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Ágrip 
  

 

Þetta er lokaritgerð til B.Ed. prófs frá Kennaraháskóla Íslands árið 2008. Ritgerðin 

fjallar um samskipti og stuðning við seinfæra foreldra barna í leikskólum. 

Foreldrasamstarf er mjög mikilvægt með sterkum tengslum á milli foreldra og 

fagaðila, þá verða gæði námsumhverfis betri og skilvirkari.  

 

Með góðu foreldrasamstarfi geta foreldrar og leikskólakennarar unnið sameiginlega 

að velferð barnsins. Til þess að hægt sé að fá seinfæra foreldra í samstarf við 

leikskólann þarf að ríkja gagnkvæm virðing og traust á milli þeirra og 

leikskólakennarans. Í þessari ritgerð verður leitast við að svara spurningunni 

“Hvernig má haga samskiptum milli leikskóla og seinfærra foreldra til að gæta 

hagsmuna barna og efla tengsl við fjölskylduna? 

 

Leiðsagnakennari ritgerðarinnar er Ástríður Stefánsdóttir dósent við Kennaraháskóla 

Íslands og fær hún bestu þakkir fyrir góða handleiðslu, leiðsögn og gott viðmót.   
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Inngangur 
 

Í þessari ritgerð verður leitast við að skilgreina sérstakar þarfir ákveðins hóps 

foreldra leikskólabarna. Foreldrahópurinn sem við höfum ákveðið að skoða fellur 

undir þá skilgreiningu að teljast til seinfærra einstaklinga. Við teljum að 

leikskólinn þurfi að stíga fram og vera áberandi leiðtogi í samfélagi sem telur að 

allar manneskjur hafi sama rétt. Þannig verði litið á seinfæra foreldra fyrst og 

fremst sem fólk sem vill ala upp börnin sín og vera virkir einstaklingar í 

þjóðfélaginu.  

  

Í Aðalnámskrá leikskóla stendur. „Leikskóli fyrir alla“ og er þá átt við að öll börn 

eigi sama rétt til leikskóladvalar. Því má gera ráð fyrir að öllum leikskólabörnum 

fylgi mismunandi foreldrar með ólíkar þarfir og skoðanir. Einn af þeim 

foreldrahópum sem lítið hefur farið fyrir í leikskólunum eru foreldrar sem teljast 

til seinfærra. Á síðustu árum hafa fatlaðir fengið með lögum aukin réttindi til 

fjölskyldulífs og má þá telja seinfæra foreldra undir þann hóp. Aðilar sem séð hafa 

um stuðning við seinfæra foreldra eru Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra og 

Félagsþjónustan. Jafnframt má telja að leikskólinn ætti að vera hluti af þessu 

stuðningsteymi þar sem þar starfa sérfræðingar um uppeldi og þroska barna. Stór 

hluti af veröld leikskólabarnsins er leikskólinn og þar eru dagleg samskipti við 

barnið og foreldra þess. Með góðu upplýsingastreymi við aðra stuðningsaðila 

getur leikskólinn verið betur í stakk búinn til að taka á móti og leiðbeina þessum 

hópi foreldra. 

  

Við búum ekki í fordómalausu þjóðfélagi og fræðsla og upplýsingar um málefni 

seinfærra foreldra, samskiptaleiðir og stuðningur, eru frekar ný af nálinni. Því má 

áætla að leikskólakennarar eins og aðrir hópar samfélagsins séu óupplýstir og 

óöruggir í samskiptum við þennan hóp foreldra. Með auknu fræðsluefni til 

leikskólakennara og starfsfólks getur móttaka seinfærra foreldra í leikskóla orðið 

mun auðveldari fyrir alla aðila og undirbúningur og stuðningur við áður óþekktar 

aðstæður orðið bæði öruggari og afslappaðri.  

 



 5 

Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða hvernig við getum eflt samskipti og 

aukið stuðning við seinfæra foreldra barna í leikskólum. Spurningin sem unnið er 

út frá, er „Hvernig má haga samskiptum milli leikskóla og seinfærra foreldra til að 

gæta hagsmuna barna þeirra og efla tengsl við fjölskylduna?“ Stuðst verður við 

ritaðar heimildir og viðtöl við fagaðila.  

 

Til þess að varpa betur ljósi á viðfangsefnið hefst fyrsti kafli ritgerðarinnar á 

umfjöllun um fötlun og lagalegan rétt fatlaðra. Einnig eru tekin fyrir mismunandi 

sjónarmið til fötlunar ásamt samfélagslegum viðhorfum til fatlaðra. Skýrt verður 

frá því hvernig seinfærum foreldrum gengur að uppfylla kröfur sem gerðar eru til 

þeirra í foreldrahlutverkinu. Einnig er gerð grein fyrir mikilvægi góðs stuðnings 

við seinfæra foreldra með hagsmuni barna þeirra í huga. Í öðrum kafla 

ritgerðarinnar er skoðað mikilvægi samskipta og samstarfs á milli foreldra og 

leikskólans með hagsmuni barnsins að leiðarljósi og í framhaldi af því stöðu 

seinfærra foreldra í þessu tilliti. Með viðtölum við leikskólastjóra og 

félagsráðgjafa er reynt að fá betri innsýn inn í þann stuðning sem veittur er 

seinfærum foreldrum í íslenskum leikskólum. Í þriðja kafla verður rætt um hvaða 

þætti þarf að skoða betur og settar fram tillögur um leiðir til að bæta stuðning 

leikskólans við seinfæra foreldra með það að leiðarljósi að börnum þeirra líði sem 

best og að þau nái að blómstra í leikskólastarfinu. 
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1. Seinfærir foreldrar í foreldrahlutverkinu 
 

Í þessum fyrsta kafla  ritgerðarinnar munum við skoða stöðu seinfærra foreldra og 

hvers vegna gera þarf ráðstafanir til að þeir og börn þeirra verði ekki fyrir 

mismunun. Einnig verður fjallað um fötlun frá ýmsum sjónarhornum en 

megináhersla lögð á að kynna breytt samfélagsleg viðhorf til fatlaðra og aukinn 

rétt þeirra í samfélaginu til barneigna. Skoðuð verður hver félagsleg staða 

seinfærra er og hvað rannsóknir segja okkur um getu þeirra út frá 

foreldrahlutverkinu.  

 

Tölur um fjölda seinfærra foreldra í heiminum eru hvorki nákvæmar né traustar. 

Margir ólíkir þættir gera það að verkum að erfitt er að áætla hversu margir 

foreldrar eru flokkaðir sem seinfærir. Þær upplýsingar sem til eru um fjölda 

seinfærra foreldra koma frá félagsþjónustunni en þar liggja aðeins fyrir tölur um 

þá sem þiggja þjónustu. Ætla mætti að aðeins hluti seinfærra foreldra þiggi eða 

biðji um félagslega aðstoð. Ekkert er vitað um þann fjölda seinfærra foreldra sem 

ekki hafa þegið stuðning frá félagslega kerfinu eða orðið fyrir afskiptum hins 

opinbera einhvern tíma á lífsleiðinni (Booth,T. 2002).  Fáar rannsóknir á 

seinfærum foreldrum hafa verið gerðar, samráðsleysi þjónustugjafa og lítið 

samráð á milli þeirra aðila sem veita þjónustu við seinfæra einstaklinga er 

ómarkviss og henni ekki fylgt eftir. Vegna þessara ástæðna eru seinfærir foreldra 

frekar falinn hópur en með auknum réttindum bendir allt til þess að fjöldi 

seinfærra foreldra fari ört vaxandi í heiminum (Booth,T. 2002). Seinfærir 

foreldrar eiga það frekar á hættu að missa forræði yfir börnum sínum en aðrir 

foreldrar, þeir þurfa oft að horfast í augu við ónógan stuðning og hindranir 

réttlætis gegn þeim sem uppalendum. Þetta er staðreynd í flestum þjóðfélögum þar 

sem þróuð félagsþjónusta er til staðar sem stendur vörð um velferð barna 

(Booth,T. 2002). Gera má ráð fyrir að fjöldi seinfærra foreldra fari vaxandi hér á 

landi og jafnframt fjöldi barna þeirra í leikskólum. Ónógur stuðningur við 

seinfæra foreldra í leikskólum mun fyrst og fremst koma niður á börnum þeirra og 

vera hindrun í að þau fái viðunnandi uppeldisaðstæður.  
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1.1 Fötlun og réttindi fatlaðra 

 

Margar hugmyndir og skilgreiningar um fötlun hafa komið fram í gegnum árin en 

baráttuhreyfingar fatlaðra, ekki síst í Bretlandi og Bandaríkjunum, hafa sett fram 

nýjar hugmyndir og nýjar fræðilegar leiðir til að skilja fötlun. Þessar hugmyndir 

sýna fram á mikilvægi menningar, umhverfis og félagslegra þátta einstaklinga 

með fatlanir (Rannveig Traustadóttir 2003:20). Freyja Haraldsdóttir er ein af þeim 

einstaklingum sem hafa komið á framfæri reynslu sinni af fötlun. Hún hélt 

fyrirlestur um reynslu sína sem fatlaðs einstaklings en þar kemur hún á framfæri 

að til að breyting geti orðið á stöðu fatlaðra verði þeir að vera taldir hluti af 

samfélaginu. Til þess að svo geti orðið þurfa að verða viðhorfsbreytingar í 

þjóðfélaginu og það gert aðgengilegra fyrir fatlaða einstaklinga svo að allir 

einstaklingar njóti sín á eigin forsendum (Freyja Haraldsdóttir 2006:16). 

 

Einn af þeim hópum sem teljast til fatlaðra eru seinfærir einstaklingar en mikill 

vandi er að skilgreina þennan hóp fólks. Horft hefur verið á fötlun út frá 

mismunandi sjónarhornum, annars vegar læknisfræðilegu- og hins vegar út frá 

félagslegu sjónarhorni, en hið síðarnefnda hefur á síðustu árum ögrað 

hefðbundnari viðhorfum. Einstaklingar eru alls staðar flokkaðir í samfélaginu. En 

flokkunarkerfi fatlaðra hefur fram til þessa verið skilgreint út frá læknisfræðilegu 

sjónarhorni og greint út frá líkamlegum eða andlegum afbrigðum. Fatlaðir mæta 

mörgum félagslegum hindrunum sem skapast af hugsunarhætti þar sem horft er á 

fötlunina út frá læknisfræðilegum hugsunarhætti þar sem lögð er áhersla á að 

skilgreina ,,gallann“ það er hvað sé að einstaklingnum. Hefðbundin 

þjónustuúrræði endurspegla því oft þennan skilning á fötlun. Þegar fatlaður 

einstaklingur er greindur út frá „göllum“ sínum og þeirri orðræðu sem er því 

fylgjandi verður hætt við að sjálfsskilningur einstaklinganna mótist af þeirri 

neikvæðu orðræðu. Einstaklingurinn fer að trúa því að hann sé einskis virði og 

verðskuldi nánast ekkert (Rannveig Traustadóttir 2003:37). Hér á landi sem og 

annarsstaðar eru einstaklingar oft flokkaðir út frá líkamlegu eða andlegu atgervi. 

Það vill gleymast að á bak við hvern hóp eru einstaklingar með mismunandi þarfir 

og væntingar sem þarf að huga að í samskiptum. Því verður að fara varlega með 

alhæfingar um hópa fólks þar sem engir tveir einstaklingar eru eins. Við sem 

samfélag þurfum að læra að nýta hæfni allra samfélagsþegna og þar til svo verður 
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munu fatlaðir tilheyra minnihlutahóp samfélagsins og fá þar af leiðandi ekki sömu 

virðingu og aðrir þegnar þjóðfélagsins. 

 

Þegar horft er á seinfæra einstaklinga út frá læknisfræðilegu sjónarhorni, gerist 

það að við greiningu með fötlun skiptir mestu máli að sá hinn sami njóti afskipta 

sérfræðinga. Við þessa greiningu getur þó skapast hætta á því að hann hljóti 

ákveðna stimplun þar sem hann hefur hlotið greiningu sem aðgreinir hann frá öðru 

fólki (Rannveig Traustadóttir 2003:25). Einnig kemur í ljós hverjar sterku og 

veiku hliðar einstaklingsins eru og hvernig hentar best að vinna út frá 

greiningunni, honum til hagsbóta.  

 

Félagslegur skilningur skilgreinir fötlun út frá afleiðingum þeirra hindrana sem 

einstaklingurinn þarf að kljást við í daglegu lífi. Þessar hindranir verða til vegna 

félagslegs fyrirkomulags og misræmis á milli færni einstaklingsins og kröfum 

umhverfisins (Hanna B. Sigurjónsdóttir 2006:291).  Með þessu sjónarhorni er  

litið fyrst og fremst á samspil  einstaklingsins og samfélagsins hæfni hans en ekki 

einskorðast við skerðinguna (Rannveig Traustadóttir 2003:37). 

