorfum bæði hjá 

foreldrum og starfsfólki. Sýnt hefur verið fram á að það eykur vellíðan barna að 

finna að foreldrar hafa áhuga á því sem þau eru að fást við í leikskólanum.22 

Andersen og Rasmussen telja einnig að leikskólakennarar vilji að foreldrar 

sýni áhuga á því sem barnið er að fást við og að þeir spyrji spurninga, rökræði og 

hrósi. Þeir telja einnig að leikskólakennarar vilji gjarnan að foreldrar séu 

hreinskilnir og opnir í samskiptum sínum vegna barnsins. Mikilvægt er að 

samskipti séu jákvæð og persónuleg en innan ákveðins ramma og allir séu 

meðvitaðir um það.23 Hepworth heldur því fram að með þátttöku foreldra í starfi 

leikskólans kynnist þeir starfinu, starfið verði sýnilegra og traust skapist á milli 

leikskólans og foreldra.24  

Í 19. gr. reglugerðar um starfsemi leikskóla segir: „Frumkvæði að stofnun 

foreldrafélags við leikskóla getur komið hvort sem er frá foreldrum, 

leikskólastjóra eða öðrum starfsmönnum leikskóla eða leikskólanefnd. Í öllum 

tilvikum skal leikskólastjóri aðstoða við stofnun félags“. Aðalnámskrá leikskóla 

kveður á um að við hvern leikskóla skuli starfa foreldrafélag sem halda skuli  

foreldrafundi reglulega, foreldrar eiga rétt á því að taka þátt í undirbúningi þeirra. 

Markmið foreldafélaga samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla er að styðja og styrkja 

við það uppeldisstarf sem unnið er í leikskólunum. Foreldrar geti á ýmsan hátt 

                                                
21 Anna Hermannsdóttir. 1995:15-16. 
22 Elín Thorarensen. 2006. 
23 Andersen og Rasmussen. 1996:79-85. 
24 Hepworth, Berger.1995:257. 
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tekið þátt í leikskólastarfinu, þeir geti m.a. komið og verið daglangt eða hluta úr 

degi í leikskólanum, tekið þátt í hvers kyns uppákomum og viðburðum sem 

foreldrar og leikskóli standa að.25   

Samkvæmt Skólastefnu Félags leikskólakennara er ábyrgð foreldra á 

uppeldi barna sinna óumdeilanleg. Í stefnunni eru leikskólakennarar hvattir til að 

nýta sér sérþekkingu foreldra, börnunum og leikskólanum í hag. Á vef Félags 

leikskólakennara segir að, „foreldrar séu þeir aðilar sem best geta haft eftirlit með 

starfsemi leikskólans og eigi að virka bæði sem stuðningur og aðhald fyrir 

leikskólastarfið.“26  

Elín Thorarensen telur foreldra vera hagsmunahóp um velferð barna sinna 

og eigi að vera á verði og fylgjast með hvernig skólastarfið þróast. Hún bendir 

einnig á að gott sé fyrir foreldra að vera virkir í foreldrafélagi til að veita 

leikskólanum og sveitarfélaginu aðhald, þeir sendi þannig skilaboð um hvert 

stefna skal í málefnum leikskólans, sem felst m.a. í því að kynna sér skólanámskrá 

viðkomandi leikskóla og bera saman við Aðalnámskrá leikskóla. Einnig að fá 

kynningu á markmiðum leikskólans og áætlunum hvers árs.27 Samkvæmt Elínu og 

Nönnu Kristínu er mikilvægt að foreldrar séu jákvæðir gagnvart skólanum, einnig 

þurfa þeir að finna að þeir séu alltaf velkomnir inn í leikskólann og á þá sé 

hlustað. Foreldrar verða að fá þau skilaboð að þeir geti tekið þátt í að þróa gott 

samstarf á milli foreldra og leikskóla, þessi skilaboð þarf leikskólinn að senda. 

2.3. Hlutverk leikskólans  

Félag leikskólakennara leggur áherslu á að nauðsynlegt sé að leikskólinn eigi 

áheyrnarfulltrúa í stjórn foreldrafélagsins og að meginhlutverk foreldrafélagsins sé 

að vinna að tengslum milli heimilis og leikskóla. Jafnframt er brýnt að leggja 

áherslu á að eiga gott samstarf við Landssamtök foreldrafélaga barna í leikskólum 

og er talið að báðir aðilar séu ábyrgir að frumkvæði af því.28 

Í Aðalnámskrá leikskóla er getið um að æskilegt sé að bjóða foreldrum og 

aðstandendum barnanna á sýningu á verkum barnanna eða leikskólahátíðir. Þar fái 

                                                
25 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:32. 
26 Skólastefna fyrir leikskóla. 2002-2005. 
27 Elín Thorarensen. 2006. 
28 Skólastefna fyrir leikskóla. 2002-2005. 
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foreldrar, afar og ömmur og aðrir fjölskyldumeðlimir tækifæri til að kynnast 

verkefnum barnanna og leikskólastarfið verður sýnilegra.29  

Fyrstu kynni foreldra og barns af leikskólanum skipta máli fyrir 

framhaldið, mikilvægt er að vel sé tekið á móti foreldrum og barni, eins að 

aðlögun barns sé skipulögð í samráði við foreldrana. Grunnur að gagnkvæmu 

trausti og virðingu milli foreldra og leikskólans er lagður í aðlögun barnsins. Sem 

dæmi ætti leikskólakennarinn, sem kemur til með að hafa yfirumsjón með barni, 

að vera með leikskólastjóra í fyrsta viðtali.30 Í daglegum samskiptum foreldra við 

starfsfólk leikskólans fylgjast foreldrarnir með því sem barnið hefur fyrir stafni, 

einnig er æskilegt að foreldrar veiti leikskólakennara upplýsingar um helstu 

atburði í lífi barnsins og breytingum sem geta haft áhrif á líðan barnsins og 

hegðun.31 Æskilegt er að foreldrum sé gefinn kostur á að ræða við 

leikskólakennarana þegar þeir þess óska og að þeir geti fengið allar þær 

upplýsingar um líðan barns í leik og starfi sem þeir óska. Þar sem foreldrar eru í 

daglegum samskiptum við leikskólakennara barnsins væri æskilegt að 

leikskólakennarar gætu gefið sér tíma til formlegra og óformlegra samskipta til að 

ræða við foreldra um það sem brennur á foreldrum að vita um barnið í það og það 

skiptið.32 

Leikskólinn er fyrsta skólastig barnsins og hefur það fram yfir 

grunnskólann að foreldrar eru í daglegu sambandi við leikskólakennara barnsins. 

Er það gullið tækifæri fyrir leikskólakennara og foreldra að byggja upp traust og 

gott samstarf.33  

Viðvera barna í leikskóla 

Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands hefur viðverutími barna í leikskólum lengst 

töluvert á árunum frá 1998 til 2006. Árið 1998 voru 15.105 börn í leikskólum á 

Íslandi, þar af voru 2.743 þeirra eða 18% í 9 klukkustundir eða lengur. Árið 2006 

hafði börnum í leikskólum fjölgað í 17.216. Þar af voru 6.064 eða 35% sem 

dvöldu í 9 klukkustundir eða lengur í leikskólanum.34  Samkvæmt þessu gegnir 

                                                
29 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:32. 
30 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:30-31.  
31 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:31. 
32 Hólmfríður Árnadóttir. 2006. 
33 Anna Hermannsdóttir. 1995:14-17. 
34 Hagstofa Íslands. 2008. 
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leikskólinn æ stærra hlutverki í uppeldi og menntun barna, leikskólakennarar 

þurfa því að vera meðvitaðir um fagvitund sína og tilbúnir að takast á við nýjar og 

breyttar aðstæður.35 Félag leikskólakennara telur að með tilliti til þess að börn 

eyði stórum hluta vökutíma síns í leikskólanum sé æskilegt að hver leikskóli móti 

sér sínar hugmyndir um samvinnu heimilis og leikskóla. Þar sem samstarfið taki 

ávallt mið af aðstæðum á hverjum stað og þeim málefnum sem skipta foreldra, 

börn og leikskóla hvers samfélags máli.36 

Tölvur og netið leið til foreldrasamstarfs 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla ber að veita foreldrum barna upplýsingar um 

leikskólastarfið á upplýsingatöflu, með fréttabréfum eða á heimasíðu leikskólans, 

