
 
 

 

 

Samstarf og samskipti leikskólastarfsfólks og foreldra 
 

 

 

 
 

Susana Ravanes Gunnþórsson   
 
 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed-prófs  

Kennaradeild 

 



 

 

 

Samstarf og samskipti leikskólastarfsfólks og foreldra 
 

 

 
Susana Ravanes Gunnþórsson   

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

 

  

Lokaverkefni til B.Ed. prófs í Leikskólakennarafræði               

Leiðsögukennari: Hanna Ragnarsdóttir 

 

 

Kennaradeild  

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2014 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samstarf og samskipti leikskólastarfsfólks og foreldra 

	  

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed. prófs  

við Kennaradeild, Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

 

© 2014 Susana Ravanes Gunnþórsson  

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Bóksala kennaranema 

Reykjavík, Íslands 2014 

 



 4 

  

Útdráttur 
 

Í þessari ritgerð er markmiðið að skoða samstarf og samskipti leikskólastarfsfólks 

og foreldra út frá búsetu, stöðu og þjóðerni. Rannsóknarspurningin er hvort 

menntun, þjóðerni eða tungumál áhríf á samstarf foreldra og leikskólastarfsfólks. 

Gerð var megindleg rannsókn í formi spurningakönnunar sem send var á starfsfólk 

og foreldra í tveimur leikskólum í Reykjavík alls 206 manns. Þátttaka var um 

50%. Annar leikskólinn er staðsettur í Vesturbænum með frekar fáa nemendur af 

erlendu bergi brotnu og hinn í Breiðholtinu þar sem fremur mikið er um fólk af 

erlendu bergi brotnu. Auk þess var gerð lítil eigindleg rannsókn þar sem rætt við 

leikskólastjórnendur, foreldra og fólk af erlendu bergi brotnu. Niðurstöður voru 

skoðaðar í ljósi annarra rannsókna og heimilda, og einnig 

félagsskiptakenningarinnar (e. Social exhange theory). Niðurstöðurnar voru meðal 

annars þær að það virtist skipta verulegu máli hvar fólk býr, hver staða þess er og 

þjóðerni, hvernig það svaraði spurningunum um samskipti og samvinnu 

leikskólastarfsfólks og foreldra. Hugsanlega má nota þessar niðurstöður í 

áframhaldandi þróunarvinnu um samskipti og samvinnu leikskólastarfsfólks og 

foreldra. 
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Formáli 
 

Til þess að þessi B.ED ritgerð gæti orðið að veruleika þurfti að leita liðsinnis fjölda 

fólks í tengslum við rannsóknir og leiðsögn. Í þeim hópi voru meðal annars 

leikskólaleiðbeinendur, leikskólakennarar, leikskólastjórnendur og foreldrar. 

Einnig vil ég þakka leiðsögukennaranum mínum Hönnu Ragnarsdóttur leiðsögn og 

síðast en ekki síst elskulegum eiginmanni mínum fyrir hjálp með stafsetningu og 

góð ráð um akademísk vinnubrögð 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri og án aðstoðar utan þeirrar 

sem tilgreind er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð 

á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 6. Mai 2014 

 

Susana Ravanes Gunnþórsson 
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1 Inngangur 
 

Hugmyndin að því sem ég vildi skoða í þessari ritgerð þróaðist í gegnum starf mitt 

sem leikskólaleiðbeinandi. Ég hafði tekið eftir því að stundum virtust samskipti og 

samvinna leikskólastarfsfólks og foreldra ekki vera eins og best var á kosið. 

Sérstaklega átti þetta við þegar fólk af erlendu bergi brotnu var annars vegar. 