  

Á síðustu árum hafa réttindi fatlaðra sem teljast seinfærir aukist og sett hafa verið 

fram heildarlög um málefni fatlaðra en þau eiga að tryggja að fatlaðir hafi sama 

rétt og aðrir þjóðfélagsþegnar (Rannveig Traustadóttir 2003:18). Árið 1979 voru 

sett heildarlög um aðstoð við þroskahefta og má segja að þau hafi markað 

tímamót því þar birtist ný sýn og breytt stefna í þessum málaflokki. Réttindi þeirra 

jukust einnig þegar sett voru lög um aðstoð við fatlaða nr. 59/1992 er vörðuðu alla 

fatlaða einstaklinga. Markmið laganna var að tryggja fötluðum jafnrétti og 

sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna. Skapa þeim skilyrði til þess að 

lifa eðlilegu lífi og jafnframt að heildarsamtök fatlaðra og aðildarfélög hefðu áhrif 

á stefnumörkun og ákvarðanir er varða málefni fatlaðra. Síðar var sett fram 

reglugerð nr. 296/2002 þar sem fram kemur í 8. gr. að þjónusta við fatlaða skuli 

ávallt veitt með þeim hætti að hún efli sjálfstæði og færni einstaklingsins. Fram 

kemur hjá Rannveigu Traustadóttur (2003) að lögin mörkuðu tímamót fyrir 

seinfæra einstaklinga þar sem þau byggðu á þeirri hugmynd að fatlaðir öðluðust 

jafnrétti til eðlilegs lífs og áherslu á rétt þeirra til þátttöku í samfélaginu. Þeir sem 

unnu sem mest að málefnum seinfærra og auknum réttindum þeirra voru bæði 
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foreldrar seinfærra einstaklinga og fagfólk sem þrýsti á um að lög yrðu sett, þar 

sem kveðið var á um þjónustu, réttindi og samfélagsþátttöku (Rannveig 

Traustadóttir 2003:38).  

   

Með þessum réttindum hafa möguleikar seinfærra einstaklinga til barneigna aukist 

og einnig réttur þeirra til að eignast fjölskyldu (Hanna B. Sigurjónsdóttir og 

Rannveig Traustadóttir 2001). Með undirritun Íslands að valfrjálsum samningi 

Sameinuðu þjóðanna þann 30. mars 2007 um réttindi fólks með fötlun kemur fram 

að mannleg reisn, verðleikar, jöfn og óafsakanleg réttindi allra manna eru 

viðurkennd sem hornsteinn frelsis, réttlætis og friðar í heiminum (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun). Þrýstingur á samfélagið um að 

styðja fatlaða einstaklinga til sjálfsstæðrar búsetu og fjölskyldulífs jókst við 

undirritun samningsins. En í fyrsta hluta 23. greinar um fyrrgreind réttindi sem 

varða virðingu fyrir heimilis og fjölskyldulífi, segir að aðildarríkin skuli gera 

viðeigandi ráðstafanir í því skyni að uppræta mismunun gagnvart fötluðum í 

öllum málum sem lúta að hjónabandi, fjölskyldu, foreldrahlutverki og 

samböndum (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun). Þar 

kemur einnig fram í formálsorðum viðurkenning á að hugtakið fötlun er 

breytingum undirorpið. Að rekja megi fötlun til samspils milli fatlaðra og 

viðhorfstengdra tálma og umhverfishindrana sem koma í veg fyrir fulla og virka 

þátttöku fatlaðra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fólks með fötlun).  

 

1.2  Seinfærir foreldrar og foreldrahlutverkið 

 

Fram kemur í niðurstöðum rannsóknar þeirra Hönnu Bjargar og Rannveigar 

(2001) í bókinni Ósýnilegar fjölskyldur að réttur seinfærra mæðra til barneigna 

hefur aukist. Jafnframt telja rannsakendur að þar sem ást og sterk tengsl eru á 

milli foreldra og barna sé auðveldara að byggja ofan á þau tengsl með hvetjandi 

stuðningi. Einnig kemur fram að stuðningur við seinfæru mæðurnar virðist skipta 

sköpum við uppeldi barnanna (Hanna B. Sigurjónsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir 2001:169-171). 
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Það sem hefur rekið fræðimenn áfram í að rannsaka færni og getu seinfærra 

foreldra í foreldrahlutverkinu eru áhyggjur þeirra af velferð barnanna. 

Fræðimönnum kemur saman um að þroskaheftingin sýni ekki glögga mynd af 

manneskjunni, heldur af fötluninni. Það er ekki hægt að alhæfa um hæfni 

seinfærra foreldra í hlutverki sínu þar sem hópurinn er ekki einsleitur heldur 

skipar ólíka einstaklinga eins og gerist í öðrum þjóðfélagshópum. Því er ekki hægt 

að segja að þroskaheftingin segi okkur hversu hæft eða óhæft foreldri seinfærir 

muni verða. En hún er vissulega áhættuþáttur sem taka þarf tillit til (Hanna B. 

Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 2001:37-38). 

 

Stór hluti þeirra erfiðleika sem seinfærir foreldrar standa frammi fyrir er talin stafa 

af því að samfélagið í heild sinni hefur ekki komið sér saman um hvað sé 

nægilega gott foreldri (Hanna B. Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 

2001:54). Foreldrahlutverkið reynist flestum seinfærum foreldrum eilíf barátta og 

bætast þar oft ofan á erfiðleikar í samskiptum og fjárhagserfiðleikar sem gera 

þeim enn erfiðara fyrir. Fyrir vikið eru fáir seinfærir foreldrar líklegir til að standa 

sig í foreldrahlutverkinu án rétts stuðnings og staðreyndin sýnir okkur að fáir 

seinfærir foreldrar fá þann stuðning sem þeir þurfa (Booth,T. 2002). Því þarf að 

taka tillit til þess að hæfni seinfærra er einstaklingsbundin og þess vegna er 

nauðsynlegt að þeir fái aðstoð við hæfi. Fræðimenn bæði hér á landi og erlendis 

hafa bent á að ákveðnir þættir hafi áhrif á getu þeirra til barnauppeldis. Má þar 

nefna reynslu sem kemur frá upprunafjölskyldum, þekking af umönnun barna og 

persónulegir þættir. Aðrir þættir sem hafa áhrif á hæfni til barnauppeldis geta 

verið fyrri lífsreynsla, erfiðar félagslegar aðstæður, léleg félagsleg færni, skert 

sjálfsmynd eða aðrir streituvaldandi þættir eins og saga um misnotkun (Hanna B. 

Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 2001:38-41). Fjölskyldur þar sem 

foreldrar eru seinfærir eru mjög umdeildar og eiga margir erfitt með að trúa því að 

foreldrarnir ráði við það erfiða hlutverk sem uppeldishlutverkið er. Því er algengt 

að fötluninni séu eignaðir allir erfiðleikar foreldranna án þess að teknir séu aðrir 

þættir inn í sem geta valdið erfiðleikum. Þetta verður oft til þess að seinfærir 

foreldrar búa við mikið óöryggi og ótta við að börnin þeirra verði tekin af þeim. 

Oft má rekja forsjársviptingar beint til viðhorfs fagmanna gagnvart seinfærum 

foreldrum frekar en getu foreldranna sjálfra. Það er hætta á að seinfærir foreldrar 

séu fyrirfram álitnir óhæfir uppalendur, ef hæfni foreldra er byggð á fordómum í 
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stað þekkingar og skilningi á fötlun þeirra og aðstæðum (Hanna B. Sigurjónsdóttir 

og Rannveig Traustadóttir 2001:43). Með viðeigandi stuðningi geta foreldrar oft 

alið börn sín upp en jafnframt þarf að horfa á aðstæður þeirra hvað þar getur verið 

hindrun eða hjálpað við uppeldi barnanna. Oft þarf að leita lausna á vandamálum 

foreldranna svo þeir geti betur tekist á við foreldrahlutverkið. Þess vegna er 

nauðsynlegt að búa þeim eins gott umhverfi og kostur er, þannig geta þeir einbeitt 

sér betur að uppeldi barnsins án þess að aðrar áhyggjur taki frá þeim athyglina. 

Samkvæmt breskri rannsókn kemur fram hjá starfsmönnum félagsþjónustunnar 

þar í landi að meirihluti seinfærra foreldra mat það sem svo að þörfum þeirra væri 

ekki sinnt. Þeim fannst einnig starfsmenn horfa sjaldan til fjölskyldna þeirra í 

heild sinni og hvernig hægt væri að aðstoða þá í því að rækta hlutverk sitt. Seinfær 

móðir orðaði upplifun sína svona: ‚‚Enginn var til staðar fyrir mig. Það var alltaf 

fagfólk til staðar fyrir börnin. Ég þurfti á einhverjum að halda, ekki bara börnin“ 

(Booth,T.  2002).  

  

Hér á landi hefur hópur seinfærra foreldra verið myndaður. Tilgangur hópsins er 

að skapa vettvang fyrir seinfæra foreldra til að hittast, kynnast hvort öðru og bera 

saman reynslu sína. Kringumstæður foreldranna eru ólíkar þar sem sumir 

foreldrarnir hafa forræði yfir börnum sínum, aðrir misst forræðið eða eru 

stjúpforeldrar. Vonast var eftir því að hópurinn yrði sýnilegur baráttuhópur fyrir 

seinfæra foreldra og að þeir gætu treyst kerfinu betur í framtíðinni og jafnframt að 

hver og einn fengi stuðning eftir þörfum. Foreldrarnir hafa einnig áhuga á því að 

hitta aðra samskonar foreldrahópa á erlendum vettvangi í framtíðinni (Hópur 

seinfærra foreldra. 2004:26-28). Foreldrahópurinn er enn starfandi og þegar þetta 

er ritað er von á grein um starfsemi hópsins í tímariti þroskahjálpar. 

 

1.3 Hverjir eru helstu áhrifaþættir við uppeldið? 

    

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið um seinfæra foreldra  hafa beinst að því 

hvað farið hefur úrskeiðis í uppeldi barnanna frekar en að skoða það sem gengið 

hefur vel (Booth, T. og Booth, W. 1998:205). Rannsókn Tim Booth og Wendy 

Booth (1998) leiddi í ljós að það er ekki eingöngu hæfni foreldranna sem segir til 

um hvernig uppeldi barnanna gengur heldur fer það einnig eftir því hverjir aðrir 
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standa að uppeldinu og þeim stuðningi sem foreldrarnir fá. Oft koma margir aðrir 

að uppeldi barnanna en aðeins foreldrarnir, það eru yfirleitt aðrir í fjölskyldunni 

svo sem, systkini, afi og amma, frænkur og frændur, vinir og nágrannar. Einnig 

eru aðrir aðilar sem hafa áhrif á uppeldi barnanna og má þar nefna 

leikskólakennara, grunnskólakennara og barnfóstrur. Í rannsókn þeirra Booth og 

Booth kom fram að börn seinfærra foreldra telja að það hafi haft afgerandi áhrif á 

hvernig foreldrum þeirra gekk í foreldrahlutverkinu hvaða stuðningsnet var í kring 

um uppeldi þeirra (Booth, T. og Booth, W. 1998:206). 

 

Margir telja seinfæra foreldra skorta það sem þarf til að geta alið upp börn og að 

þessir foreldrar geti ekki öðlast þá færni sem til þarf. Fjölmargar rannsóknir, þar á 

meðal rannsókn Tim Booth og Wendy Booth (1998) sem fram kemur í bók þeirra 

Growing up with parents who have learning difficulties sýna fram á að seinfærir 

foreldrar geta öðlast nýja þekkingu, nýtt sér hana og viðhaldið henni. Fræðsla og 

þjálfun nýtist hverjum og einum misjafnlega vel og fer það að miklu leiti eftir 

þroskahömlun foreldranna. Það sem er flókið fyrir einn einstakling getur verið 

mjög auðvelt fyrir annan. Það þarf alltaf að taka tillit til þarfa einstaklinga innan 

fjölskyldna því mismunandi einstaklingar eru innan sama hópsins (Hanna B. 

Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir  2001:56). Reynslan sýnir að fái 

seinfærir foreldrar viðeigandi stuðning og þjónustu, gengur þeim yfirleitt vel í 

uppeldishlutverkinu. Það er staðreynd að stuðningur og þjónusta við seinfæra 

foreldra er enn takmarkaður, en mikilvægi góðs stuðnings kemur fram hvað eftir 

annað í rannsóknum um seinfæra foreldra (Hanna B. Sigurjónsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir 2001:57:60). 

 

1.4 Stuðningur við seinfæra foreldra 

 

Foreldrahlutverkið mun alltaf reynast seinfærum foreldrum erfiðara og meiri 

ögrun en flestum öðrum. Þess vegna er þörfin mikil fyrir vel skipulagt og 

einstaklingsmiðað kerfi sem tekur á lærdómsþörfum foreldranna, hugsar um 

þroskastig barnanna og kennir foreldrum réttar uppeldisaðferðir. Það er einnig 

mikilvægt að takast á við hina stöðugu þörf fyrir stuðning við fjölskylduna eftir 

því sem þarfir barnsins og foreldranna breytast. Þegar seinfærir foreldrar fá 
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stuðning eða þjálfun í foreldrahlutverkinu er alltaf frumskilyrði að það sé gert með 

rétt barnanna og öryggi þeirra í huga. Barnið er viðkvæmasti fjölskyldumeðlimur 

hverrar fjölskyldu og hefur barnið því litla getu til að standa vörð um réttindi sín 

(Jones, A. (ritstj.). 1996:iii). 

 

Oftast er stuðningur við fjölskyldurnar í formi fæðis, umönnunar barnanna, 

ráðlegginga og aðstoðar við barnauppeldið. Þeir sem veita stuðninginn eru í 

flestum tilfellum foreldrar og systkini seinfæru einstaklinganna. Það er ekki hægt 

að ganga að því vísu að nánustu aðstandendur sjái um þessa einstaklinga og því er 

aukin áhersla lögð á að veita seinfærum foreldrum stuðning frá félagslega kerfinu.  