þannig er öllum foreldrum tryggður aðgangur að sömu upplýsingum.37 

Þróun í upplýsingatækni og tölvuvæðing heimila hefur verið hröð á 

undanförnum árum. Samkvæmt Hagtíðindum Hagstofu Íslands frá maí 2007 eru 

tölvur á 97% heimila barna yngri en 16 ára og eru 94% þeirra nettengdar.38 

Samkvæmt því má gera ráð fyrir að flestir foreldrar leikskólabarna hafi aðgang að 

tölvu, sem gerir leikskólum kleift að koma upplýsingum til foreldra í gegnum 

tölvupóst eða heimasíður leikskólanna. Ætla mætti að með tilkomu heimasíðna í 

leikskólum hafi opnast greið leið til að tengja saman heimili og leikskóla. Á 

heimasíðum leikskólans geta foreldrar sótt upplýsingar bæði varðandi barnið og 

starfið í leikskólanum þegar þeim hentar. Með aukinni tölvueign og nettengingum 

getur tölvupóstur orðið raunverulegt val fyrir leikskóla og foreldra til að skiptast á 

upplýsingum.  

Í rannsókn Önnu M. Hreinsdóttur, Kristínar Norðdahl og Svölu Jónsdóttur, 

um notkun tölva í starfi leikskóla, kom fram að í 93% tilfella notuðu 

leikskólastjórnendur tölvur við dagleg störf. Einnig kom fram að 

leikskólakennarar nota tölvur við að undirbúa og skrá starfið, auk þess til að leita 

sér þekkingar og í starfinu með börnunum. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að 

leikskólakennarar hafa áhuga á að nota stafrænar myndavélar til að gera 

leikskólastarfið sýnilegra.39 Samkvæmt þessu má ætla að leikskólakennarar séu 

                                                
35 Skólastefna fyrir leikskóla. 2002-2005. 
36 Skólastefna fyrir leikskóla. 2002-2005. 
37 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:32. 
38 Hagstofa Íslands. 2008. 
39 Anna M Hreinsdóttir, Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir. 2005:12-13. 
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almennt tilbúnir að takast á við, og nýta sér nýja tækni og þá möguleika sem 

skapast með tölvum og stafrænum myndavélum. 

Rannsókn Önnu, Kristínar og Svölu sýndi að tilgangur heimasíðna 

leikskóla væri oft til að miðla almennum upplýsingum um starfsemi leikskólans 

og upplýsingum til foreldra barna um innra starf leikskólans, þar sem þetta væri 

skilvirk boðleið í nútíma samfélagi, og hluti af því að fylgja þróuninni.40 

Á heimasíðum leikskólanna er möguleiki á að setja upp síðu fyrir hvert 

barn og geta sett þangað inn myndir og aðrar hagnýtar upplýsingar sem varðar 

barnið. Foreldrar og aðrir aðstandendur geta haft tækifæri til að fylgjast með starfi 

barnsins hvar sem þeir eru staddir, þannig geta foreldrar verið upplýstari og 

leikskólastarfið verið sýnilegra. Einnig geta foreldrar verið í samskiptum við 

leikskólann með tölvupósti.41  

Leikskólinn Iðavöllur á Akureyri er gott dæmi um leikskóla sem hefur 

notað netið til að upplýsa foreldra um starf leikskólans. Leikskólinn var valinn 

leiðtogaskóli í foreldrasamtarfi af skólanefnd Akureyrar haustið 2004.42  

Þróunarverkefnið Bifröst 

Leikskólinn Iðavöllur vann þróunarverkefnið Bifröst – Brú á milli heima. 

Aðalmarkmið verkefnisins var að efla samstarf við foreldra með því að auka 

upplýsingastreymið frá leikskóla til fjölskyldu. Með verkefninu er leitast við: „Að 

gefa foreldrum tækifæri til að fá innsýn í starf barnsins í leikskólanum, einnig að 

gefa kennurum og foreldrum nýja möguleika á samskiptum, umræðum og 

samvinnu. Með því að skapa forsendur og umræðuvettvang um 

leikskólastarfið.“43 

Verkefnið gekk út á það að sérstakur vefur var settur upp þar sem hver 

deild hafði sína heimasíðu með undirsíðu fyrir hvert barn. Á síðu hvers barns eru 

t.d. myndir sem eru teknar af því í leik og starfi ásamt öðrum skráningum úr námi 

og starfi barnsins. Fyrir lá leyfi allra foreldra til að birta myndir og skráningar á 

vefnum.44 Foreldrar og leikskólakennarar ritstýra sameiginlega því sem birtist á 

síðum barns þeirra.  

                                                
40 Anna M Hreinsdóttir, Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir. 2005:26. 
41 Anna Elísa Heiðarsdóttir. [án árs]. 
42 Leikskólinn Iðavöllur. 2005:11. 
43 Anna Elísa Heiðarsdóttir. 2005. 
44 Leikskólinn Iðavöllur. 2005:11. 



 12 

Könnun sem gerð var meðal foreldra eftir að þróunarverkefninu lauk, 

leiddi í ljós að flestir foreldrar töldu að upphafleg markmið verkefnisins hefðu 

náðst. Foreldrar töldu sig í betra sambandi við leikskólann en áður og hafa betri 

innsýn í starf og nám barnsins.45  

Í skýrslu um verkefnið kemur fram að til að koma til móts við þá foreldra 

sem ekki hafa aðgang að tölvum, var komið fyrir tölvu í miðrými leikskólans, 

þannig hefðu allir aðgang að heimasíðu barnsins síns. Staðsetning tölvu í miðrými 

skólans hefur einnig orðið til þess að foreldrar sem eru að skoða síðuna nota það 

oft sem tækifæri til að eiga samskipti við leikskólakennara.46  

Upphafssíða verkefnisins Bifröst - Brú milli heima er á þremur 

tungumálum, íslensku, ensku og dönsku.47 Þannig er reynt að mæta öllum 

fjölskyldum barna leikskólans og fjölskyldumeðlimum, en í leikskólanum eru 

börn af mörgum þjóðernum.48 Samkvæmt tölum frá Hagstofunni hefur börnum, 

sem hafa annað tungumál en íslensku, fjölgað í leikskólum, úr 572 frá 1998 í 

1.333 árið 2006.49 Í foreldrasamstarfi þarf að taka tillit til þess að það eru fleiri en 

eitt tungumál sem þarf að standa skil á og einnig að það getur verið mismunandi 

menning. Eins og Bernstein bendir á í sinni rannsókn.50 

2.4. Uppeldisfræðileg skráning  

Uppeldisfræðileg skráning (pedagogisk documentation) er vinnuaðferð sem hefur 

verið þróuð og notuð í leikskólum Reggio Emilia á Ítalíu síðan um 1960. Með því 

að beita skráningum markvisst í starfi, t.d. með því að taka myndir af leik og starfi 

barnanna, er hægt að gera leikskólastarfið sýnilegra foreldrum. Í þessum kafla 

skoða ég möguleika og gildi uppeldisfræðilegra skráninga fyrir leikskólastarf. 