Markmiðið var að skoða hvort að það séu tengsl á milli afstöðu og skoðana fólks 

eftir stöðu þess þegar kemur að samvinnu og samskiptum leikskólastarfsfólks og 

foreldra.  Rannsóknarspurning verkefnisins er: Hefur menntun, þjóðerni eða 

tungumál áhríf á samstarf foreldra og leikskólastarfsfólks? Framkvæmd var 

einföld megindleg rannsókn með því markmiði að fá fram vísbendingar um hvort 

að staða einstaklinga þegar kemur að búsetu, þjóðfélagsstöðu og 

þjóðerni/tungumáli fólks, hafi áhrif á samskipti og samstarf á milli 

leikskólastarfsfólks og foreldra. Megindleg rannsókn var gerð sem byggði á 

netkönnun og SPSS var síðan notað til að vinna úr tölfræði og skoða fylgni. Til að 

afla frekari gagna var einnig gerð stutt eigindleg rannsókn við fólk með sama 

bakgrunn og í megindlegu rannsókninni og byggði líka á sömu spurningum. 

Hugmyndin er að reyna að fá fram vísbendirngar sem styddu við eða höfnuðu 

rannsóknarspurningunni. Að auki er í verkefninu vitnað í aðrar rannsóknir og 

fræðileg skrif sem tengjast viðfangsefni þess. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1  Samvinna leikskólastarfsfólks og foreldra 

Í leikskólastarfi er samvinna grundvöllur alls foreldrasamstarfs. Mikilvægt er að 

samvinnan sé sem gagnkvæmust og óháð stöðu og uppruna viðkomandi. Þegar 

talað er um samvinnu eða samskipti heimila og skóla „er átt við tengsl starfsmanna 

skóla og fjölskyldna sem miða að alhliða þroska og vellíðan nemenda og 

gagnkvæmum skilningi beggja aðila“ (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007). 

Í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur frá 2002 um "Markvisst leikskólastarf í 

fjölmenningarlegu samfélagi" kemur meðal annars fram að helstu erfiðleikar sem 

tengjast komu erlendra barna í leikskóla á Íslandi felast oft í skorti á undirbúningi 

starfsfólks, skorti á upplýsingum um barnið og á aðstæðum þess við komu í 

leikskólann. Stundum einnig misskilningi vegna skorts á tungumálakunnáttu eða 

því að upplýsingar komast ekki til skila (Hanna Ragnarsdóttur, 2002). 

Í byrjun tuttugustu aldarinnar voru stofnaðir leikskólar af Margaret 

Macmillan þar sem inn í leikskólastarfinu voru fyrirlestrar fyrir foreldra. Þar var 

gert ráð fyrir að foreldrar væru hluti af leikskólastarfinu. Á sjöunda áratugnum var 

meira litið á íhlutun foreldra sem einskonar umbun vegna skorts á samveru með 

börnunum inn á heimilinu sem átti að lýsa sér í verri frammistöðu barnsins í 

leikskólastarfinu. Á seinni árum hefur þetta þróast í að þátttaka foreldra í 

leikskólastarfinu þykir sjálfsögð og nauðsynleg (Whalley, 1997). 

 Mikilvægi samstarfs og samvinnu á milli leikskólastarfsfólks og foreldra er 

viðurkennt og hefur það verið stutt með rannsóknum. Bent hefur verið á að sé 

skortur á slíku samstarfi þá sé það á ábyrgð kennaranna og stjórnendur 

leikskólanna að bæta úr því. Á alþjóðavísu eru kennslumálayfirvöld í 

leikskólakennarafræðum meðvituð um þessa hluti og reyna oft að mæta þessu með 

námsáföngum sem tengjast samskiptum leikskólakennara við foreldra og 

fjölskyldur barna (Epstein og Sanders 2006) og (Henderson og Mapp,2002). 

Tett (2001) bendir á að til dæmis geti þeir stjórnunarhættir sem fagfólkið 

hefur komið á haft áhrif á samband leikskólastarfsfólks og foreldra.  

Fleiri fræðimenn benda einnig á að gott samstarf kennara og foreldra auki 

einnig skilning kennara á aðstæðum fjölskyldna barnanna og styðji jafnframt við 

uppeldi foreldranna (Epstein, 2001; Whalley, 2007). 