Fræðimenn hafa nú einnig bent á að ekkert þjónustukerfi er eins gott og góð 

fjölskylda og því er talið mikilvægt að stuðningur frá félagslega kerfinu byggi á 

og styrki þann stuðning sem fjölskyldan veitir nú þegar (Hanna B. Sigurjónsdóttir 

og Rannveig Traustadóttir 2001:47). Komið hefur fram í rannsóknum að 

algengustu orsakir þess að seinfærir foreldrar fái ekki nægilegan stuðning frá 

kerfinu er skortur á tíma, starfsfólki og peningum. Því má meðal annars kenna um 

að Félagsþjónustan hefur yfirleitt fáa sérfræðinga í vinnu sem hafa þekkingu og 

reynslu af því að vinna með seinfærum foreldrum (Hanna B. Sigurjónsdóttir og 

Rannveig Traustadóttir 2001:50-52).   

  

Mörg vandamál eru við barnauppeldi og takmarkast ekki eingöngu við seinfæra 

foreldra en eru mun algengari í þessum hópi. Fjölskyldurnar búa oft við erfiðar 

félagslegar aðstæður svo sem bágan efnahag, atvinnuleysi, húsnæðisvanda, 

einangrun og léleg félagsleg tengsl. Einnig fá þær oft lítinn stuðning og almennt 

skilningsleysi ríkir frá öðrum í umhverfi þeirra (Hanna B. Sigurjónsdóttir og 

Rannveig Traustadóttir 2001:39). Seinfærir foreldrar hafa rétt til stuðnings og 

kemur það skýrt fram í lögum um málefni fatlaðra nr. 59 frá árinu 1999. Þar 

stendur að fatlaðir hafi sama rétt til eðlilegs lífs og fullrar þátttöku til jafns við 

aðra þjófélagsþegna. Einnig kemur skýrt fram í þriðja kafla laganna að þjónusta sé 

þannig veitt að fatlaðir fái beinan aðgang að almennri þjónustu ríkis og 

sveitarfélaga. Ávallt skuli leitast við að veita fötluðum þjónustu samkvæmt 

almennum lögum. Í fjórða kafla laganna um stoðþjónustu kemur fram að veita 

skuli fötluðum þjónustu sem miðar af því að gera þeim kleift að lifa og starfa í 

eðlilegu samfélagi við aðra og hana skuli veita með þeim hætti sem hentar best.   
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Í lögum um málefni fatlaðra er einungis fjallað um þjónustu við þá, en hvergi er 

sérstaklega tekin fram þjónusta við seinfæra foreldra. Huga þarf sérstaklega að 

seinfærum foreldrum með börn þeirra í huga, þar sem þeir þurfa víðtækari 

þjónustu en aðrir seinfærir einstaklingar. Mikilvægt er að stuðningsaðilar sem 

styðja fjölskylduna þekki vel til eðlilegs þroska barna því margir seinfærir 

foreldrar hafa þar lítinn skilning á. Ef ekki er gætt að þessu þá er mikil hætta á að 

seinfæru foreldrarnir geri óraunhæfar kröfur til barna sinna. Það gætu verið gerðar 

of miklar kröfur til þeirra en einnig of litlar þannig að þau þroskast ekki í 

samræmi við sína jafnaldra. Foreldrarnir þurfa því einhvern sem er fróður um 

örvun og þroska barna sem getur hjálpað þeim að gera réttmætar kröfur til barna 

sinna (Jones, A. (ritstj.). 1996:5).  

 

Í rannsókn um seinfæra foreldra og fjölskyldustuðning sem Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir (2006) gerði kemur fram hvers konar stuðningur styrkir hvað best 

seinfæra foreldra í foreldrahlutverkinu. Þar segir að stuðningur sem byggir á 

valdeflandi þjónustu við fatlað fólk er talin merki um hágæða þjónustu. Hún felst í 

að leggja skuli áherslu á styrkleika hvers einstaklings, vellíðan, sjálfstæði, val og 

persónulegar framfarir. Stefnt skal að því að auka velferð, draga úr erfiðleikum, 

skapa tækifæri og breyta valdatengslum. Starfsmenn verði samstarfsmenn 

þjónustunotenda í stað valdamikilla sérfræðinga og líti á þjónustunotandann sem 

sérfræðing í sínum þörfum. Þjónustunotendur taka meiri ábyrgð og samskipti eru 

færð að jafnræðisgrundvelli. Þeir þættir sem geta talist til valdskerðandi þjónustu 

er stofnanamiðuð þjónusta, þar sem þjónustunotandi fær ekki raunverulegt val 

hvorki um búsetu né þá þjónustu sem hann fær (Hanna B. Sigurjónsdóttir 

2006:293-294). Með nýjum félagslegum skilningi á fötlun færist sjónarhornið frá 

„göllum“ einstaklinganna til þess að auka valdeflingu einstaklinganna. 

Mismunandi skilningur fagfólks á fötlun getur því bæði stuðlað að og hindrað 

valdeflingu seinfærra foreldra. Valdefling einstaklingsins kemur fram í 

mögulegum félagslegum samskiptum sem stuðla að jákvæðri þróun sjálfsins. Með 

þessum skilningi verður horft á samskipti stuðningsaðila og seinfærra foreldra út 

frá því hvort samskiptin leiða til valdeflingar foreldra eða hindri þá (Hanna B. 

Sigurjónsdóttir 2006:292-293). Rannsóknin leiddi í ljós að stuðningur við 

seinfæra foreldra hefur reynst bestur þegar sá sem veitir stuðninginn, það er að 

segja fagaðilinn, hefur þekkingu, skilning og reynslu á fötluninni. Foreldrarnir 
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upplifðu að ef stuðningsaðilinn bar velferð fjölskyldunnar fyrir brjósti og gaf þeim 

svigrúm til sjálfræðis voru þeir sáttari við stuðninginn. Stuðningurinn einkenndist 

af samvinnu, sveigjanleika og hagnýtri hjálp. Stuðningurinn var veittur á þeirri 

forsendu að foreldrarnir væru sérfræðingar í eigin þörfum og að fjölskyldulífið 

yrði fyrir sem minnstri truflun. Þörf fyrir stuðning var mismikil á milli tímabila, 

hann var aukinn þegar foreldrarnir þurftu á auknum stuðningi að halda eins og við 

að koma reglu á svefntíma barnanna en þess á milli var stuðningurinn minni. 

Fjölskyldurnar héldu sjálfræði sínu en gátu leitað til félagsráðgjafans eftir hjálp 

þegar á þurfti að halda. Sambandið styrkti sjálfsákvörðunarrétt foreldranna, 

sjálfstraust, sjálfvirðingu og efldi sjálfsímynd foreldranna. Foreldrarnir upplifðu 

að þeir hefðu meira vald yfir aðstæðum sínum og lífi (Hanna B. Sigurjónsdóttir 

2006:297-298). Með aukinni valdeflingu einstaklingsins má ætla að sjálfstæði og 

sjálfsákvörðunarréttur foreldranna, vilji þeirra og val sé sýnd betri og viðhlítandi 

virðing og um leið sjálfsögð krafa þeirra til einkalífs.  

 

Rannsóknir hafa sýnt að sá stuðningur sem seinfærir foreldrar fá, hvort heldur 

hann kemur frá stórfjölskyldunni eða frá félagslega kerfinu er misgóður. (Hanna 

B. Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 2001:47). Það sem einkennir 

árangursríkan stuðning við seinfæra foreldra er að frá upphafi skal stuðningur 

beinast að því að virða tilfinningatengsl milli foreldra og barna svo að 

stuðningurinn miði að því að styrkja þau tengsl. Reynslan hefur sýnt að mun 

auðveldara er að styðja við og styrkja tengsl foreldra og barna þar sem samband 

þeirra byggist á ást og umhyggju fremur en að finna úrræði sem geta komið í 

staðin fyrir slík tengsl. Enda hafa rannsóknir komist að því að sá stuðningur sem 

miðar að því að styðja fjölskylduna sem heild skilar mestum árangri. Stuðningur 

þarf að vera að mati fræðimanna og fagfólks langtímastuðningur, jákvæð tengsl 

milli foreldra og stuðningsaðila, fjölskyldunnar sem heild og 

einstaklingsbundinn/sveigjanlegur stuðningur (Hanna B. Sigurjónsdóttir og 

Rannveig Traustadóttir 2001:48).  

 

Langtímastuðningur skilar bestum árangri þar sem hann byggir á styrkleika 

fjölskyldunnar og miðar að því að efla færni hennar og sjálfstæði. Við slíkan 

stuðning myndast oft á tíðum gagnkvæm virðing og traust milli foreldra og 

stuðningsaðila. Hann auðveldar fjölskyldunni að nýta sér þann stuðning sem er í 



 16 

boði, þar sem hann er veittur þegar hans er þörf og á móti auðveldar það 

stuðningsaðilanum að sinna stuðnings- og forvarnarstarfi sem best (Hanna B. 

Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 2001:50). Það sem hefur úrslitaáhrif á 

hvort stuðningur við foreldrana gengur vel er að sambandið á milli stuðningsaðila 

og foreldra sé jákvætt. Jafnframt að foreldrar og stuðningsaðilinn hafi sameiginleg 

markmið (Booth,T. og Booth,W. 1998:211). Í fyrirlestri Freyju Haraldsdóttur 

(2006) sem kynntur er í tímariti þroskahjálpar kemur fram að mikilvægt er að 

stuðningsaðilinn sé hæfur. Hún tekur fram að margt gott sé gert og að margt gott 

fólk vinni við þessi störf en óhæfur stuðningsaðili geti komið í veg fyrir góða 

frammistöðu. Til að góðir starfsmenn fáist til starfa þarf bæði að auka kröfur og 

hækka launakjör. Þeir sem þurfa á stuðningi að halda, þurfa því oft að sætta sig 

við óhæft fólk sem veldur talsverðri vanlíðan. (Freyja Haraldsdóttir 2006:15-17).  

 

1.5 Börn seinfærra foreldra 

 

Rannsókn Booth og Booth frá 1998 miðast við að skoða sjónarhorn uppkominna 

barna seinfærra foreldra. Þar er að finna lífssögur þeirra sem skráðar hafa verið 

eftir að þau komust á fullorðinsár. Farið var yfir upplifanir þeirra á 

fullorðinsárum, í hvaða ljósi þau sjá uppeldi sitt og þá tilfinningu að eiga seinfært 

foreldri. Rannsóknin leiddi í ljós að það eru ekki öll börn sem verða fórnarlömb 

aðstæðna sinna, við það að alast upp hjá seinfærum foreldrum. Hún bendir til þess 

að þeir aðilar sem sjá um að styðja foreldrana verði að horfa á þá þætti sem ganga 

vel í uppeldi barnanna og ef upp koma vandamál þarf að leitast við að finna 

uppsprettu þeirra. Stuðningsaðilum er hættara við að horfa á vandamálin og hvað 

fer úrskeiðis í lífi barnanna en það sem vel gengur. Skoða þarf betur hvað það er 

sem veldur því að sum börn virðast ekki verða fyrir neinum skaða af því að alast 

upp hjá seinfærum foreldrum. Þannig verði okkur betur ljóst hvaða þættir það eru 

sem skipta máli þegar styðja á seinfæra foreldra í uppeldi barna sinna. 

Stuðningurinn muni þá leiða að jákvæðari niðurstöðu í uppeldi barnanna 

(Booth,T. og Booth,W. 1998:205-206). Talið er af fræðimönnunum Booth og 

Booth að þeir vankantar á því að alast upp hjá seinfærum foreldrum verði oft 

bættir upp af fjölskyldum foreldranna (Booth,T og Booth,W. 1998:207). Sterk 

tengsl við fleiri aðila í fjölskyldunni en einungis foreldra hafa jákvæð áhrif á 
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uppeldi barnsins. Það sem skiptir hvað mestu máli er að barnið hafi náin og 

jákvæð tengsl við að minnsta kosti einn aðila úr fjölskyldunni sem sýnir því 

skilyrðislausa umhyggju. Mikilvægt er að fjölskyldan styðji við uppeldi barnanna. 

Jafnframt þurfa seinfærir foreldrar stuðning frá foreldrum sínum og hjálp. Gæta 

verði samt að því að hún verði ekki til þess að foreldrarnir fari að sýna minni 

ábyrgð í foreldrahlutverkinu. Mikilvægt er að foreldrar barnanna ali börnin upp 

sjálf, því fram kemur að góð tengsl milli barnanna og foreldra þeirra eru þeim 

mikilvæg sem fullorðnum einstaklingum (Booth,T. og Booth,W.1998:207-208). 

Fram kemur að það sem verður helst til þess að seinfærir foreldrar vanræki börn 

sín, sé að þá vanti  leiðsögn og þekkingu á foreldrahlutverkinu. Samfelldur 

stuðningur bæði frá samfélaginu og fjölskyldunni til lengri tíma getur bætt upp 

það sem foreldrana skortir (Booth,T.og Booth,W. 1998:210).  

 

Í  þessum kafla höfum við rætt um fötlun og hvaða þýðingu fötlun hefur fyrir 

einstaklingin. Aukin réttindi á síðustu árum hafa skilað fötluðum meira frelsis til 

þess að vera hluti af samfélaginu og þar á meðal að eignast börn. Því má gera ráð 

fyrir að börnum seinfærra foreldra sé að fjölga. Þar af leiðandi þarf að huga að 

góðum stuðningi við seinfæra foreldra og hvaða leiðir skila bestum árangri.  