Guðrún Alda Harðardóttir telur að ein af leiðunum til að gera starfið í 

leikskólanum sýnilegt foreldrum sé að skrá starfið skipulega. Það sé ein af þeim 

leiðum sem leikskólakennarinn hefur til að auka skilning foreldra á starfi 

                                                
45 Anna Elísa Hreiðarsdóttir. [án árs]. 
46 Anna Elísa Heiðarsdóttir.[án árs]. 
47 Iðavöllur. Skýrsla. 2008. 
48 Leikskólinn Iðavöllur. 2008. 
49 Hagstofa Íslands. 2008. 
50 Bernstein. 2004. 
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leikskólans, meðal annars hvaða nám á sér stað og hvernig börnin nálgast 

viðfangsefni sitt.51  

Guðrún Alda bendir á að uppeldisfræðileg skráning felur yfirleitt bæði í 

sér innihald og ferli. Innihaldið er það sem skráð er eftir börnin, það sem þau 

segja eða gera, verk þeirra og hvernig leikskólakennararnir tengjast verkum og 

gjörðum barnanna. Ýmsar aðferðir má nota við skráningar, t.d. myndskráningar 

og skriflegar skráningar. Bæði Rinaldi og Guðrún Alda segja ferlið endurspegla 

hvernig leikskólakennararnir nota innihaldið til að ígrunda og skoða starfið á 

kerfisbundinn og lýðræðislegan hátt. Samkvæmt þeim geta skráningar hjálpað til 

við að gera innra starf leikskólans sýnilegt, starf sem oftast er ósýnilegt öðrum en 

þeim sem þekkja til. Einnig benda þær á að skráningar geta hjálpað foreldrum við 

að sjá hvernig barnið þeirra lærir.52 

Rinaldi segir að líta megi á uppeldisfræðilega skráningu sem ákveðið 

frásagnarform þar sem sagðar eru sögur úr starfi leikskólans, sögur sem foreldrar 

hefðu kannski ekki annars fengið að heyra. Hún segir að allar skráningar eigi að 

hafa tilgang og vera markvisst unnar, svo þær komi að gagni og segi þá sögu sem 

þeim er ætlað að segja. Samkvæmt Rinaldi er ýmislegt sem hefur áhrif á hvernig 

og hvað hver og einn skráir, t.d. áhugi og reynsla. Þannig geta skráningar verið 

jafnólíkar og starfsmenn deildarinnar eru margir.53 

Í Aðalnámskrá leikskóla54 er tekið fram að leikskólakennari þurfi að gefa 

sér tíma til skráninga á leik og námi barnanna, það geti verið leið 

leikskólakennarans til þess m.a. að aðstoða  börnin til að þróa leiki áfram.  

Rinaldi telur skráningar geta opnað leið fyrir foreldra til að færa þekkingu 

barnsins heim úr leikskólanum og nota við aðrar aðstæður en þær sem eru í 

leikskólanum. Með skráningum er foreldrum gert kleift að fá innsýn í hæfni 

barnanna og nám þeirra og viðfangsefni verður sýnilegra. Rinaldi heldur því fram 

að í gegnum skráninguna geti barnið öðlast nýja sýn á eigin reynslu og upplifun 

og foreldrar fengið innsýn í líf barnsins, upplifanir þess og reynslu.55 

Hjá Rinaldi kemur fram að skráningu hefur verið líkt við sýnilega hlustun 

sem byggist upp á ferli, t.d mynda, myndbanda og fleiri skráninga. Með sýnilegri 

                                                
51 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:35. 
52 Guðrún Alda Harðardóttir. 2008; Rinaldi. 2001:84. 
53 Rinaldi. 2001:86-87. 
54 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:14. 
55 Rinaldi. 2006:129-130.   
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hlustun er átt við að hlustað er eftir því hvernig barnið tjáir sig með fleiri 

tungumálum en því yrta. En Rinaldi telur að skráningar geri framvindu barnsins 

sýnilega og með því að gera framvinduna sýnilega opnast fyrir möguleika á að 

byggja upp þekkingu.56 Í ljósi þessa sér leikskólakennarinn hvernig barnið lærir 

og getur hjálpað því að byggja ofan á fyrri þekkingu sína, þannig að það ýtist 

áfram í þroska og færni, þannig að það ná á svæði hins mögulega þroska (zone of 

proximal development).57 En það er svæðið sem Vygotsky hefur skilgreint sem 

bilið milli þess sem barn getur gert eitt og án stuðnings og þess sem það getur með 

aðstoð fullorðins eða félaga.58  

Filippini telur skráningar vera tæki til þess að hafa áhrif á faglega þróun og 

þroska í starfi, þær geta leitt af sér leikskólakennara sem eru meðvitaðir um gerðir 

sínar. Þær telja það skapa grunn sem hægt er að byggja á breytingar og þróun 

leikskólastarfsins, gagnvart börnum og starfsfólki.59 

Gildi skráninga fyrir börn 

Guðrún Alda telur að uppeldisfræðilegar skráningar séu mikilvægar fyrir barnið, 

þar sem skráning geti verið leið til að styrkja sjálfsmynd barnsins og gera 

þekkingarheim þess sýnilegan því sjálfu.60 Ætla mætti að eftir því sem börnin hafa 

meiri trú á eigin getu og hvött til nýrra áskorana verði þau tilbúnari til að takast á 

við ný verkefni og áskoranir 

Samkvæmt fræðimönnunum Dahlberg, Moss og Pence, að við leit að 

frekari þekkingu barnanna hafa leikskólakennarar skyldum að gegna með því að 

leiða börnin áfram í uppgötvunum sínum og vangaveltum. Mikilvægt er að 

kennarinn leiði ferlið áfram, spegli og skrái það sem börnin uppgötva. Það heldur 

börnunum við efnið og viðheldur áhugahvöt þeirra. Börnin og kennarinn vinna 

saman í hópavinnu þar sem börnin geta kannað og túlkað umhverfi sitt og fengið 

hvatningu og stuðning frá kennaranum. Þessi nálgun gerir börnunum kleift að 

auka við þekkingu sína sem þó er ekki byggð á beinni kennslu heldur spurningum 

barnanna og kennarans.61 Guðrún Alda tekur undir þetta hjá þeim og segir: 

                                                
56 Rinaldi. 2001:83-84. 
57 Vygotsky. 1978. 
58 Frost. 2001:63. 
59 Filippini. 1998:129-130. 
60 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:42-43. 
61 Dahlberg, Moss og  Pence.1999:75-76. Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:37-38. 
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Kennarinn þarf að vera forvitinn og bera virðingu fyrir uppgötvunum barnanna og 

þeim viðfangsefnum sem þau taka sér fyrir hendur. Þar sem börn eru í flestum 

tilfellum hugmyndarík og búin að mynda sér sína skoðun. Börn eru einstaklingar 

sem hugsa mikið og hafa eigin vilja, þau gera sér ákveðnar hugmyndir um það 

sem er í kringum þau, kanna umhverfið með því að spyrja spurninga, snerta og 

skoða það frá öllum hliðum.62 

Barsotti bendir á að börn nota margs konar aðferðir til að tjá sig í gegnum sköpun 

með því að móta úr leir, byggja úr kubbum og mála. Þannig komist þau að því að 

umhverfið og hlutirnir eru stundum öðruvísi en þau höfðu gert sér í hugarlund. 

Þegar börn fá áhuga á einhverju í umhverfinu er mikilvægt að þau fái rými og tóm 

til að skoða það og kanna út frá sínum eigin hugmyndum. Skráning styður við það 

ferli.63 Hjá Clark og Moss kemur fram að leikskólakennarinn þarf að gefa börnum 

góðan tíma til að leita svara við spurningum sínum með því að gera leitina 

myndræna. Leikskólakennarinn geti m.a. sýnt börnunum hvað þau hafa unnið 

áður með myndskráningum og þannig geti þau þróað sig áfram, samkvæmt Clark 

og Moss. Ein leið til að gera heim barnanna sýnilegan foreldrum og 

leikskólakennurum er að mati Clark og Moss að gefa börnunum tækifæri til að 

taka sínar eigin myndir á stafræna myndavél. Börn sjái gjarnan hlutina í öðru ljósi 

en fullorðnir og kemur á óvart hvað auga þeirra fangar og hvert áhugasvið 

barnanna er.64 

Samkvæmt Rinaldi hefur skráning sérstakt gildi fyrir börnin sjálf þegar 

þau fara gegnum verk sín undir leiðsögn leikskólakennarans, þannig sér barnið  

merkinguna sem leikskólakennarinn hefur dregið fram úr vinnu þess. Þau sjá að 

það sem þau segja og gera er mikilvægt, að hlustað er á þau og þau eru 

viðurkennd, í því felast verðmæti.65 

Börn eru forvitin, þau geta undrast og hafa löngun til að hafa samskipti til 

að tengjast öðru fólki. Börn eru hugmyndarík og opin fyrir nýjungum og hafa aðra 

sýn á lífið en fullorðnir. Vitneskja kennara getur aukist í samstafi við börnin með 

skráningum, sem verða þar af leiðandi sameiginlegt tæki kennara, barna og 

foreldra.66 

                                                
62 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:37-38. 
63 Barsotti, Ann. 1998:24-28. Aðalnámskrá leikskóla. 1999:13-14. 
64 Clark og Moss. 2001:20-22. 
65 Rinaldi. 2006:72. 
66 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:37-40. 
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Gildi skráninga fyrir foreldra 