 10 

Grunnurinn að góðu samstarfi á milli foreldra og kennara er gagnkvæmt traust og 

virðing. Í samskiptum á milli foreldra og kennara eru þessir aðilar að þreifa fyrir 

sér varðandi styrkleika og takmarkanir hvers annars.  Oftast myndast traust og 

virðing sem er mikilvægt að nýta til að stuðla að auknum árangri barna í námi 

(Epstein, 2001). 

Alþjóðlegar rannsóknir hafa sýnt að gott samstarf á milli foreldra og 

leikskólastarfsfólks stuðli að umtalsverðum árangri í starfi leikskóla, einnig er talið 

að góð samskipti milli heimilis og leikskóla séu forsenda fyrir hágæða ummönnun 

og menntun ungra barna (Hughes og McNaughton, 2001; Jinnah og Walters, 2008) 

Í grein Sehba frá 2013 sem heitir " First-Year Preschool and Kindergarten 

Teachers: Challenges of Working With Parents" er lýst niðurstöðum rannsóknar 

um samvinnu á milli leikskólastarfsfólks og foreldra. Rannsóknin tekur mið af 

viðhorfum leikskólakennara á fyrstu árum kennslu sinnar og áhyggjum þeirra af 

samstarfi við foreldra og hvort að skortur á gangkvæmni frá foreldrum geti skapað 

vandamál fyrir nýútskrifaða leikskólakennara. Út frá Félagsskiptakenningunni 

(e.Social exhange theory) var skoðað hvort um skort á gagnkvæmni frá foreldrum 

væri að ræða, erfiðleika hjá leikskólakennurum að byggja upp tengsl, vöntun á 

valdeflingu og félagslegri sjálfsmynd. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að 

þátttaka foreldra sé oft áskorun fyrir leikskólakennara og þrátt fyrir viðleitni 

leikskólakennara til að bæta og auka samvinnu við foreldra þá sýndu sumir 

foreldrar engin viðbrögð. Árangur slíks samstarfs krefst vilja af beggja hálfu. Ekki 

er nóg að fólks sé meðvitað um hvernig hið ákjósanlega samband ætti að vera ef 

raunveruleikinn er svo annar. Til þess að tryggja árangur nýrra leikskólakennara í 

að koma á slíku gagnvirku sambandi við foreldra þarf að kenna þeim sérstaklega í 

leikskólakennaranáminu að byggja upp slík sambönd (Sehba, 2013). 

2.2 Félagskiptakenningin (Social exhange theory) 

Til þess að þróa góð samskipti og samvinnu á milli leikskólastarfsfólks og foreldra 

getur verið gagnlegt að skoða slíkt út frá félagsskiptakenningunni sem gengur 

meðal annars út á að í röð samskipta þá sé fólk að taka á sig ákveðnar skyldur, og 

ef það gefur eitthvað af sér í ákveðnum aðstæðum þá muni það verðlaunast til 

baka. Þeim mun oftar sem þetta gerist þá verður hinn sami viljugri til að 

framkvæma hið sama undir sömu og jafnvel öðrum kringumstæðum. 
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Félagskiptakenningin er ein áhrifamesta kenningin til að skilja hegðun á milli fólks 

á vinnustað. Það getur því hugsanlega verið gagnlegt fyrir nýja leikskólakennara að 

vinna í anda félagskiptakenningarinnar til að ná upp gagnvirkum tengslum við 

foreldra. Félagskiptakenningin gengur líka út frá að vegna þeirra skipta sem eiga 

sér stað þá verði meiri dreifing á valdi í samskiptum til dæmis leikskólakennara og 

foreldra (Cropanzano, og Mitchell, 2005). 

 

2.3 Þátttaka foreldra 

Marzano (2003) skrifar um í riti sínu "What Works in Schools" að eftir 35 ára 

rannsóknir á því hvað virkar í skólakennslu þá séu samfélag og þátttaka foreldra í 

skólastarfinu þeir þættir sem séu einna mikilvægastir til að hvetja nemendur til 

árangurs. 