Í næsta kafla munum við skoða hvaða þætti þarf að hafa í huga í samskiptum 

leikskólans við seinfæra foreldra.  
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 2. Seinfærir foreldrar og leikskólinn 

 

Í þessum kafla verður fjallað um mikilvægi foreldrasamstarfs við foreldra í 

leikskólum, viðhorfa stjórnenda til seinfærra foreldra og viðhorf seinfæru 

foreldranna sjálfra til leikskólans. Farið verður inn á gæði foreldrasamstarf og 

hvernig megi vinna með seinfærum foreldrum leikskólabarna með hagsmuni 

barna þeirra í fyrirrúmi. 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1997) kemur fram að foreldrar bera frumábyrgð á 

uppeldi barna sinna en leikskólastarfið er viðbót við það uppeldi sem börnin fá á 

heimilum sínum. Einnig kemur fram að leikskólanum ber að veita foreldrum 

stuðning í uppeldi barna sinna óháð stöðu þeirra og þroska (Aðalnámskrá 

leikskóla 1999:30). Leikskólastjóra ber skylda til, samkvæmt lögum um leikskóla 

nr. 78 frá árinu 1994 um starfsemi leikskóla, að stuðla að samstarfi heimila og 

skóla. Starfsumhverfi leikskóla byggir á þjónustu við „fólk“ þar er lögð áherslu á 

gæði umönnunar og fræðslu fyrir ung börn en jafnframt að sýna þörfum og 

væntingum foreldra skilning og styðja við þá í foreldrahlutverkinu. Af þessu má 

ráða að leikskólakennurum beri að styðja seinfæra foreldra eins og aðra foreldra í 

hlutverki sínu sem uppalendur. Í þessum kafla munum við leitast við að skoða þá 

þætti sem auðveldað gætu bæði seinfærum foreldrum og starfsfólki leikskólans að 

mynda gott foreldrasamstarf með hag barnanna í huga. Lögð verður áhersla á 

mikilvægi samskipta, virðingu fyrir einstaklingnum og hvaða leiðir gætu reynst 

bestar til að mynda gott samstarf og samvinnu við seinfæra foreldra. Stuðst verður 

við ritaðar heimildir og viðtöl við tvo leikskólastjóra og tvo félagsráðgjafa. 

Nöfnum allra aðila var breytt, nöfnum leikskólastjóranna til að vernda 

fjölskyldurnar sem þeir starfa með, en þeir verða kallaðir Anna og Bára. Nöfnum 

félagsráðgjafana sem starfa hjá félagsþjónustunni var einnig breytt þar sem ekki er 

verið að skoða vinnulag eða skoðanir einstakra félagsráðgjafa heldur verið að 

reyna að fá þar fram almenna innsýn inn á þá þætti. Félagsráðgjafarnir verða í 

viðtalinu kallaðir Erla og Dóra. Aðilar sem viðtal var tekið við voru sérstaklega 

spurðir um samstarf á milli félagsþjónustunnar og leikskólans og hvort að þeir 

teldu að þörf væri á móttökuáætlun. Viðtölin voru borin undir viðkomandi aðila 

og þeir beðnir um samþykki áður en þau voru birt. 
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2.1  Foreldrasamstarf við seinfæra foreldra 

 

Gera má ráð fyrir að gott foreldrasamstarf myndist á sömu forsendum hjá öllum 

foreldrum leikskólabarna. Ekki er sjálfsagt að í upphafi leikskólagöngu byggist 

sjálfkrafa upp gott foreldrasamstarf. Það tekur bæði tíma og reynslu að þróa 

árangursríkt samstarf með foreldrum því það byggir bæði á skilningi og öflugu 

samstarfi. Oft getur tímaleysi foreldra og leikskólakennara verið stór hindrun í 

gæðum foreldrasamstarfs (Rodd, J. 2006:229). Foreldrasamstarf er mjög 

mikilvægt því með sterkum tengslum á milli foreldra og fagaðila verða gæði náms 

bæði betri og skilvirkari. Rannsóknir hafa sýnt að þegar foreldrar taka virkan þátt í  

námi barna sinna sýna börnin fram á meiri námshæfni, betri mætingu og 

jákvæðari hegðun. Með því að koma á framfæri jákvæðum og reglubundnum 

skilaboðum til fjölskyldna þá hafa þær tekið meiri þátt í umönnun og fræðslu 

barna sinna. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að bestur árangur í leikskólastarfi 

næst þar sem lögð er áhersla á jákvæð samskipti, gott upplýsingaflæði, ásamt því 

að virkja foreldrana með þátttöku í leikskólastarfinu. Börnin standa sig jafnframt 

betur í skólastarfinu þar sem markmið námsins eru þau sömu hjá foreldrum og 

fagaðilum (Rodd, J. 2006:221-222). Til þess að markmið leikskólakennarans og 

foreldra séu á sömu nótum er nauðsynlegt að ræða við foreldra. Ein leið til að 

auka þátttöku foreldra í skólastarfinu er að skiptast á nokkrum orðum við foreldra 

daglega til þess að láta vita hvað barnið hefur verið að gera og hvernig gangi í 

leikskólanum. Þannig getur myndast gott samband á milli leikskólakennara og 

foreldra og um leið verður leikskólastarfið sýnilegt foreldrum. Með daglegum 

samskiptum aukast líkur á að báðir aðilar séu vel upplýstir, að sameiginlegur 

skilningur sé á því sem barnið er að læra, en það stuðlar að samfellu í námi 

barnsins. Það er gott að spyrja foreldra álits og ræða við þá um börn þeirra en til 

þess að foreldrar geti talað opinskátt um tilfinningar sínar og upplifanir þarf að 

skapast rétt andrúmsloft. Til að kynnast viðhorfum og gildum foreldra þarf að 

sýna þeim áhuga og með því ýtum við einnig undir traust og góð samskipti. Þegar 

foreldrar finna að þeim og barni þeirra er sýnd virðing og tekið er mark á því sem 

þeir segja skapast grunnur að góðum samskiptum (Siraj-Blatchford, I. og Clarke, 

P. 2000:104-105). Með góðu foreldrasamstarfi myndast áhugi hjá báðum aðilum 

og þá myndast grunnur að sameiginlegum markmiðum að uppeldi barna. Þegar 

búið er að vinna markvisst að góðu foreldrastarfi gefast tækifæri til að ræða 
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mismunandi uppeldisaðstæður heimilis og leikskóla. Það gefur einnig tækifæri til 

að styrkja og leiðbeina foreldrum í hlutverki sínu sem skilar sér í aukinni vellíðan 

og ánægju barnanna (Rodd, J. 2006:222). Með velferð barnanna í huga er því 

mikilvægt að mynda góð tengsl við seinfæra foreldra þar sem þeir umfram aðra 

foreldra þurfa meiri stuðning og leiðsögn í foreldrahlutverkinu. Foreldrar og 

fagaðilar hafa oft á tíðum mismunandi væntingar, sýn og reynslu af börnum á 

leikskólaaldri. Þar sem sameiginlegum skilningi er náð á milli foreldra og fagaðila 

verða hlutverk skýr, gagnvirk og háð innbyrðis. Til að ná tökum á svo farsælu 

foreldrasamstarfi þarf að vera í boði þjálfun fyrir fagfólk sem gerir þeim kleift að 

vinna með fjölbreytileika foreldrasamstarfs innan leikskólans. Þetta á ekki síst við 

um seinfæra foreldra þar sem samvinna við þá er mikilvæg vegna velferðar barna 

þeirra. Leikskólastjórar þurfa alltaf að hafa í huga að þeir eru að vinna með 

fjölskylduaðstæður, fyrir foreldrana og með starfsfólki sem leikskólaumhverfið 

byggir krafta sýna á. Skortur á þjálfun í samskiptum og samvinnu við seinfæra 

foreldra getur valdið þeirri upplifun leikskólakennarans að í stað þess að geta 

tekið á vandamálum sem upp koma finnur  hann  fyrir kvíða og ergelsi í hlutverki 

sínu (Rodd, J. 2006:222). Viðhorf sem myndast til seinfærra forelda við slíkar 

aðstæður geta því verið hindrun í áframhaldandi samstarfi. 

   

2.1.1 Hvað hjálpar- hvað hindrar?  

 

Þegar börn seinfærra foreldra byrja í leikskólum eru það leikskólastjóri og 

deildarstjóri sem taka á móti þeim og leggja þannig línur að samstarfi strax í 

byrjun. Því má gera ráð fyrir að þær móttökur sem seinfærir foreldrar fá 

endurspegli viðhorf leikskólans gagnvart seinfærum foreldrum strax í byrjun. 

Afstaða stjórnandans skiptir miklu máli. Þar kemur fram að stjórnandinn er sá sem 

gefur innblástur til starfsmanna með því að deila hugmyndum sínum og 

hugsunum. Hann sýnir starfsmönnum fordæmi og er þeim sterk fyrirmynd sem 

hefur áhrif á hegðun þeirra gagnvart foreldrum. Stjórnandinn hefur eftirlit með 

starfsfólki sínu og leiðbeinir því í foreldrasamskiptum. Hann hefur áhrif á 

persónulegan vöxt og vald annarra og getur stuðlað að auknum faglegum þroska 

og framförum í starfi (Rood, J. 2006:24). Fleiri þættir geta haft áhrif á samstarf 

við foreldra en afstaða stjórnanda. Reynsla foreldra af stuðningsaðilum getur haft 
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mikil áhrif á samskipti foreldra og leikskólans. Slæm reynsla af stuðningsaðilum 

úr fortíðinni getur valdið því að foreldrar eru á varðbergi og mun erfiðara er að ná 

tengslum við þá. Því getur mikil vinna og mikill tími leikskólakennarans farið í að 

vinna traust þeirra  (Booth og Booth 1998:211). Leikskólakennarar geta ekki einir 

og sér reynt að halda í gott samstarf ef enginn vilji er fyrir hendi hjá foreldrum. 

Reynsla þeirra sem hafa haft yfirumsjón með stuðningi seinfærra foreldra 

leikskólabarna virðast vera sammála um það að best gengur ef foreldrar eru 

móttækilegir fyrir stuðningi og ráðgjöf. 

  

2.1.2 Leiðir til að fá seinfæra foreldra til samvinnu og samstarfs. 

 

Margir seinfærir foreldrar tileinka sér ýmsar aðferðir til að forðast samskipti við 

einstaklinga sem koma að málum þeirra hvort sem það er Félagsþjónustan eða 

aðrir sem þeir líta á sem ógnun við sig og fjölskyldu sína. Þessar aðferðir 

foreldranna geta haft tvenns konar afleiðingar. Í fyrsta lagi getur þessi aðferð ýtt 

undir þá skoðun í garð seinfæru foreldranna að færni þeirra sé ekki næg sem eykur 

aftur á móti neikvæðni í garð þeirra. Það hefur einnig þau áhrif að þjónustan og 

stuðningurinn sem þau þurfa verður takmarkaðri sem eykur á erfiðleika seinfæru 

foreldranna (Booth,T. 2002). Leggja þarf mikla vinnu í að fá seinfæra foreldra 

sem sniðganga samskipti við aðra til samstarfs. Fram kemur í bókinni Lífsleikni, 

sjálfstraust, sjálfsagi og samkennd, að til að ná fram góðri samvinnu þarf að 

leggja rækt við gildi eins og umburðarlyndi, virðingu við ólík sjónarmið og 

sveigjanleika til að geta unnið í góðri samvinnu og sátt við aðra. Mikilvægt er að 

búa yfir þolinmæði, staðfestu og sanngirni því stífni og óbilgirni leiða oftast til 

þess að enginn fær neitt, allir tapa (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson 

og Sæmundur Hafsteinsson 2004:116). Til að ekki fari illa í samskiptum og 

samvinnu þarf leikskólakennarinn að koma sér upp vinnusiðferði í samskiptum 

sem leiðir síður til neikvæðni og óþolinmæði gagnvart ólíkum einstaklingum. Að 

bera virðingu fyrir ólíku fólki með ólíkar áherslur í lífinu getur reynst áskorun 

fyrir marga en með því að temja sé virðingu fyrir öðrum þá er auðveldara að sýna 

þolinmæði. Mikilvægt er að seinfærir foreldrar séu hafðir eins mikið með í 

ákvarðanatökum og mögulegt er. Sjálfsálit seinfærra foreldra er líklegt til að vera 

lágt vegna reynslu þeirra af mismunun í samfélaginu. Þeir eiga því mjög oft erfitt 

javascript:open_window(%22http://www.gegnir.is/F/DAME6SINMR25UR72MINIUTT8DD2DFENG8UUIHGRG42IEDV763E-02196?func=service&doc_number=000835491&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://www.gegnir.is/F/DAME6SINMR25UR72MINIUTT8DD2DFENG8UUIHGRG42IEDV763E-02196?func=service&doc_number=000835491&line_number=0014&service_type=TAG%22);
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með að koma sjálfum sér á framfæri. Góð venja er að sérstakur ráðgjafi sé 

foreldrunum til aðstoðar í ákvarðanatöku til að útskýra og styðja við sjónarmið 

þeirra. Sjónarmið foreldranna á erfiðara með að ná athygli á meðan sjónarmið 

fagmanna eru talin marktækari. Þar af leiðandi upplifa foreldrar að sjónarmið 

fagaðila séu óbreytanleg og að þeirra sjónarmið séu ekki tekin gild (Booth,T. og 

Booth,W. 2005:113-114).  

 

2.2 Samskipti við seinfæra foreldra  

 

Samskipti eru einn af grunnþáttum góðs foreldrasamstarfs og verða 

leiksólakennarar ávallt að vera meðvitaðir um það í samskiptum við seinfæra 

foreldra.  Leikskólakennarar hafa lært með menntun sinni um þroska barna og búa 

því yfir góðum skilning á máltöku, samskiptafærni og takmörkunum ungra barna. 