Uppeldisfræðileg skráning gerir leikskólastarfið sýnilegt, auðveldar foreldrum 

þátttöku í starfi leikskólans, ýtir undir þróun foreldrasamstarfs og gefur þeim 

innsýn inn í líf barnsins í leikskólanum.67 

Að mati Rinaldi bjóða skráningar upp á einstakt tækifæri fyrir foreldra til 

að fræðast, ekki bara um hvað barnið þeirra er að gera, heldur einnig hvernig það 

gerir hlutina og hvers vegna. Foreldrar öðlist með þessu tækifæri til að sjá hlið á 

barninu sem þeir hafa sjaldan tækifæri til að sjá. Rinaldi bendir einnig á að 

skráningar geta verið hvati að umræðum um lífið í leikskólanum, milli foreldra og 

barna auk þess sem þær gefa tilefni til umræðna milli foreldra.68  

Filippini telur skráningar geta gefið möguleika á mati þar sem reynt er að 

byggja ofan á þá reynslu sem börn hafa upplifað fyrr. Það skiptir miklu máli fyrir 

foreldra að geta gengið inn í leikskóla barnsins síns og séð hvað það hefur verið 

að gera yfir daginn, því dvelja börn stóran hluta dagsins á leikskólanum fjarri 

foreldrum sínum. Þegar skráningunum hefur verið safnað saman í möppu yfir 

önnina, fara börnin með þær heim. Filippini segir að þetta geri starfið sýnilegt 

foreldrum og þar af leiðandi verður auðveldara fyrir foreldra að vera þátttakendur 

og ræða það sem fram fer í leikskólanum. Telja þeir að foreldar geti einnig fylgst 

með því sem kennarinn er að gera með börnunum og er þá líklegra að það skapist 

traust á milli foreldra og kennara.69 

Anna Hermannsdóttir segir að í flestum leikskólum á Íslandi séu haldnir 

tveir foreldrafundir á ári, einn hópfundur foreldra á haustönn þar sem farið er yfir 

námskrá næsta árs og einstaklings foreldraviðtöl á vorönn þar sem farið er yfir 

starfið með foreldrum og um það hvernig gengur hjá barninu.70 Með skráningum 

er hægt hugsa sér breytt fyrirkomulagi foreldrafunda, jafnvel að halda hópfund 

með nokkrum foreldrum þar sem skoðaðar eru skráningar úr starfinu með 

börnunum. Á slíkum fundi fengju foreldrar tækifæri til að tjá sig um það sem 

börnin eru að fást við í leikskólanum og koma með tillögur og hugmyndir að 

áframhaldi. Með meiri og virkari þátttöku foreldra í starfi leikskólans verður 

leikskólinn sýnilegri fjölskyldu barnsins.  

                                                
67 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:43. 
68 Rinaldi. 2006:59. 
69 Filippini. 1998:131-132. 
70 Anna Hermannsdóttir. 1995:14. 
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Gildi skráninga fyrir leikskólakennara 

Rinaldi telur að í gegnum skráningar fái leikskólakennarinn upplýsingar um það 

hvernig hann vinnur og þannig geti hann notað skráningarnar sem verkfæri til að 

þróa starf leikskólans með þarfir barnanna að leiðarljósi. Skráningar geti síðan 

verið grunnur að uppeldislegri umræðu á fagfundum og með foreldrum.71 Þegar 

leikskólakennarinn ígrundar skráningarnar getur hann séð hvernig börnin afla sér 

þekkingar og hvers þau eru megnug. Kennarinn þarf að bjóða börnunum upp á 

verkefni sem eru aðeins fyrir ofan þeirra getu, á svæði hins mögulega þroska.72 

Guðrún Alda telur að í skráningunum sé mikilvægt að kennarinn hlusti og horfi á 

börnin í leik og starfi, hann þarf að bera virðingu fyrir vinnu og skoðunum þeirra. 

Skráningin segir ekki bara til um hvernig börn læra heldur líka hvernig börn leysa 

úr hinum ýmsu verkefnum sem þau standa frammi fyrir daglega.73 

Leikskólakennarinn þarf ávallt að viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð þegar 

hann skráir. Eins og áður hefur komið fram þá getur gætt hlutdrægni hjá þeim sem 

skráir. En leikskólakennari þarf einnig að gæta þess að hafa skráningarnar innan 

siðferðislegra marka, og gæta þess að virða rétt barna til reisnar og virðingar 

þannig að engir þátttakendur séu lítillækkaðir eða skaðaðir.74 

Leikskólakennarinn þarf að vera meðvitaður um það sem hann ætlar að  

skrá og hvers vegna. Hann þarf m.a. að spyrja sig hvernig börn læra, hvað þau eru 

að hugsa og hvar áhugi þeirra liggur. Guðrún Alda segir að leikskólakennarinn 

þurfi að huga að því hvernig hann geti og vilji nýta sér þær upplýsingar sem fást 

út úr skráningunum. Samkvæmt Guðrúnu Öldu þá er: „Ábyrgð leikskólakennara 

[er] að læra að hafa vald á listinni að hlusta og spyrja, að svara barni ekki áður en 

það hefur sett fram sínar spurningar.“75 

MacNaugthon telur að til að skilja athafnir barns verði leikskólakennarinn 

að skilja hvernig það sér heiminn. Það hefur reynst mörgum leikskólakennurum 

erfitt að læra hvernig þeir eiga að gera áætlun og viðhalda áhuga barnanna. Þeir 

viðurkenna að það sé nauðsynlegt að ígrunda hugmyndir sem eru settar fram með 

orðum barnanna, teikningum og leik. Óaðskiljanlegur hluti af námskrá 

leikskólakennarans er hæfileikinn til að fylgjast með og túlka áhugamál og 
                                                
71 Rinaldi. 1998: 113-125. 
72 Frost. 2001:63 
73 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001: 34-36. 
74 Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 2008. 
75 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001: 36-37. 
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hæfileika barnanna. Það að fylgjast með barnahópnum ætti að byggja grunninn að 

því hvernig leikskólakennarinn ákveður að hafa námskrána.76 

Dalhberg, Moss og Pence hafa bent á hvernig leikskólakennarinn getur 

unnið með skráningu til að dýpka þekkingu barnanna í þemavinnu. Það geri hann 

með því að skoða skráninguna með börnum og reyna þannig að finna nýjar leiðir. 

Með því að gera skráningar sýnilegar uppi á vegg, hefur vinna barnanna öðlast 

nýjan tilgang um leið og hún verður sýnileg foreldrum.77 

Leikskólakennaranum gefst kostur á að fylgjast vel með þroska og 

framförum í fari barns eða barnahópnum. Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að 

leikskólakennurum ber að taka mið af þroska og þörfum hvers barns við skipulag 

og framkvæmd uppeldisstarfsins. Leggja skal grundvöll að því að börnin verði 

sjálfstæðir, hugsandi, virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi. Rækta 

skal tjáningar- og sköpunarmátt barna í þeim tilgangi að styrkja sjálfsmynd 

þeirra.78  

Mikilvægt er að leikskólakennarinn vinni út frá hugmyndum barnanna og 

vangaveltum þeirra, þannig getur hann t.d. tekið upp þráðinn frá deginum áður og 

beðið börnin um að teikna eða segja frá því sem fór fram og velt þannig fyrir sér 

verkefninu og komið með nýja sýn á viðfangsefnið.79 

                                                
76 Mac Naughton, Glenda. 2003:171. 
77 Dalberg, Moss, og Pence. 1999:148-149. 
78 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 7. 
79 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001: 35-43. 
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3. Rannsóknin 

Rannsóknin fjallar um hvernig hægt er að gera starfið í leikskólanum sýnilegt 

foreldrum og þá vonandi um leið öðrum fjölskyldumeðlimum. 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig geta leikskólakennarar gert leikskólastarfið 

sýnilegt foreldrum? 

Rannsóknin var tvíþætt: Annars vegar skráði ég með því að ljósmynda leik 

og störf barnanna í leikskólanum Hraunkoti, þann tíma sem ég var þar í 

vettvangsnámi. Ljósmyndirnar hengdi ég upp í fataherbergi leikskólans og annars 

staðar þar sem von var á að foreldrar kæmu, með það í huga að gera starfið 

sýnilegra. Hins vegar setti ég saman rýnihóp foreldra. Tilgangur rannsóknarinnar 

er að reyna að komast að því hvort skráningar sem gerðar eru sýnilegar hafi áhrif 

á skoðanir foreldra á leikskólastarfinu og eins hvaða hugmyndir foreldrar hafa um 

sýnileika starfsins í leikskólanum út á við, t.d. hversu sýnilegt þeim finnst það eigi 

að vera.  

3.1. Aðferðafræði 

Rannsakað var samkvæmt eigindlegum aðferðum (qualitative research). 

Samkvæmt Sigurlínu Davíðsdóttur er hægt að fara nokkrar leiðir við gagnasöfnun 

þegar rannsakað er samkvæmt eigindlegum aðferðum sem henta vel þegar ekki er 

fyrirfram vitað hvað hugsanlega er hægt að finna og þegar meiri áhersla er lögð á 

dýpri skilning heldur en tölulegar staðreyndir.80 Ég valdi að fara tvær leiðir við 

gagnasöfnun, annars vegar að nota uppeldisfræðilega skráningu í fyrri hluta 

rannsóknarinnar81 og hins vegar setja saman rýnihóp82 fyrir síðari hluta 

rannsóknarinnar. 

3.2. Gagnaöflun 

Gagna var aflað með tvennum hætti eins og áður hefur komið fram, annars vegar 

voru teknar myndir í starfi leikskólans og hins vegar var settur saman rýnihópur 

                                                
80 Sigurlína Davíðsdóttir. 2003:226. 
81 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:34. 
82 Sóley S. Bender. 2003:85. 
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foreldra. Tilgangur rýnihópsins var að heyra viðhorf foreldra á sýnileika 

leikskólastarfsins og hvaða skoðun þeir hafa á þeim leiðum sem færar eru til að 

gera starfið í leikskólanum sýnilegt. 

Spurningarnar sem ég lagði fyrir rýnihópinn eru þessar: 

• Hversu sýnilegt finnst ykkur leikskólastarfið vera? 

• Hvað fannst ykkur myndirnar sýna? 

• Fannst ykkur þið vita meira um leikskólastarfið eftir að hafa séð 

myndirnar en áður? 

• Hver er hugmynd ykkar um heimasíðu leikskóla?  

• Hver er ykkar skoðun á hvað heimasíða gæti gert fyrir starfið í 

leikskólanum?  

• Hvað mynduð þið vilja sjá á heimasíðu?  

• Hver er aðkoma foreldra að starfinu?  

Umræðurnar foreldranna, sem ég tók upp á stafrænt upptökutæki, tóku 60 

mínútur. 

3.3. Ljósmyndaskráning 

Nokkrar leiðir eru færar þegar skráð er, aðferðin við skráningar helgast af því sem 

á að skrá. Þar sem tilgangur verkefnisins var að gera starfið með yngstu börnunum 

sýnilegt valdi ég að nota ljósmyndir. 

Með ljósmynd má fanga augnablikið, í gegnum ljósmyndirnar verður 

vinna barnanna sýnilegri og börnin fá tækifæri til að deila reynslu sinni í 

leikskólanum með foreldrum sínum. Samkvæmt Katz eykst áhugi foreldranna á 

vinnu barnanna og skilningur þeirra á því hvernig börnin afla sér þekkingar, 

dýpkar þegar vinna barnanna er gerð sýnileg með ljósmyndum.83  

Þegar ferli verkefnis er myndað sést hvernig barnið nálgast viðfangsefni 

og vinnur með það. Hér má sjá dæmi um ljósmyndaskráningu. Dæmið er tekið úr 

skráningu sem ég gerði þegar börn á aldrinum 18 mánaða til 2 ára, í leikskólanum 

Hraunkoti, léku sér með ull, vatn og sápu. 

 

                                                
83 Katz. 1998:39. 
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Myndirnar sýna hvernig börnin beita flestum skynfærum við ullarþæfingu og fá 

tilfinningu fyrir ullinni í gegnum lykt og snertingu. Ull getur verið bæði gróf og 

mjúk viðkomu. Í fyrstu eru börnin að leika með þurra ull og finna hvernig hún er 

viðkomu, svo fá þau volgt sápublandað vatn, sem börnin sprauta yfir ullina og 

finna hvernig ullin breytist og verður mjúk og volg. Ánægja og einbeiting skín út 

úr andlitum barnanna, sem upplifa, læra og leika allt á sömu stundu.  

3.4. Rýnihópur 

Tilgangur rýnihópsins var að fá svör við spurningunni hvort mér hafi tekist að 

gera leikskólastarfið sýnilegt í vettvangsnáminu. Rýnihópur (focus group) er leið 

til að öðlast betri skilning á viðhorfum hóps fólks, rýnihópur samanstendur af hópi 

fólks sem tengist viðfangsefninu á einhvern hátt.84 Kostir rýnihópa eru að hægt er 

að safna gögnum frá mörgum aðilum á fremur einfaldan hátt, einnig er þetta ein af 

fáum aðferðum þar sem rætt er við hóp fólks í hópsamtali.85 Upplýsingar sem ekki 

fást með einstaklingsviðtölum nást oft með hópumræðum þar sem hópur fólks 

                                                
84 Sóley S. Bender. 2003:85. 
85 Sóley S. Bender. 2003:95. 
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rýnir saman í eitthvert tiltekið viðfangsefni. Sóley Bender telur að það veiti oft 

þátttakendum öryggiskennd að tilheyra hópi, því fáist oft annars konar 

upplýsingar en í einstaklingsviðtölum.86  

Markmiðið með rýnihópnum var að fá fram eðlilegar og vonandi 

fjölbreyttar umræður meðal þátttakenda hópsins um skoðanir þeirra og viðhorf til 

leikskólastarfs. Til viðmiðunar var lagður fram eftirfarandi viðtalsrammi: Hversu 

sýnilegt finnst ykkur leikskólastarfið vera? Hvað fannst ykkur myndirnar sýna? 

Fannst ykkur þið vita meira um leikskólastarfið eftir að hafa séð myndirnar en 

áður? Hver er hugmynd ykkar um heimasíðu leikskóla? Hver er ykkar skoðun á 

því hvað heimasíða gæti gert fyrir starfið í leikskólanum? Hvað mynduð þið vilja 

sjá á heimasíðu? Hver er aðkoma foreldra að starfinu? 

3.5. Þátttakendur  

Þátttakendur voru allt mæður barna á yngstu deild leikskólans Hraunkots 

(gervinafn). Leikskólastjórinn gaf leyfi fyrir því að börn þátttakenda fengju að 

vera lengur í leikskólanum þennan dag. 

Á foreldrafundi sem haldinn var í október 2007 kynnti ég rannsóknina 

fyrir foreldrum og óskaði í leiðinni eftir að fá að hafa samband við þau til að taka 

þátt í rýnihóp vegna rannsóknarinnar. Þegar kom að því að velja foreldra til 

þátttöku var valið af handahófi þannig að nöfn barnanna á deildinni voru sett í hatt 

og dregið út. Rýnihópar eru oft myndaðir með fjórum til tólf einstaklingum sem 

eiga eitthvað sameiginlegt.87 Ég hafði samband við nokkra foreldra símleiðis þar 

sem ég spurði hvort þau vildu taka þátt í rannsókn í tengslum við lokaritgerð í 

leikskólafræðum, um leið upplýsti ég þau um málefnið sem um væri að ræða. Ég 

tjáði þeim að nafnleyndar yrði gætt og ég myndi taka umræðurnar upp á diktafón. 