Leikskólakennarinn miðar því samskipti og skilaboð við aldur, þroska og getu 

barnanna. Þennan skilning má yfirfæra á samskipti við seinfæra foreldra. Í 

samskiptum er komið á framfæri fjölmörgum skilaboðum bæði skriflegum og í 

daglegum samskiptum og mikilvægt er að upplýsingar komist rétt til skila og án 

misskilnings. Til þess að svo verði þurfa skilaboðin að vera gegnsæ, nákvæm og 

skýr. Eins og með börnin þá þarf að nýta mismunandi samskiptatækni við ólíka 

einstaklinga. Til þess að tryggja að skilaboð komist rétt til skila, geta 

leikskólakennarar nýtt sér þá þekkingu sem þeir hafa í samskiptum við börn og 

nýtt þá samskiptatækni á fullorðna (Rood, J. 2006:72). Til að hafa skilning á stöðu 

og þroska seinfærra foreldra er mikilvægt að vinna í sínum eigin persónulega 

þroska. Þannig á leikskólakennarinn auðveldara með að skilja betur aðra og 

sjálfan sig, setja sig í spor þeirra og gera sér betur grein fyrir eigin tilfinningum og 

hvernig aðrir upplifa aðstæður. Með því að fylgjast með, hlusta á og tala við 

seinfæra foreldra er hægt að meta persónulegan þroska þeirra. Til að gera sér betur 

grein fyrir og þekkja hvað innri hvöt er mikill áhrifavaldur tilfinninga, viðhorfa og 

skilnings er hægt að skoða viðbrögð þeirra út frá ýmsum aðstæðum og jafnframt 

kryfja sín eigin viðbrögð við þeim. Með þessu gerir leiksólakennarinn sér betur 

grein fyrir sínum eigin persónulega þroska og annarra. Þá geta viðbrögð hans í 

samskiptum og væntingar til samskipta verið í betra samræmi við raunveruleikann 

(Levine, S.L. 1989:114).  



 23 

 

Þeir einstaklingar sem sýna mesta árangurinn í samskiptum við aðra eru þeir 

einstaklingar sem geta einbeitt sér að því að hlusta af athygli eftir innihaldi þess 

sem viðmælandi þeirra segir án þess að grípa fram í. Þeir hlusta eftir því sem 

liggur að baki því sem sagt er og reyna að koma til móts við þarfir annarra og 

skilning. Til þess nota þeir þær upplýsingar og skilning sem þeir hafa á málefninu, 

meta undirliggjandi tilfinningar og reyna að skilja merkingu boðanna líkt og til er 

ætlast. Þessi hlustun er nefnd „virk hlustun“ eða „ígrundandi hlustun“ og er talin 

mikilvægasti hæfileiki einstaklinga innan samskiptaferlisins. Þennan hæfileika 

þarf að þróa hjá flestu fólki. Samskipti eru tvíhliða ferli en með viðbrögðum 

sínum geta leikskólakennarar stjórnað gæðum samskiptanna (Rood, J. 2006:74-

75). Það ætti ekki að koma þeim sem starfa á leikskólum á óvart ef seinfærir 

foreldrar í upphafi leikskólagöngu barns þeirra tileinka sér samskiptatækni sem 

hylur veikleika þeirra. Það er að seinfærir foreldrar koma sér oft hjá samskiptum 

við fólk sem þau telja ógnun við sig og fjölskyldu sína. Þetta form samskiptaleysis 

hefur tvennar afleiðingar, annars vegar gera foreldrarnir veikleika sína sýnilegri 

og auka með því í raun líkurnar á því að gripið sé inn í og tekið fram fyrir 

hendurnar á þeim í foreldrahlutverkinu (McGaw, S. 1998). Hins vegar verður það 

til þess að seinfæru foreldrarnir verða útilokaðir frá þeirri þjónustu og stuðningi 

sem þeir þurfa á að halda. Það leiðir einnig til þess að erfiðleikar þeirra verða 

meira áberandi sem vekur þá athygli annarra.  

 

Það getur verið mjög vandasamt að hjálpa og leiðbeina seinfærum foreldrum í 

samskiptum á farsælan máta. Í mörgum tilfellum er persónulegur þroski seinfærra 

foreldra ekki hár og þeir hafa oft hegðun sem talin er barnaleg. Það getur reynst 

erfitt fyrir unga seinfæra foreldra að mega ekki gera það sem þeir eru vanir að 

gera, því við það eitt að eiga barn er gerð sú krafa að þeir þurfi að fullorðnast. 

Erfitt er fyrir þá að skilja að einn daginn mega þau gleyma sér í leik en næsta dag 

eiga þau að vera fullorðin. Kannski er það nauðsynlegt fyrir foreldrana að kunna 

að leika við barn sitt og geta þannig kennt því það sem þau kunna. En þar sem þau 

eru orðnir foreldrar þurfa þau að læra margt annað sem felst í foreldrahlutverkinu. 

Það geta komið upp mótsagnir um hvað sé rétt og hvað sé rangt við þjálfun 

seinfærra foreldra í hlutverki sínu sem foreldrar. Alltaf þarf að hafa í huga, í 

samskiptum við seinfæra foreldra, að ekki sé misræmi í frásögnum svo þau skilji. 
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Allt annað veitir þeim óöryggi og vanlíðan í samskiptum (Jones, A. (ritstj.). 

1996:6). Það sem leikskólinn þarf að hafa í huga sérstaklega eru samskipti við þá 

einstaklinga sem koma að málefnum barnsins. Booth og Booth (1998) taka 

sérstaklega fram að það sem hefur úrslitaáhrif á gæði stuðnings við seinfæra 

foreldra er að jákvætt samband sé á milli stuðningsaðila og foreldra. Jafnframt að 

foreldrar og stuðningsaðilar komi sér saman um sameiginleg markmið. Margir 

seinfærir foreldrar hafa haft slæma reynslu af stuðningsaðilum úr fortíðinni og eru 

því oft á varðbergi gagnvart þeim. Því getur það tekið langan tíma að vinna traust 

þeirra og góða samvinnu (Booth,T og Booth,W. 1998:211). Það getur reynt 

talsvert á leikskólakennarann í samskiptum við seinfæra foreldra. Hafa ber í huga 

að virðing og umhyggja fyrir velferð annarra í daglegum samskiptum eru gjarnar 

samofin og á það ekki síður við seinfæra foreldra en við aðra (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir 2007:80). Seinfærir foreldrar eru einn af þeim hópum sem eiga í 

erfiðleikum með tjáningu og samskipti við annað fólk en það getur haft áhrif á 

sjálfræði foreldrisins og þá virðingu sem fyrir honum er borin (Ástríður 

Stefánsdóttir 2006). Grunnur að góðum samskiptum við seinfæra foreldra er sá 

sami og á við annað fólk og foreldra. Vanmáttur þeirra gefur þó ástæðu til að 

sérstaklega sé vandað til samskipta við þennan hóp. Hér á eftir eru settir fram 

nokkrir punktar sem hægt er að styðjast við í samskiptum við seinfæra foreldra. 

 

 Ef samskipti við seinfæra foreldra eru ekki mótuð eftir getu þeirra er 

hætta á að þeir verði óvirkir og erfitt verði að ná til þeirra til að veita þeim 

viðeigandi stuðning.  

 

 Með einföldu orðalagi er hægt að koma í veg fyrir misskilning sem upp 

getur komið í samskiptum. Oft getur verið erfitt að leysa úr misskilningi 

sem þegar er kominn upp sem valdið getur óöryggi og vanlíðan hjá 

seinfærum foreldrum.  

 

 Ef leikskólakennarinn efast eða er óheiðarlegur í garð seinfæru 

foreldranna þá eru miklar líkur á neikvæðum og gagnrýndum samskiptum  

 

(McGaw, S. 1998).  
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Með jákvæðni og virðingu að leiðarljósi getur leikskólakennarinn auðveldað sér 

vinnuna með seinfærum foreldrum. Þegar einstaklingar finna að umhyggja er 

borin fyrir þeim þá verða samskipti opnari og gagnkvæmt traust skín frá báðum 

aðilum. Gott foreldrasamstarf auðveldar leikskólakennaranum að vinna úr 

aðstæðum þar sem bæði jákvæð og neikvæð mál eru rædd. Með samvinnu geta 

allir þeir sem koma að uppeldi barna seinfærra foreldra talað og tjáð sig opinskátt 

án hræðslu við gagnrýni. Trúnaðartraust þarf ávallt að ríkja milli foreldra og 

leikskólakennara svo farsællega megi vinna að sameiginlegum markmiðum.   

 

2.3 Viðkvæm samskipti og hættan á misbresti í uppeldi  

 

Það er afar áríðandi fyrir leikskólakennara að vera í góðu sambandi við 

sérfræðinga sem vinna með seinfærum foreldrum til að geta sótt sér vitneskju um 

fjölskylduna. Ef engar upplýsingar eru fyrir hendi er aukin hætta á að samstarf 

gangi ekki sem best og að fagfólk leikskólans beri ekki skynbragð á þarfir 

foreldranna. Ekki hægt að gera þær kröfur til leikskólakennarans að hann móti 

strax í byrjun samskiptaform með tilliti til getu og þarfa foreldranna. Þegar 

samstarf er gott milli þeirra aðila sem standa næst fjölskyldunni, verður það til 

þess að nálgun vandamála og öll ráðagerð verður mun auðveldari. Það getur verið 

ruglingslegt fyrir seinfæra foreldrar að átta sig á misvísandi skilaboðum sem geta 

oft á tíðum verið orsök óöryggis þeirra. Þetta getur haft þær afleiðingar að 

samstarf leikskólans og fjölskyldunnar verði frekar ruglingslegt (Jones, A. (ritstj.). 

1996:11).  

 

Fram kemur í erlendum rannsóknum að 40-60% seinfærra foreldra missa forræði 

yfir börnum sínum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 

2001:147). Eitt af erfiðustu málum sem upp koma í leikskólum er þegar um 

vanrækslu er að ræða, slík mál reyna hvað mest á góða samskiptafærni á milli 

foreldra og stafsfólks leikskólans. Þessi mál eru oft leikskólunum mjög erfið þar 

sem leikskólakennarar lenda oft á milli foreldra og sérfræðinga 

barnaverndarnefndar. Seinfærir foreldrar eru í áhættuhóp yfir þá foreldra sem eiga 

það á hættu að vanrækja börn sín og geta ýmsar ástæður legið þar að baki. Þessir 

foreldrar eiga því á meira hættu að verða fyrir afskiptum félagsmálayfirvalda 

(Freydís J. Freysteinsdóttir 2004:315).  
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Oft getur verið erfitt að vera viss um hvort barn er vanrækt eða ekki. Þættir eins 

og mismunandi áherslur um hvað sé góður aðbúnaður og lágar tekjur 

fjölskyldunnar hafa þar mikil áhrif. Vanræksla getur birst einstaklingum á margan 

hátt, þættir eins og að illa sé hirt um barn, það virðist vera vannært eða hefur 

meiðsli sem ekki finnast skýringar á. Vanræksla getur einnig birst á annan hátt og 

verið af tilfinningalegum toga. Barnið fær þá ekki þá hvatningu og athygli sem 

það þarf, en það er hverju barni nauðsynlegt til að þroskast eðlilega. Ef grunur er 

um vanrækslu er mikilvægt að leikskólinn reyni að fá staðfestingu á því ef 

mögulegt er. Það er hægt með því að samstarfsfólk ræði saman um hvort það sé að 

upplifa sömu áhyggjurnar (Key, J. 1999:64). Okkur ber sem þjóðfélagsþegnum 

skylda til að gæta réttinda barna samkvæmt lögum. Í fyrsta til fimmta hluta 23. gr. 

laga um aukin réttindi úr valfrjálsum samningi Sameinuðu þjóðanna (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun) sem Ísland er aðili að kemur 

fram að gera skuli viðeigandi ráðstafanir í því skyni að uppræta mismunun 

gagnvart fötluðum, í öllum málum sem lúta að hjónabandi, fjölskyldu, 

foreldrahlutverki og samböndum. En þar stendur jafnframt að setja skuli 

hagsmuni barnsins ofar öllu. Aðildarríkin skuli veita fötluðum viðeigandi aðstoð 

við að uppfylla skyldur sínar sem uppalendur barna. Barn skal heldur aldrei vera 

tekið frá foreldrum sínum sakir fötlunar barnsins, annars foreldris eða beggja 

foreldra. Aðskilnaður skal einungis verða sé hann nauðsynlegur með hagsmuni 

barnsins að leiðarljósi (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með 

fötlun). Samkvæmt þessu ber okkur skylda til að gæta hagsmuna barnsins en um 

leið ber okkur skylda til að veita foreldunum stuðning við að rækta skyldur sínar 

sem foreldri. Því er eins og fram hefur komið mikilvægt að hafa góð tengsl við 

foreldra um leið og við gætum hagsmuna barnsins. Ef ljóst verður að barn 

seinfærra foreldra er vanrækt er skylda allra þjóðfélagsþegna hvort sem það er 

leikskólakennari barnsins eða almennur borgari að tilkynna slíkt til 

barnaverndaryfirvalda. En varlega þarf að ganga í svona viðkvæm mál. Ef 

leikskólakennari þarf að tilkynna um vanrækslu þá er hagsmunum barnsins best 

borgið með því að leikskólakennari haldi góðum tengslum við uppalendur 

barnsins og sýni bæði foreldrum og barninu fulla virðingu. Þessi vinnubrögð hafa 

á síðustu árum verið viðhöfð í málum sem upp koma hjá barnaverndarstofu. Fram 

kemur í grein Anni G Haugen (2007) að með réttindabaráttu ólíkra hópa hafa 
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hugmyndir um samvinnu hjálparkerfisins orðið háværari. Mikilvægi samvinnu við 

börn og foreldra í barnaverndarkerfinu hefur orðið ljósari. Þannig verður 

samvinnan oft forsenda þess að hægt sé að vinna að breytingum á högum og 

aðbúnaði barna. Með lögum hafa réttindi barnsins styrkst og það hefur orðið 

sýnilegra í vinnslu barnaverndarmála og áherslur því breyst. Nú er lögð meiri 

áhersla á samvinnu við bæði börn og foreldra. En hér áður fyrr var lögð meiri 

áhersla á samvinnu við foreldrana. Þannig að barnaverndaryfirvöld hafa breytt 

starfsaðferðum sínum í þá átt að unnið er með fjölskyldunni sem heild, þá bæði 

með foreldrum og börnum að lausn mála. Öll samvinna barnaverndarmála þarf 

fyrst og fremst að taka afstöðu í að vernda börnin og hins vegar að styðja 

fjölskyldurnar (Anni G Haugen 2007:231-233). 