Ég upplýsti foreldrana um rétt þeirra til að hætta við rannsóknina þegar og ef þeir 

vildu.88 

 Fimm mæður voru mjög jákvæðar og voru tilbúnar til að koma, þrjár 

þeirra höfðu haft börn á leikskóla áður en tvær voru með sitt fyrsta barn í 

                                                
86 Sóley S. Bender. 2003:95-97. 
87 Sóley S. Bender. 2003:85. 
88 Kvale Steinar. 1996: 112. 
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leikskólanum. Fjórar mæður mættu í umræðuhópinn, ein boðaði forföll á síðustu 

stundu. Feður barna á deildinni, sem voru dregnir út, sáu sér ekki fært að taka þátt.  

Kynning á þátttakendum 

Ég ætla að kynna þátttakendur lítillega, með því að segja frá hverjum og einum. 

Allir þátttakendur í rýnihópnum fengu ný nöfn. Það er gert til að gæta trúnaðar við 

þátttakendur. Þátttakendur eru: Arna Jónsdóttir, tuttugu og átta ára, gift og á tvö 

börn, annað þeirra í leikskóla. Arna er heimavinnandi, í barnsburðarleyfi með 

yngra barnið sitt. Ingibjörg Sigurðardóttir, þrítug, hún á tvö börn með 

sambýlismanni sínum, annað í grunnskóla og hitt í leikskóla. Aðalheiður 

Jóhannsdóttir, tuttugu og sex ára, gift með tvö börn. Yngra barnið er hjá 

dagmóður og eldra barnið er í leikskóla. Guðrún Björnsdóttir, þrjátíu og sex ára, 

hún og sambýlismaður hennar eiga tvö börn í leikskóla.  

3.6. Leyfi 

Foreldrarnir skrifuðu undir upplýst samþykki,89 þar sem ég óskaði eftir leyfi þeirra 

til að nota ljósmyndir, sem ég tók meðan á vettvangsnáminu stóð, til að nota í 

ritgerðina. Ég fékk munnlegt leyfi leikskólastjóra, fyrir notkun á aðstöðu í 

leikskólanum til að taka rýniviðtal við mæðurnar. Einnig sendi ég tilkynningu inn 

til Persónuverndar. 

3.7. Úrvinnsla gagna 

Ljósmyndirnar voru teknar á stafræna myndavél. Þær voru teknar í röð sem 

myndaði ferli, myndirnar sýna börn í leik og starfi. Eftir að hafa raðað myndunum 

upp, prentaði ég þær út og hengdi upp við innganginn inn á deildina þannig að 

þær yrðu sýnilegar foreldrum þegar þau komu með börnin í leikskólann. Á 

foreldrafundi, sem haldinn var í vettvangsnáminu, setti ég upp myndasýningu fyrir 

foreldra. Ég gerði myndskráningar sem sýndu hvert barn á deildinni fást við 

eitthvert viðfangsefni, og sendi heim með börnunum þegar vettvangsnámi mínu 

lauk. Á foreldrafundi var ég með myndasýningu með skráningu sem ég gerði af 

börnunum, þar sem þau eru að fást við ýmis verkefni og viðfangsefni.  

                                                
89 Sjá fylgiskjal nr. 1. 
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 Rýniviðtalið var tekið upp á stafrænt upptökutæki, eftir að hafa hlustað á 

umræðurnar, voru þær afritaðar orðrétt inn í tölvu. Því næst tók ég hverja 

spurningu og greindi megin þemu umræðunnar sem kom fram undir henni.90 

                                                
90 Sóley S. Bender. 2003:95. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er ætlunin að greina frá umræðunum úr rýnihóp og reyna að leita 

svara við rannsóknarspurningunni: Hvernig geta leikskólakennarar gert starfið í 

leikskólanum sýnilegra?  

Undirspurningarnar eru:  

• Hversu sýnilegt finnst ykkur leikskólastarfið vera?  

• Hvað fannst ykkur myndirnar sýna?  

• Fannst ykkur þið vita meira um leikskólastarfið eftir að hafa séð 

myndirnar en áður?  

• Hver er hugmynd ykkar um heimasíðu leikskóla?  

• Hver er ykkar skoðun á hvað heimasíða gæti gert fyrir starfið í 

leikskólanum?  

• Hvað mynduð þið vilja sjá á heimasíðu?  

• Hver er aðkoma foreldra að starfinu? 

Svör þátttakenda voru greind niður eftir röð, þ.e. fyrst tók ég spurningu eitt og 

fann svör sem áttu við hana og svo spurningu tvö og þannig koll af kolli þar til ég 

taldi mig vera komna með svör við þeim spurningum sem ég lagði upp með. 

Hversu sýnilegt finnst ykkur leikskólastarfið vera? 

Viðmælendur mínir voru allar sammála um það að leikskólastarfið hefði ekki 

verið nægilega sýnilegt, en eftir að hafa haft myndirnar uppi við, hafi þær komist 

að því að börnin þeirra kunnu ýmislegt sem þær vissu ekki að þau kynnu. Guðrún 

sagði: „Allt í einu kann hann fullt af hlutum sem ég veit ekkert hvernig hann 

lærði, hann er duglegri en ég gerði mér grein fyrir og getur svo margt.“ Hinar 

mæðurnar tóku undir með Guðrúnu.  

Mæðurnar töldu að það vantaði upp á að upplýsingar væru skrifaðar á töflu 

sem er í forstofu leikskólans. Að þeirra mati mætti starfsfólk vera duglegra við að 

skrifa á töfluna það sem börnin eru að fást við yfir daginn. Mæðurnar vildu að það  

væri t.d. skrifað á töfluna það sem börnin borðuðu, það er hversu mikið, þeim 

finnst ekki nóg að vita hvað væri í matinn.  

Hvað fannst ykkur myndirnar af börnunum sýna? 
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Viðmælendur mínir höfðu orð á því hvað þær væru ánægðar með myndirnar sem 

voru hengdar upp í forstofu leikskólans. Þær lýstu yfir ánægju sinni með 

myndirnar sem ég hafði tekið af börnunum í leik og starfi á meðan ég var í 

vettvangsnáminu. Það kom fram í umræðunni að þeim fannst gaman að fá 

myndirnar sendar heim. Samkvæmt mæðrunum segja myndirnar mikið um það 

sem börnin eru að fást við. Eins og Aðalheiður sagði: „Sérstaklega þegar börnin 

eru það ung að þau segja ekki mikið um hvað þau eru að fást við yfir daginn.“ 

Guðrún sagði: 

Mér finnst myndirnar sýna mér að honum líður vel á leikskólanum þar sem 

aðlögunin er búin að vera erfið hjá okkur báðum. Hann grætur mikið þegar ég fer 

en myndirnar sýna mér að honum líður vel og það finnst mér mjög mikilvægt að 

sjá, það verður einhvern veginn auðveldara að skilja við hann.  

Þær tóku allar undir orð Guðrúnar með að upplýsingaflæði þyrfti að vera gott. 

Fannst ykkur þið vita meira um leikskólastarfið eftir að hafa séð 

myndirnar? 

Þær voru sammála um að þær hefðu séð nýja hlið á börnum sínum, þegar þær sáu 

myndir af þeim að fást við ýmislegt sem þær vissu ekki að börnin kynnu eða gætu. 

Tvær mæður sögðust eiga bágt með að trúa því hvað börnin væru dugleg. Sem 

dæmi má nefna að einn af yngstu drengjunum hafði ekki haft kjark til að fara upp 

í rennibrautina þegar móðir hans var með honum í aðlöguninni. En á myndunum 

sá hún að hann hafði náð tökum á því þar sem ég hafði tekið myndaröð af honum 

þar sem hann fór aftur og aftur upp í rennibrautina og renndi sér niður. 