 

Mál sem koma að vanrækslu barna eru ein viðkvæmustu mál sem upp geta komið 

í samskiptum. Hér fyrir neðan eru nokkrir punktar sem geta verið hjálpartæki fyrir 

leikskólakennara í samskiptum við seinfæra foreldra sem og aðra foreldra til að 

skera úr um hvort um vanrækslu á börnunum sé að ræða. Punktana er einnig hægt 

að nota sem hjálpartæki til að fá betri innsýn og vitneskju um styrkleika foreldra í 

foreldrahlutverkinu. 

 

 Ræða við foreldrana og vita hvort það hefur eðlilega skýringu á ástandi 

barnsins og ef svo er að fylgja því síðan eftir með því að athuga hvort 

skýringin geti staðist. 

 

 Mikilvægt er að ræða við foreldrana, skoða viðhorf þeirra til uppeldis 

og til barnsins almennt. Hvort það hafi áhyggjur af barninu og sýni því 

áhuga. Það er mikilvægt að ásaka foreldrið ekki um vanræslu því 

foreldrið upplifir oft ekki að það hafi vanrækt barnið og hefur jafnvel 

ekki gert það. 

 

 Mikilvægt er að halda skrá um vanrækslu. Þannig er hægt að fylgjast 

með ef eitthvað ákveðið munstur er á vanrækslunni sem varpar frekara 

ljósi á ástandið. 
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 Leikskólakennarinn getur notað þá þekkingu sem hann hefur aflað sér 

á þroska barna  til að gera sér betur grein fyrir því hvort þroski þess sé 

eðlilegur miðað við aldur þess. Einnig verður að hafa í huga að það 

geta verið aðrar ástæður að baki því að barn hegðar sér öðruvísi en 

önnur börn á sama aldri. 

 

 Hlusta verður á barnið því stundum koma fram eðlilegar orsakir.  Með 

því að dvelja með barninu er hægt að fá betri mynd af því sem valdið 

hefur leikskólakennaranum áhyggjum. 

       (Key, J. 1999: 68) 

 

Þegar hugað er að erfiðum málum í leikskólum ber að hafa velferð barnanna alltaf 

í fyrirrúmi. Velferð barnanna er best þjónað með því að leikskólinn haldi sem 

bestum samskiptum við foreldrana, því það eru þeir sem gefa tóninn um hvort 

samstarf og samvinna geti verið farsæl og þjónað sínum tilgangi. Leikskólinn þarf 

að vera aðhald við foreldrana svo þeir finni sig knúna til að leggja á sig þá vinnu 

sem fylgir því að vera foreldri. 

 

2.4  Hver er staðan á íslandi? Viðtöl við fagaðila 

 

Í síðasta kafla var farið yfir hvað góð samskipti skipta miklu máli þegar mynda á 

gott foreldrasamstarf við seinfæra foreldra. Hér verður kannað með viðtölum og 

heimildum hvort skilvirk og góð þjónusta er við seinfæra foreldra leikskólabarna 

hér og hvort að samvinna er á milli þeirra aðila. Fram kemur í bók Hönnu Bjargar 

og Rannveigar Ósýnilegar fjölskyldur að seinfærum foreldrum hefur fjölgað hér á 

landi á síðustu árum og fjöldi barna þeirra aukist í leikskólum. Leikskólinn þarf 

því að þróa góða og skilvirka þjónustu með aðstoð félags- og þjónustumiðstöðva í 

takt við þær breytingar (Hanna B. Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 

2001:31). En hver er staðan á Íslandi? Er mikið um samvinnu á milli 

stuðningsaðila og annarra aðila sem koma að stuðningi við seinfæra foreldra? Eins 

og þegar hefur komið fram er nöfnum viðmælenda breytt og eru því ekki þau 

sömu og nöfn viðmælenda.  
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Í viðtali sem átt var við Erlu (2008) félagsráðgjafa sem hefur komið að stuðningi 

við seinfæra foreldra segir hún að félagsráðgjafar hafi ekki sameiginlegt 

vinnuplagg sem auðveldar samstarf sérfræðinga við seinfæra foreldra. Erla segir:  

 

Hver og einn félagsráðgjafi vinnur samkvæmt sínu eigin vinnulagi. 

Hann metur foreldra út frá aðstæðum þeirra og metur hvert og eitt 

tilfelli út af fyrir sig, því hvert tilfelli er einstakt. Ef félagsráðgjafar 

lenda í vandræðum þá eru þeir í sambandi hver við annan til að leita 

lausna erfiðra mála og til að fá ráðleggingar. Lítið sem ekkert er vitað 

um móttöku og leiðbeiningar fyrir seinfæra foreldra sem byrja með 

börn sín í leikskólum en ég tel þó fulla þörf fyrir einhverskonar áætlun.  

 

Þegar viðtalið er skoðað kemur fram hjá viðmælanda að lítil samvinna sé á milli 

aðila sem standa að stuðningi við seinfæra foreldra leikskólabarna. Lítið er vitað 

um framvindu mála þegar börn seinfærra foreldra byrja í leikskóla. Hún telur þó 

vera fulla þörf á því.  

 

Rætt var við Dóru (2008) félagsráðgjafa sem hefur séð um seinfæra foreldra og 

haldið utan um stuðning þeirra. Hún hafði lítið komið að leikskólamálum annað 

en það að sitja fundi með foreldrum þeim til stuðnings. Dóra segir:  

 

Þessi mál eru afar viðkvæm og það þarf að ganga mjög varlega til 

verks til að foreldrar finni öryggi og jákvæðni í þeirra garð. Mikið er 

um fordóma í samfélaginu og það er oft eitt af því fyrsta sem kemur í 

veg fyrir jákvæðan farveg. Gæði móttöku seinfærra foreldra hefur 

mikið um það að segja hversu vel samskipti leikskóla og foreldra fara 

af stað. Það sem hefur mestu áhrifin á gæði samskipta eru viðhorf 

stjórnenda gagnvart seinfærum foreldrum.  

 

Einnig kom fram að lítið væri gert fyrir þennan hóp hér á landi. Hún telur að það 

sé þörf á móttökuáætlun í leikskólanum og nefnir hún að það sé tilvalið verkefni 

fyrir menntasvið. Dóra tekur fram að ekki sé mikið um samvinnu á milli 

hverfamiðstöðva í málefnum seinfærra foreldra. Orð hennar má túlka á þann veg 

að fordómar gagnvart seinfærum foreldrum sé helsta hindrun þess að góð 
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samskipti við leikskólann geti orðið. Leggja þurfi vinnu í móttöku foreldranna og 

telur hún að full þörf sé fyrir móttökuáætlun. 

 

Í viðtali við Önnu (2008) leikskólastjóra kemur fram að henni þyki erfitt að veita 

sérstakan stuðning við seinfæra foreldra sem koma á leikskólann ef ekki er um 

samvinnu á milli stuðningsaðila að ræða. Hún segir: „það er erfitt fyrir 

leikskólakennara að undirbúa sig ef þeir vita ekki að foreldrarnir eru seinfærir, 

heldur fá einungis vitneskju um það að mál barnsins séu komin inn á borð 

barnaverndarnefndar.“ Þegar Anna er spurð um þörf á móttökuáætlun segist hún 

gjarnan vilja fá móttökuáætlun í hendur ef hún kæmi út. Hún telur mikla þörf fyrir 

hana og sem slík myndi hún auðvelda öllum leikskólum vinnuna við móttöku 

seinfærra foreldra. Eins og Anna orðar það „það eru bara allir leikskólar að finna 

upp sama hjólið“ Hægt er að túlka orð Önnu á þann veg að hún telji að lítil 

samvinna milli þeirra aðila sem koma að málefnum seinfærra foreldra sé  hindrun 

og það ýti undir ráðaleysi leikskólans. Einnig mætti ráða af orðum hennar að auka 

mætti samvinnu á milli leikskóla við vinnu að móttökuáætlun fyrir seinfærra 

foreldra. 

 

Í viðtali við Báru (2008)  leikskólastjóra á höfuðborgarsvæðinu kemur fram að í 

leikskólanum hafa verið tvenn seinfær pör með börn sín með nokkra ára millibili. 

Í bæði skiptin höfðu mál foreldranna farið í gegnum Barnaverndarstofu. Hún segir 

að leikskólinn hafi þó aldrei verið í tengslum við Barnaverndarstofu heldur hafi 

sami félagsráðgjafinn komið að báðum málum. Leikskólinn tilkynnti um 

vanrækslu í báðum tilfellum og var vanrækslan tilkynnt til félagsráðgjafans. 

Leikskólinn var því í góðu sambandi við félagsráðgjafann og ef upp komu 

vandamál var ákveðið í sameiningu hvernig tekið yrði á málum. Bára segir einnig 

að afstaða foreldranna skiptir miklu máli en hún kom að stuðningi við tvær 

fjölskyldur seinfærra foreldra. Bára segir að sami félagsráðgjafinn hafi séð um 

mál beggja foreldranna en afstaða foreldranna til stuðningsins var ólík. Meðan 

annað parið þáði stuðning og gekk vel í foreldrahlutverkinu, þáði hitt parið engan 

stuðning þó að Bára teldi að full þörf væri fyrir hann. Uppeldisskilyrði og 

aðbúnaður barnanna sem ekki nutu stuðnings ollu því ergelsi og kvíða hjá Báru og 

starfsmönnum leikskólans. Bára tekur fram að þegar góð samvinna var við 

foreldrana hafi gengið betur. Bára segir:  
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Þegar seinfæru foreldrarnir átt í erfiðleikum var haft samband við 

félagsráðgjafann sem veitti foreldrunum stuðning. Við (starfsfólk 

leikskólans) upplifðum að tengslaleysi væri á milli móður og barns. 

Rætt var við félagsráðgjafann sem hafði yfirumsjón með stuðningnum 

um þessar áhyggjur og í framhaldi af því var farið í að byggja upp betri 

tengslamyndun á milli móður og barns.  

 

Hér kemur fram hversu mikilvægt það er að fagfólk vinni saman að úrlausn mála. 

Fagaðilar koma frá misjöfnu sjónarhorni að málefnum seinfæru foreldra og 

upplifa hlutina misjafnlega. Nauðsynlegt er að þeir tali saman og ráðfæri sig við 

hvorn annan, því þannig fæst besta niðurstaðan. Fram kemur að samskipti 

leikskólans og félagsráðgjafa eru í ákveðnum farvegi þar sem allir aðilar vita til 

hvers er ætlast og tekið er á málunum bæði í samvinnu og góðu samstarfi. Þá er 

hægt að sjá að þegar litið er til þess stuðnings sem seinfærir foreldrar þiggja skilar 

hann árangri. Í leikskólum þar sem stuðningur gengur vel og allir aðilar vinna 

saman virðist leikskólaganga vera auðveldari og árangursríkari bæði fyrir foreldra 

og börn. 

 

Þegar viðtölin eru skoðuð kemur fram að hvorki Anna né  Bára hafa móttökuferli 

sem unnið er eftir þegar seinfærir foreldrar koma með börn sín í leikskólann.  Þar 

sem lítið samstarf er við aðra fagaðila eins og í tilfelli Báru virðist vera mikil þörf 

fyrir slíka áætlun. Fram kemur að félagsráðgjafarnir Erla og Dóra telja að 

samræmd vinnubrögð séu almennt ekki til staðar í málefnum seinfærra foreldra. 

Aðilar vinna sitt í hvoru lagi með þá þekkingu og reynslu sem hver og einn hefur 

aflað sér en félagsráðgjafar leita stundum ráða hjá sér reyndari félagsráðgjöfum 

innan stéttarinnar. Samvinna á milli aðila sem styðja við bakið á seinfærum 

foreldrum virðist út frá skoðun opinberra gagna og út frá viðtölum við þessa 

fagaðila vera brotakennd og fara eftir persónulegri og faglegri innsýn hvers aðila 

fyrir sig. Vinna þurfi að heilstæðari stefnu í málefnum seinfærra foreldra og að 

full þörf sé á móttökuáætlun sem getur styrkt fagaðila í vinnu sinni með börnum 

seinfærra foreldra og fjölskyldna þeirra. Jafnframt að auka þurfi samvinnu þeirra 

fagaðila sem að málefnum þeirra koma. 
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Fagaðilarnir sem rætt var við virðast allir sammála um það að auka þurfi samstarf 

þeirra á milli og að það verði til þess að bæta foreldrasamstarf við seinfæra 

foreldra. Þetta styðja einnig skriflegar heimildir hér á undan. Svo virðist sem 

mikið ráðaleysi sé á vettvangi leikskóla og mikið vanti upp á í samvinnu fagaðila 

um málefni seinfærra foreldra. Gera má ráð fyrir að móttökuáætlun gæti styrkt 

þetta samstarf. Með góðri móttökuáætlun getur leikskólinn sett sér vinnureglur og 

markmið að samskiptum til að fyrirbyggja ráðaleysi og óöryggi leikskólakennara. 