Þær voru allar sammála um að myndirnar gæfu þeim nýja sýn á starfið í 

leikskólanum. Allar vildu þær að starfið yrði sýnilegra, einnig voru þær sammála 

um að myndirnar hefðu gefið þeim mikið og þær væru mun upplýstari um vinnu 

barnanna. 

Hver er hugmynd ykkar um heimasíðu leikskóla? 

Aðalheiður sagðir: „Mitt barn var á öðrum leikskóla í Reykjavík sem var með 

heimasíðu, á henni voru myndir af starfi barnanna og gáfu þær mér góða mynd af 

starfinu í leikskólanum.“ Ingibjörg sagði:  

„Þegar eldri sonur minn var á leikskóla var heimasíða þar fyrir hvert 

og eitt barn Fór ég mikið inn á síðuna með honum og við spjölluðum 

saman um það sem við sáum á myndunum. Vissi ég því mun meira 
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hvað eldri sonurinn var að gera á leikskólanum sínum heldur en sá 

yngri er að gera í dag á þessum leikskóla þar sem hér er ekki 

heimasíða. Tel ég það mjög mikilvægt að heimasíður barnanna séu 

læstar þannig að það fari enginn þangað inn nema með lykilorði.“  

Þær voru allar sammála um að heimasíða væri mjög góð viðbót við 

myndskráningar, jafnframt vildu þær áfram sjá myndir frammi í forstofu þar sem 

ekki hefðu allir aðgang að tölvu. Þær voru sammála um að það ætti að vera 

heimasíða fyrir hvert og eitt barn. En Ingibjörg bætti við: „Að mínu mati ætti 

heimasíðan að vera lokuð vegna þess að netheimurinn er orðinn svo ljótur.“ 

Hver er ykkar skoðun á því hvað heimasíða gæti gert fyrir starfið í 

leikskólanum? 

Þær voru sammála um að heimasíða gæti gert starfið í leikskólanum aðgengilegra 

og sýnilegra foreldrum. Einnig töldu þær gott  að þar væri hægt að ná í 

upplýsingar um starfsemi leikskólans.  

Arna sagði: „Til dæmis núna um daginn átti að fara í íþróttahúsið en það 

var hætt við, ég hefði viljað sjá þessar upplýsingar á heimasíðunni því að þetta var 

ekki komið í ljós þegar börnin voru sótt daginn áður.“ 

Aðalheiður sagði: „Svo ég vitni aftur í leikskólann í Reykjavík, þá komu 

allar þessar upplýsingar, sem þið eruð að tala um, á heimasíðunni og var gott að 

geta farið inn á hana þegar það hentaði okkur í fjölskyldunni.“  

Hvað mynduð þið vilja sjá á heimasíðu leikskóla?  

Þær voru allar sammála um að á heimasíðu leikskóla ættu að vera upplýsingar um 

starfsemi leikskólans, t.d. ef að það væru einhverjar uppákomur, starfsemi 

foreldrafélags og fróðleiksmolar um uppeldismál. Aðalheiður sagði: „Námskrá 

leikskólans þyrfti að vera á heimasíðunni, ég var að spyrja um hana um daginn og 

var mér tjáð að hún væri í vinnslu, einnig að það stæði til að það kæmi heimasíða 

fyrir leikskólann.“ 

Hinar mæðurnar sögðust ekki hafa vitað að þetta stæði til en fögnuðu því að 

heyra að þetta stæði til. Þær töldu að það væri þægilegra að geta sótt 

upplýsingar á netið þegar það hentaði þeim því þær kæmu ekki alltaf sjálfar 

að sækja börnin í leikskólann. Ingibjörg sagði: „Ég vil sjá síðu fyrir hvert og 

eitt barn þar sem við í fjölskyldunni getum séð hvað barnið er að fást við í 
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leikskólanum, svo væri nauðsynlegt að þar lægju fyrir upplýsingar um starf 

leikskólans.“ Guðrún bætti við: 

Ég er ekki mikið gefin fyrir tölvur en þær eru framtíðin, ég tel að það 

sé hægt að gera leikskólastarfið sýnilegra með þessu, eins og ég sá svo 

vel á myndunum sem voru teknar rétt eftir að hann byrjaði á 

leikskólanum, það væri gaman að skoða myndir, öll fjölskyldan 

saman, af drengjunum í leik og starfi. 

Hver er aðkoma foreldra að starfinu?  

Mæðurnar voru sammála um að aðkoma þeirra væri ekki nægileg að starfinu, þær 

mættu alveg vera duglegri að taka þátt í því. 

Arna sagði: „Ég vil fá að koma og vera í til dæmis söngstundum, mig 

langar svo að geta sungið með honum það sem hann er að syngja fyrir okkur 

heima en ég kann ekki textann við lögin. Einnig mætti leikskólinn hafa opna viku 

þar sem foreldrar gætu komið og verið með og séð hvað börnin eru að gera dags 

daglega.“ Örnu fannst ekki nóg að hafa opið hús tvisvar á ári fyrir foreldra, hún 

vildi gjarnan sjá meira og nefndi m.a. ljósmyndasýningu úr starfinu með 

börnunum. 

 Viðmælendur mínir höfðu á orði að það væri komin ný kynslóð af 

foreldrum í leikskólann, foreldrum sem hefðu áhuga á að fá meiri fræðslu um 

uppeldismál í formi t.d. fyrirlestra. Þær sögðu að það hefði verið gert meira af 

þessu fyrir nokkrum árum en hefði ekki verið lengi. Aðalheiður sagði: „Ég hef 

áhuga á að fara á fyrirlestra, þrátt fyrir að það sé hægt að sækja allt á netið þá er 

það öðruvísi að hlusta á fyrirlestur og geta spurt spurninga gagnvirkt.“ Að mati 

Aðalheiðar eru fyrirlestrar á vegum foreldrafélagsins í leikskólanum skemmtilegt 

tækifæri til að fara út á meðal fólks og skiptast á skoðunum. Hinar tóku undir með 

Aðalheiði, þær töldu einnig að foreldrafélagið hafa verið virkara fyrir nokkrum 

árum en það er nú. Guðrún bætti við: „mér þætti betra að fá fyrirlestur, heldur en 

að leita í tölvunni, þó svo að það sé líka ágætt.“ 

Arna sagði: „Það gæti verið gaman að vera virkari í foreldrafélaginu og 

gera eitthvað skemmtilegt, t.d. fara í leikhús eða fá litlar leiksýningar í leikskólann 

eða eitthvað annað skemmtilegt.“  
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Mæðurnar voru allar sammála um að leikskólastarfið mætti vera sýnilegra 

en jafnframt töldu þær að myndirnar, sem ég tók af börnunum í leikskólastarfi, 

hafi gefið þeim góða sýn á innra starf leikskólans og  mæðurnar séð hversu börn 

þeirra væru megnug. Einnig fögnuðu þær því að til stæði að setja upp heimasíðu 

fyrir leikskólann og vonuðust til að með því yrði leikskólinn sýnilegri. Mæðurnar 

töldu einnig að aðkoma þeirra mætti vera meiri og þær sjálfar virkari í starfi 

barnanna sem og foreldrafélagi. 
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5. Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður úr umræðum rýnihópsins dregnar saman og 

settar í fræðilegt samhengi. 

Viðmælendur mínir voru sammála um að leikskólastarfið þyrfti að vera 

sýnilegra. Þeim fannst að myndskráningin hefði verið að virka fyrir þær, hefði 

gefið þeim nýja sýn á skólastarf barnanna og töldu sig geta séð hvað börnin væru 

að læra. Þetta rímar við það sem kemur fram hjá Rinaldi um að skráningar geta 

gert nám barnanna í leikskólanum sýnilegt foreldrum, þeir geti komið auga á það 

sem barnið hefur lært.91  

Mæðurnar töldu að dagleg samskipti þyrftu að vera góð og sama hvort það 

væru foreldrar eða leikskólakennarar, það þyrfti að vera gott upplýsingaflæði þar á 

milli, því að það væri forsenda þess að barninu liði vel í leikskólanum. Í 

Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að leikskólinn þurfi að byggja upp traust og 

gott samstarf við foreldra.92 Ein móðirin sagði að hún hafi metið það mikils að sjá 

á myndunum sem voru teknar af syni hennar í leik og starfi hvað honum leið vel 

og var ánægður í leikskólanum þar sem aðlögunarferlið hafi verið þeim báðum 

erfitt. Rinaldi bendir á að skráningar geti boðið foreldrum upp á einstakt tækifæri 

til sjá hvernig börnin eru í leikskólanum.93  

Þær voru sammála um að heimasíða gæti gert leikskólann sýnilegri, tvær 

mæðranna höfðu góða reynslu af því annars staðar. Þetta stemmir við niðurstöður 

úr foreldrakönnun sem var gerð á Iðavelli eftir þróunarstarfið Bifröst.94 Mæðurnar 

voru allar sammála um að það væri gott að hafa allar upplýsingar um starfsemi 

leikskólans á heimasíðu, m.a. námskrá leikskólans. Er það í samræmi við 

rannsókn Önnu M. Hreinsdóttur, Kristínar Norðdahl og Svölu Jónsdóttur um  

tölvuvæðingu leikskóla þar sem tilgangur heimasíðu væri að miðla almennum 

upplýsingum um starfsemi leikskólans til foreldra barna, einnig um innra starf 

                                                
91 Rinaldi. 2001:84. 
92 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:32. 
93 Rinaldi. 2006:59. 
94 Anna Elísa Hreiðarsdóttir. 2005. 
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leikskólans, væri skilvirk boðleið í nútíma samfélagi, og hluti af því að fylgja 

þróuninni.95 

Mæðurnar voru á einu máli um að það væri gaman að fá heimasíður fyrir 

börnin en að þeirra mati ætti að hafa þær lokaðar. Það samræmist ekki því sem 

foreldrar á Iðavelli töldu rétt, þeir vildu hafa síðuna opna svo hún væri aðgengileg 

öllum.96 Þátttakendur í umræðunum töldu að leikskólinn mætti vera opnari fyrir 

foreldrum, það væri ekki nóg að hafa ákveðna skipulagða daga fyrir foreldra, þær 

vildu sjá opna viku eða eitthvað í þeim dúr. Í Aðalnámskrá leikskóla er talað um 

að foreldrar geti fylgst með og verið þátttakendur í daglegu starfi leikskólans.97 

Mæðurnar vildu sjá að foreldrafélag leikskólans væri virkara, t.d. með 

uppeldisfræðslu í formi fyrirlestra. Jafnframt sögðust þær sjálfar þurfa að vera 

virkari og jákvæðari gagnvart foreldrafélaginu, því þær væru reyndar hluti af því 

félagi. Elín Thorarensen telur að sýnt hafi verið fram á það að jákvætt viðhorf 

foreldra til skólastarfs sé lykillinn að farsælu skólastarfi og þátttaka foreldra sé til 

hagsbóta fyrir börnin Einnig sé það stuðningur við uppeldis- og 

menntunarhlutverk foreldra og kennara og gefi hvoru um sig aukinn kraft til að 

takast á við starf sitt.98 

Niðurstaða rannsóknarinnar bendir til þess að mér hafi tekist að gera innra 

starf leikskólans sýnilegt með því að nota myndskráningar markvisst með 

börnunum í vettvangsnámi mínu. Með því að hengja myndir úr starfinu upp 

frammi í forstofu, inn á deild og setja upp myndasýningu fyrir foreldra á 

hópforeldrafundi tókst mér að opna glugga inn í leikskólastarfið. Glugga sem 

foreldrar virtust almennt ánægðir með að fá að sjá innum.  

Niðurstaða mín er því sú að með markvissri uppeldisfræðilegri skráningu á 

starfi barnanna í leikskólanum er hægt að gera starfið í leikskólanum sýnilegt 

foreldrum. Að foreldrar vilja fá að vera virkir þátttakendur í starfi leikskólans.  

                                                
95 Anna M Hreinsdóttir, Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir. 2005:26. 
96 Leikskólinn Iðavöllur. 2005:11. 
97 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:32. 
98 Elín Thorarensen. 2006:60-61. 
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6. Lokaorð 

Í ritgerðinni skoðaði ég foreldrasamstarf í leikskóla, í umræðum mæðranna kom 

fram hvað það skiptir miklu máli fyrir góða og jákvæða líðan barna að traust og 

gott samstarf ríki á milli foreldra og leikskóla. Það var upplifun foreldra að 

myndirnar sem ég tók af börnunum í leik og starfi hafi opnað glugga fyrir foreldra 

inn í starf barnanna í leikskólanum. Þar sem rýnihópurinn í rannsókninni var ekki 

fjölmennur er ekki ætlunin að alhæfa út frá niðurstöðunum. En þó finnst mér þær 

samt sýna hug mæðranna um sýnileika leikskólans og ánægju þeirra með 

myndskráningarnar og gefa vísbendingu um vilja foreldra. Eftir að hafa skoðað 

uppeldisfræðilegar skráningar tel ég að þær séu góð leið til að gera leikskólann 

sýnilegri foreldrum, einnig eru þær góð leið til að koma af stað umræðu á milli 

foreldra, barna og leikskólakennara. Tel ég skráningar vera gott tæki fyrir 

leikskólakennara til að efla sig í starfi.  

Ég hef skoðað þróunarstarfið Bifröst - Brú milli heima sem leikskólinn 

Iðavöllur á Akureyri gerði um foreldrasamstarf með því að setja upp heimasíðu. 

Mitt mat, eftir að hafa séð hjá Hagstofu Íslands hvað tölvueign landsmanna og 

nettengingar er orðið almennt, að leikskólar í landinu ættu að setja upp 

heimasíður. Með því tel ég að aðgengi að upplýsingum um starfsemi leikskólans 

væru aðgengilegri fyrir foreldra, sem og sýnileiki innra starfs. 

Leikskólinn, sem rannsóknin var gerð í, hefur komið sér upp heimasíðu 

sem er í meginatriðum eins og mæðurnar hugsuðu sér að heimasíða ætti að vera 

við leikskólann og gerir starf leikskólans sýnilegra foreldrum. Tel ég að vinna mín 

við þessa ritgerð eigi eftir að koma mér vel í starfi sem leikskólakennari í 

framtíðinni. 
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8. Fylgiskjal 

 

.........nóvember 2007 

 

 

Til foreldrar barna á ..... deild. 

Leikskólanum ........ 

…....... 

.................... 

 

Á meðan á vettvangsnámi mínu stóð, 27.ágúst til 2. nóvember 2007, tók ég 

ljósmyndir í leik og starfi með börnunum á Grænu deild, þessar myndir og það 

sem börnin sögðu óska ég hér með eftir að fá að nota í tengslum við lokaritgerð 

mína.  

 

Rannsóknin beinist að því að skoða hvernig hægt er að gera starfið í 

leikskólanum sýnilegt foreldrum.  

 

Til að fá sjónarhorn foreldra mun ég velja í rýnihóp. Dregin verða út nöfn 

5 barna og foreldrar þeirra beðnir um að taka þátt í rýnihóp.  

 

Óskað hefur verðið eftir tilskyldu leyfi hjá leikskólastjóra.  

 

Undirrituð stundar fjarnám við leikskólakennarabraut kennaradeildar 

Háskólans á Akureyri, rannsóknin er liður í lokaritgerð. 

 

Ef leyfi er samþykkt, óskar undirrituð eftir því að fá undirritað samþykki 

foreldra. 

 

__________________________ 

Dagsetning 
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_______________________________ 

 _______________________________ 

Undirritun samþykkis     Nafn barns 

 

 

Virðingarfyllst 

 

Margrét Kjartansdóttir, nemi við leikskólakennarabraut kennaradeildara 

Háskólans á Akureyri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ég undirrituð/aður foreldri _______________________________ 

 

Votta með undirskrift minni að myndir og texti um og eftir barnið mitt í 

leikskólanum, megi nota í rannsókninni vegna lokaverkefnisins Umönnun barna í 

leikskólum,(vinnuheiti). 

 

 

___________________________________________________ 

 

 

 