 

 Í leikskólum er vinna með börnum og foreldrum hluti af fjölbreyttu starfi 

leikskólans þar sem unnið er með margbreytileikan, þjónustu við börn og 

fjölskyldur þeirra. Þessi vinna hefur verið þróuð af fagfólki sem uppfyllir ákveðin 

skilyrði með menntun sinni innann uppeldis og kennslusviðs. Aðrar stéttir vinna 

einnig að hagsmunum barna og fjölskyldna þeirra og má þar nefna félagsráðgjafa, 

starfsfólk úr heilbrigðisgeiranum og sérfræðinga af fjölmörgum sviðum 

þjóðlífsins. Til að bjóða upp á árangursríka þjónustu við börn seinfærra foreldra 

og fjölskyldur þeirra ber okkur skylda til að huga að heilsu, menntun og 

félagslegra þarfa barnsins. Það krefst samvinnu og samstarfs á milli fjölmargra 

stétta með mismunandi gildi, viðhorf, hugsjónir og fagmál en samvinna þessara 

aðila er nauðsynleg til að framfarir geti náð fram að ganga. Fagstéttir sem vinna 

með börn og fjölskyldur þeirra, þurfa að mynda heildstæða nálgun til að ná fram 

sameiginlegum sjónarmiðum. Þegar slík samvinna er mynduð þarf að gera sér 

grein fyrir fjölbreytni fagaðila. Hagsmunir þeirra geta skarast en samstarfs og 

samvinna fagaðila er mikilvæg og myndun hópa í teymisvinnu því nauðsynleg. 

Meðlimir þurfa að þróa með sér sameiginlega sín á gildi, hugsjónir, markmið og 

takmörk um leið og tryggja þarf gæði samstarfsins (Rood, J. 2006:151-152). 

  

Í þessum kafla hefur verið litið til stöðu seinfærra foreldra út frá skrifuðum 

heimildum og viðtölum sem tekin voru við tvo félagsráðgjafa og tvo 

leikskólastjóra. Kom þar fram að mikil þörf er fyrir heilstæða stefnu í málefnum 

seinfærra foreldra og móttökuáætlun sem styrkt gæti leikskólakennara í starfi 

sýnu með börnum seinfærra foreldra. Í næsta kafla munum við líta til þeirra þátta 

sem hjálpa leikskólakennurum í foreldrasamstarfi við seinfæra foreldra. 
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3. Hvaða leiðir skila bestum árangri 
 

Hér verður fjallað um hvers konar stuðningur gefst best og við hvaða aðstæður. 

Settir eru fram áherslupunktar leikskólakennurum til stuðnings í samskiptum við 

seinfæra foreldra. Komið er á framfæri hugmyndum okkar að drögum að 

móttökuáætlun en markmiðið með þeim er að leikskólinn og seinfærir foreldrar 

vinni sameiginlega að bættum hag barnsins.  

 

Áður en komið er á framfæri hugmyndum að leiðum til úrbóta fyrir leikskólann 

um stuðning við seinfæra foreldra þarf að vita hvaða stuðningur virkar best og við 

hvaða aðstæður. Einnig þarf að hafa í huga hvernig á að tala við og bera sig að í 

samskiptum við seinfæra foreldra og til hvers má ætlast af foreldrum.  Kröfur í 

garð foreldranna þurfa að vera raunsæjar og í samræmi við þá vinnu sem lagt er 

upp með. Til að kortleggja aðferðir sem skila góðum árangri í vinnu með 

seinfærum foreldrum í foreldrahlutverkinu hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir. 

Rannsókn sem gerð var í Ástralíu af Llewellyn og fleiri aðilum hefur skilað þeim 

niðurstöðum að stuðningur sem fram fer inn á heimilum foreldra skili hvað 

bestum árangri. Gott upplýsingaflæði á milli stuðningsaðila þarf að vera til staðar. 

Með því að skoða hvaða leiðir stuðnings bera bestan árangur heima getum við 

yfirfært þær aðferðir yfir á stuðning okkar við seinfæra foreldra leikskólabarna.  

 

Niðurstöður rannsókna sýna að margar af þeim leiðum sem þegar eru notaðar í 

leikskólum með börnum, virka vel með seinfærum foreldrum. Þær leiðir sem hægt 

er að fara, er að nota hjálpartæki eins og skýringamyndir. Það sem seinfærir 

foreldra eru sérstaklega ánægðir með er að þær skýra svo vel hvað eigi að gera og 

hvernig eigi að gera það. Varast skal að tala lengi um sama hlutinn því með því ná 

seinfærir foreldrar ekki innihaldi fyrirmælanna. Miklar endurtekningar á 

einföldum skilaboðum geta verið ruglingslegar, því er mikilvægt að temja sér 

einfalt og skýrt mál við seinfæra foreldra. Taka verður fram að ef góður árangur á 

að nást í að þjálfa foreldrana í foreldrahlutverkinu verður að leita allra leiða til að 

önnur vandamál þeirra verði leyst. Þannig geta þeir einbeitt sér betur að því að 

verða ábyrgir foreldrar (Llewellyn, G., McConnell, D.,  Russo, D., Mayes, R. og  

Honey, A. 2002:345). 
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Hér eru nokkrir áherslupunktar sem sérstaklega hafa verið settir saman til að 

styðja við þá aðila sem koma að stuðningi við seinfæra foreldra en þeir hafa verið 

aðlagaðir að aðstæðum leikskólans.   

 

 Hvert foreldri þarf sérsniðnar upplýsingar frá leikskólanum út frá getu 

sinni og skilningi. 

 

 Tala þarf einfalt og skýrt mál svo foreldrarnir skilji.  

 

 Fylgja þarf vel eftir að foreldrar skilji og passa uppá að þeir fylgi þeim 

reglum og áætlunum sem leikskólinn setur. 

 

 Gefa foreldrum svigrúm til að sýna sig og sanna á eigin forsendum. 

 

 Setja þarf langtímaáætlun fyrir foreldrana strax í byrjun. 

 

 Hjálpa seinfæru foreldrunum í samskiptum við aðra foreldra, því þau 

kunna oft ekki að vinna með hópnum.  

 

 Seinfærir eiga oft í erfiðleikum með nýtt umhverfi svo mikilvægt er að 

foreldrarnir læri á leikskólaumhverfið í upphafi leikskólagöngu barnsins. 

 

 Oft þarf að æfa foreldrana í hlutverki sínu sem foreldri leikskólabarns áður 

en þeir ná færni í því sem ætlast er til af þeim. 

 

 Minna seinfæra foreldra á það sem gera þarf, þar sem þeir eiga það til að 

gleyma. 

 

 Styðja þá í uppeldi barna sinna og leiðbeina þeim eftir bestu getu. 

 

 Passa að foreldrarnir læri á leikskólann og viðhaldi þeim lærdómi. 

 

(Jones, A. (ritstj.). 1996:3). 
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Góð samvinna og leiðsögn getur eflt seinfæra foreldra í foreldrahlutverkinu sem 

getur skilað sér til langs tíma. Ef leikskólakennari gefur sér tíma og áhuga til að 

sinna stuðningnum þá er hægt að leiða líkum að því að foreldrarnir verða öruggari 

í hlutverki sínu. Leikskólakennari þarf að tileinka sér þau vinnubrögð að hann sé 

alltaf að vinna  að málunum til lengri tíma því  langtímastuðningur er eins og áður 

hefur komið fram sá stuðningur sem skilar hvað bestum árangri.  

 

Með fjölgun seinfærra foreldra hefur þörfin fyrir hentugt fræðsluefni sem sniðið 

er að þeirra þörfum aukist. Hér á landi hafa verið gefin út rit sem henta þörfum og 

námsstíl þessara foreldra, en markmið með þeim er að styrkja seinfæra foreldra í 

hlutverki sínu. Þessi rit eru Meðganga, Ummönnun ungra barna og Þroski og 

örvun ungra barna. Fræðsluritin eru samin á einföldu og auðlesnu máli með 

fallegum skýringamyndum. Útgáfa ritanna er tilraunaútgáfa og verður efnið 

endurskoðað út frá reynslu foreldra. Ritin eru afhent foreldrum á 

heilsugæslustöðvum (Hanna B. Sigurjónsdóttir 2004:30-31). Leikskólinn gæti 

tekið sér þessa útgáfu sér til fyrirmyndar og komið að útgáfu bæklinga sem henta 

til að fræða seinfæra foreldra og styðja þá í hlutverki sínu sem foreldri 

leikskólabarns.   

 

Samstarf seinfærra foreldra og leikskólans er mikilvægt eins og fram hefur komið. 

Ekki hafa verið gerð nein formleg drög svo vitað sé að móttöku seinfærra 

foreldranna með börn sín í leikskólann. Annað mál gegnir um foreldra af 

erlendum uppruna og því verður reynt að styðjast við þær hugmyndir sem gerðar 

eru um móttöku þeirra þó að þarfir hópanna séu ólíkar. Ýmsar tillögur sem gerðar 

hafa verið til að auka samstarf og bæta tengsl við foreldra af erlendum uppruna 

geti leikskólakennarar notað með öðrum formerkjum með seinfærum foreldrum. 

Margir þættir sem reynst hafa vel foreldrum barna af erlendum uppruna nýtast 

seinfærum foreldrum vel og má í því sambandi nefna myndskráningu. Þó að efni 

sem ætlað er foreldum af erlendum uppruna geti nýst seinfærum foreldrum verður 

að aðlaga það þeim þar sem gera má ráð fyrir að þarfir þeirra séu aðrar.  

 

Hér verður sett fram efni sem hægt væri að nýta í móttökuáætlun fyrir seinfæra 

foreldra. Efnið er unnið með hliðsjón af móttökuáætlun barna sem eiga foreldra af 

erlendum uppruna og er partur af Þróunarverkefni Lækjaborgar 
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Fjölmenningarlegur leikskóli 2001-2004. Til þess að geta átt í góðum samskiptum 

er nauðsynlegt að gagnkvæm virðing og traust ríki á milli seinfæru foreldranna og 

leikskólakennarans. Slíkt traust getur skapast með því að leikskólakennarar 

kynnist foreldrum og aðstæðum þeirra. Í upphafi er góð leið að taka ítarlegt viðtal 

við foreldra og fá upplýsingar um barnið og fjölskylduaðstæður, ásamt því að fá 

með aðstoð og vilja foreldra upplýsingar frá öðrum aðilum sem tengjast uppeldi 

barnsins. Einnig er hægt að kynna sér á netinu upplýsingar sem til eru um sérstöðu 

barnsins og fjölskyldunnar. (Fríða B. Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og 

Elsa Sigríður Jónsdóttir 2005:80). Mismunandi er hversu margir tengjast uppeldi 

barna seinfærra, en þegar hefur komið fram að uppeldi barna þeirra fer ekki 

endilega eftir getu foreldranna heldur eftir stuðningsneti sem umlykur börnin. 

Þroski barna seinfærra foreldra þarf að meta eins og þroska annarra barna. Til að 

fylgjast með þroska og getu barnsins út frá framförum þess þarf að gera 

einstaklingsáætlun í samvinnu við foreldra, ásamt ef foreldrar vilja með öðrum 

sem koma að uppeldi barnsins. Áætlunin er síðan metin nokkrum sinnum yfir 

leikskólaárið en þannig getur kennarinn fylgst með því hvort færni barnsins eflist 

á eðlilegan hátt (Fríða B. Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður 

Jónsdóttir 2005:80). 

 

Þegar unnið var með fjölmenningu í Lækjarborg var sérstök áhersla lögð á 

móttöku nýrra barna. Viðtöl við alla foreldra voru byggð upp á sama hátt, en 

þegar tekið var á móti börnum sem áttu foreldra af erlendum uppruna var stuðst 

við sérstaka gátlisti. Þetta vinnulag er auðveldlega hægt að yfirfæra yfir á seinfæra 

foreldra þar sem fram koma sérstakar upplýsingar sem við koma leikskóladvöl 

barnsins. Slíkan gátlista væri hægt að þróa frekar og sníða að sérstöðu seinfærra 

foreldra með tillitsemi og skilning að leiðarljósi. Aðstæður seinfærra foreldra eru 

ólíkar og þarf því að meta hvaða upplýsingar eru nauðsynlegar leikskólanum. Til 

þess að undirbúa viðtalið er nauðsynlegt að afla eins mikilla upplýsinga um 

bakgrunn barnsins og kostur er áður en sjálft viðtalið fer fram. Kanna þarf hvort 

foreldrar þurfi á sérstökum ráðgjafa að halda sem styður þau í viðtalinu og gætir 

hagsmuna þeirra. Hægt er að bjóða foreldrum að viðtalið fari fram á heimili þeirra 

en markmiðið með heimaviðtölum er að mynda strax í upphafi góð tengsl við 

foreldra sem og börn. Til að kynna leikskólann fjölskyldunni er hægt að taka 

myndir af börnunum sem fyrir eru á deild barnsins. Einnig er hægt í heimsókninni 
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að taka myndir af barninu og fjölskyldu þess sem bíða þá tilbúnar við hólf 

barnsins, þegar barnið byrjar í leikskólanum. Þetta verður til þess að brúa betur 

bilið á milli heimilis og skóla (Fríða B. Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og 

Elsa Sigríður Jónsdóttir 2005:15). Móttaka foreldra og barna af erlendum uppruna 

byggir fyrst og fremst á því að byggja upp traust og skilning á milli foreldra og 

leikskólakennara en það er frumskilyrði til þess að ná fram góðu foreldrasamstarfi 

við alla foreldra hvort sem það eru íslenskir, erlendir eða seinfærir foreldrar.   

 

Hér verður komið á framfæri helstu atriðum sem við teljum að þurfi að koma fram 

í móttökuáætlun og teljum við okkur með þessu vera að mæta ákveðinni þörf þar 

sem litlar upplýsingar virðast vera til um þetta ákveðna efni. Hér fyrir neðan 

kemur tillaga okkar fram og er hún unnin út frá heimildum sem fram hafa komið  

og viðtölum við fagaðila.  

 

 Starfsfólk leikskólans fær námskeið og/eða kynningu hvernig megi halda 

uppi góðum foreldrasamskiptum við seinfæra foreldra. Þannig geta 

leikskólakennarar orðið öruggari í samskiptum við foreldrana ef þeir vita 

hvaða vinna er framundan. 

 

 Er til móttökuáætlun? eða liggur fyrir reynsla hjá leikskólakennurum um 

samvinnu við seinfæra foreldra í uppeldishlutverkinu. Strax í upphafi er 

litið til þess mannauðs sem er í leikskólanum og horft til þess hvar reynsla 

og áhugi liggur í samskiptum við seinfæra. 

 

 Foreldrum sé ljóst að upplýsingar sem það gefur séu notaðar foreldrum og 

barni til góðs og þeim og fjölskyldunni til hagsbóta. Þörf getur verið á 

samstarfi á milli stuðningsaðila eða fjölskyldu og leikskólans og ber að 

uppfræða foreldrana um ástæður þess af hverju og fá samþiggi þeirra fyrir 

því. Einnig þarf að hafa í huga að þetta sé gert á þann hátt að  ekki sé 

gengið á kröfu og  rétt foreldra til friðhelgi einkalífs.  

 

 Leikskólinn þyrfti að fá upplýsingar um barnið og hagi þess, áður en 

barnið byrjar í leikskólanum. Liggja þarf fyrir hvaða upplýsingar 

leikskólinn á að hafa og hversu mikið leikskólakennarinn þarf að vita. 
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Þessar upplýsingar er hægt að fá hjá foreldrum en einnig, með leyfi þeirra, 

hjá öðrum aðilum sem koma að uppeldi barnsins. 

 

 Að félagsráðgjafi ef um stuðning er að ræða veiti með samþykki foreldra 

upplýsingar til leikskólans um færni barns og foreldra. Þannig að 

leikskólakennarinn geti sett sér raunhæfar hugmyndir um kröfur til 

foreldra.  

 

 Leikskólastjóri/deildarstjóri fer yfir með öðrum leikskólakennurum og 

starfsmönnum til hvers megi ætlast af foreldrunum. Gott er fyrir 

leikskólakennarana að vita það strax svo samskipti gangi betur.  

 

 Upplýsingar þurfa að koma fram um hvernig eigi að tala við foreldrana 

svo þau skilji fyrirmæli vel og greinilega. Einnig þarf að huga að 

samskiptum við foreldrana svo að það myndist trúnaðartraust sem verður 

oft til þess að virðing og jafnvel vinátta getur myndast. 

 

 Í aðlögun ber að nýta tímann vel til að kynnast foreldrum, á meðan 

foreldrar eru með barn sitt inn á deild. Fara verður vel yfir starfshætti 

leikskólans með foreldrunum svo þau nái að tileinka sér þá þætti strax í 

byrjun leikskóladvalar. Gefa skal foreldrum tíma til að kynnast 

leikskólanum svo þau hræðist ekki starfsaðferðir hans og fái að aðlagast 

því hlutverki að vera foreldri leikskólabarns. 

 

Með því að setja fram þau atriði sem talin eru hér að ofan vonumst við til þess að 

það  geti hjálpað leikskólakennaranum fyrstu skrefin í samskiptum við seinfæra 

foreldra, því þeir eru jafn ólíkir og þeir eru margir. Þau drög sem hér eru sett fram 

geta nýst leikskólakennurum þegar hann semur sérhannaða móttökuáætlun fyrir 

foreldrið. Með áætluninni fær leikskólakennarinn vinnuplagg í hendurnar sem 

hann getur farið eftir lið fyrir lið. Þetta gerir honum auðveldara fyrir þar sem hann 

veit hvert næsta skref er og þarf ekki að reka sig á sem veldur því að samskipti á 

milli aðila eru afslappaðri. Við gerð slíkrar áætlunar þarf að hafa í huga að vera í 

samvinnu við foreldra og að virða þarf friðhelgi einkalífs fjölskyldunnar. Með 

þeim drögum sem hér hafa verið settar fram að móttökuáætlun teljum við okkur 
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vera fyrirbyggja erfið vandamál og standa vörð um velferð barnsins. Þannig mætti 

ætla að vinnan yrði auðveldari og skemmtilegri fyrir leikskólann en mikilvægt er 

að hafa gaman af því sem vel er gert. Seinfærir foreldrar hafa myndað foreldrahóp 

og því má gera ráð fyrir að þeir tali saman. Jákvæð og gagnvirk reynsla spyrst út 

sem getur orðið til þess að seinfærir foreldrar geta orðið jákvæðir í garð slíkrar 

móttökuáætlunar ef hún yrði að veruleika og ef hópurinn yrði með í þróun á slíkri 

móttökuáætlun og læsi hana yfir. 

 

Við gerum okkur grein fyrir að í samskiptum við leikskólann getur krafa 

leikskólakennarans um upplýsingar stangast á við friðhelgi foreldranna, kröfu 

þeirra til einkalífs og velferðar barnsins. Þess vegna er mikilvægt að 

leikskólakennarinn sýni foreldrunum virðingu og sanngirni í samskiptum. 

Leikskólakennarinn þarf að mynda trúnaðartraust við foreldrana strax í byrjun og 

koma á framfæri af hverju leikskólanum er mikilvægt að fá upplýsingar frá þeim 

sem eru ábyrgir fyrir velferð og uppeldi barnsins. Afskipti leikskólans af 

foreldrum getur verið mismikil og fer það eftir þeim aðilum sem sjá um uppeldi 

barnsins og hversu mikil dagleg samskipi eru á milli aðila. Þörf getur verið á 

upplýsingum og samvinnu á milli þeirra aðila sem koma að uppeldi barnsins og 

má þar nefna aðra úr fjölskyldunni og stuðningsaðila hennar. Til að slíkt samstarf 

geti orðið þarf að gera foreldrum ljóst af hverju þörf er á samvinnu þessara aðila 

og þeim væri gert grein fyrir ávinning þeirra. Þessar upplýsingar gætu þeir verið 

færir um að skilja ef fagaðilar sýndu foreldrum þá virðingu að leggja sig fram í að 

koma þeim með vel útskýranlegum hætti á framfæri. Það yrði þá til þess að 

foreldrar gætu tekið vel upplýsta ákvörðun um hvort af samvinnu og samstarf við 

aðra aðila gæti orðið.   
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Lokaorð 

 

Samstarf og leiðsögn við foreldra er ein af aðaláherslum leikskólakennarans í 

foreldrasamstarfi. Leikskólinn er viðbót við það uppeldi sem foreldrar veita 

börnum sínum en með góðu foreldrasamstarfi er hægt að styðja við það uppeldi. 

Seinfærir foreldrar er hópur sem með auknum réttindum til fjölskyldulífs er 

vaxandi hópur foreldra leikskólabarna. Þrátt fyrir aukin réttindi og fjölgun 

seinfærra sem foreldra hefur lítið farið fyrir því að leikskólinn hafi tekið á 

skipulegan hátt á málefnum seinfæra foreldra leikskólabarna. Lítið virðist vera til 

af heimildum um seinfæra foreldra leikskólabarna og foreldrasamstarf við þá hér á 

landi. Því má með nokkurri vissu segja að samstarf við þennan hóp foreldra 

leikskólabarna sé falið þrátt fyrir aukinn réttindi þeirra til fjölskyldulífs.  

 

Í ritgerðinni hefur verið leitast við að svara rannsóknarspurningunni „Hvernig má 

haga samskiptum milli leikskóla og seinfærra foreldra til að gæta hag barna og 

efla tengsl við fjölskylduna“? Byrjað var á því að fara yfir stöðu fatlaðra og hvaða 

breytingar hafa átt sér stað í réttindabaráttu þeirra á síðustu árum. Fram kemur að 

nauðsynlegt er að átta sig á mikilvægi jafnréttis og að það hafi allir þörf fyrir að 

teljast fullgildir þjóðfélagsþegnar. Fólk gerir sér oft ekki grein fyrir mikilvægi 

jafnréttis fyrr en það upplifir sjálft að vera í  sporum fatlaðra eða vera í sporum 

aðstandanda. Í ritgerðinni skoðuðum við stöðu seinfærra foreldra leikskólabarna 

út frá ýmsum sjónarhornum. Fram kemur að rannsóknir sýna að það virðist fara 

eftir persónunni sjálfri, reynslu og viðhorfum hvernig foreldrar standa sig í 

foreldrahlutverkinu. Einnig skipta náin tengsl fjölskyldunnar við foreldranna og 

góður stuðningur þeirra þar miklu máli. Þegar stuðningurinn er veittur við 

foreldrana þarf að hafa nokkra þætti í huga. Ávallt þarf að styrkja tengslin á milli 

foreldra og barns, stuðla þarf að góðum samskiptum og sýna fjölskyldunni 

virðingu. Með valdeflingu foreldrana má gera ráð fyrir að meiri virðing sé borin 

fyrir sjálfræði einstaklingsins og því að fjölskyldan þurfi að fá frið til einkalífs. 

Fram kemur að horfa verði betur á þá þætti sem verða til þess að börn seinfærra 

foreldra komast ósködduð frá uppeldi sínu en einn af þeim þáttum er að 

fjölskyldur foreldranna eru mikilvægur stuðningsaðili við uppeldi barnsins. Í 

öðrum kafla var horft til samskipta leikskólans og seinfærra foreldra en þar kemur 

fram að gott foreldrasamstarf byggir á gagnkvæmri virðingu og góðum 
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samskiptum á milli foreldra og leikskólakennara þar sem báðir aðilar verða að 

gefa sér tíma til að tala saman og byggja upp traust. Þegar byggt hefur verið upp 

traust getur leikskólakennarinn frekar leiðbeint og stutt foreldrið í 

foreldrahlutverkinu. Fram kemur að móttaka foreldra og barna skiptir miklu máli 

og markar upphaf samskipta. Þar spilar afstaða leikskólakennarans til foreldranna 

miklu máli og hæfni hans til góðra samskipta. Fram kom í viðtölum við fagaðila  

að ósamræmi er í vinnubrögðum við stuðning seinfærra foreldra og hver aðili 

vinnur út frá þeim forsendum sem hann telur réttast. Í þriðja kafla var komið á 

framfæri helstu atriðum sem við teljum að þurfi að koma fram í móttökuáætlun en 

henni er ætlað að vera vinnuplagg leikskólakennara og leiðarvísir. Teljum við í 

ljósi skorts á heimildum og af viðtölum sem fram hafa komið að full þörf sé fyrir 

slíka áætlun. Þar kemur fram að upplýsingar sem leikskólinn fær eru í höndum 

foreldranna sjálfra og koma frá þeim. Góð samvinna og traust samband á milli 

seinfærra foreldra og leikskólakennara gæti auðveldað foreldrum og börnum 

aðlögunina í leikskólanum og orðið til þess að foreldrið fengi meiri og betri 

stuðning og leiðsögn í foreldrahlutverkinu. 

  

Framtíðarsýn okkar er sú að öll sú reynsla og þekking sem þegar er til um 

seinfæra foreldra sem nýst getur leikskólakennurum verði aðgengilegri. Þegar 

leikskólakennarinn getur aflað sér þekkingar á auðveldan hátt eru auknar líkur á 

að hann sé jákvæður gagnvart samstarfi við seinfæra foreldra og fordómar verði 

minni fyrir vikið. Mikilvægi samvinnu allra aðila sem koma að málefnum 

seinfærra aðila þarf að vera ljós. Ef foreldrar, leikskólinn og aðrir sérfræðingar eru 

vel upplýstir um hvað samvinna er mikilvæg þá ætti það að verða til þess að vinna 

með seinfærum foreldrum verði á margan hátt auðveldari. Til þess að svo verði 

þurfa aðilar að ræða saman og vinna sameiginlega að hagsmunum seinfærra 

foreldra og barna þeirra. Sem verðandi leikskólakennarar höfum mikinn áhuga á 

samstarfi við ólíkar fjölskyldur sem gætu nýst okkur í starfi sem 

leikskólakennarar. Það er okkar einlæg ósk að hlustað verði eftir þörf þessara 

foreldra um jákvæðara viðhorf, betri þjónustu og öruggari stuðning. Með þessu 

álítum við að börnum seinfærra foreldra sé best borgið. 
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