Henderson og Berla (1994) höfðu komist að þeirri niðurstöðu að hlutfall 

þátttöku foreldra í námi barnsins væri sá þáttur sem spáði einna best fyrir um 

árangur þeirrra í skóla.   

Whalley (1997) veltir því upp að þar sem að foreldrar séu allir mismunandi 

og til þess að aðferðirnar séu aðgengilegar fyrir allar fjölskyldur þá þurfi stanslaust 

að vera að endurskoða aðferðir til að fá foreldra til að taka þátt. 

Banks (2010) bendir á að það bæti bæði vellíðan og námsárangur barna ef 

foreldrar taka þátt í leikskólastarfinu. Hann telur einnig að ef góð samskipti 

einkenni tengsl foreldra við kennara þá hjálpi það kennaranum að vinna með 

barninu og byggi upp traust foreldra til skólans og auki skilning foreldra á 

skólastarfinu. 

2.4 Samskipti  

Góð samskipti eru forsenda þess að samstarf blómstri á milli fólks. Samskiptin 

þurfa að byggja á gagnkvæmri virðingu til þess að nauðsynlegt traust myndist á 

milli aðila. Slíkt traust verður til þess að fólk opnar sig meira, er frjálsara, kemur 

með eigin hugmyndir og segir frekar það sem því býr í brjósti. 

  Athey (1990) talar einnig um að helsti ávinnur fagfólks við að vinna með 

og deila kunnáttu með foreldrum barna sem þeir kenna, sé hvatning og sjálfstraust 

og að þeir verði jafnframt meðvitaðri um hvernig megi  bæta eigin vinnubrögð við 

kennslu.  
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Einnig hefur verið bent á mikilvægi þess að foreldrar og kennarar tali saman um 

námskrá leikskólans. Kennarar verði öruggari í starfi og foreldrar verði meðvitaðri 

um það sem er að gerast í leikskólanum. Ef kennarar hlusta á foreldra þá fá börnin 

sterk skilaboð um að fjölskylda þeirra, menning og gildi séu mikilvæg (Whalley, 

2007). 

 Í nútímasamfélagi þurfa skólar og foreldrar að standa undir miklum kröfum 

og væntingum. Undir slíkum kringumstæðum er virkt samstarf skóla og foreldra 

mjög mikilvægt til að þróa starfið með börnunum. Schussler (2003) bendir á að 

samkvæmt Epstein (1995) þá séu samskipti á milli skóla og foreldra mikilvægur 

þáttur í þróun samvinnu sem sé einn af hornsteinum  menntakerfisins.   

 Bent hefur verið á að oft séu kennarar ekki nægilega vel þjálfaðir í að 

byggja upp góð samskipti við foreldra. Slíkar hindranir geti staðið í vegi fyrir 

lausnum (Hradecky, 1994; Lawrence- Lightfoot, 2004).  

 Það er mikilvægt að þeir sem sinna kennslu barna sýni "hæfni sem felur í 

sér víðsýni, lausnaleit, virðingu, skilning og færni í samskiptum þvert á menningu 

eða þjóðerni barna og foreldra" (Hanna Ragnarsdóttir, 2002) 

2.5 Fordómar  

Þrátt fyrir að siðmenntuð ríki vilji flest meina að ekki ríki fordómar í þeirra 

samfélögum þá virðast því miður alltaf vera að koma upp ýmis mál þar sem að 

fordómar koma við sögu.  

Árið 2006 kom út “Fjölmenningarstefna fyrir leikskóla í Reykjavík” þar 

sem kemur fram að í foreldrasamstarfi beri leikskólum að vinna gegn hvers konar 

fordómum og misrétti. Þar er einnig gert ráð fyrir stuðningi tvítyngdra kennara við 

aðlögun barnsins, auk þess sem þeir aðstoða við foreldrasamvinnu og hjálpa til við 

að byggja upp traust milli leikskóla og foreldra. 

Fordómar geta verið bæði sýnilegir og ósýnilegir, meðvitaðir og 

ómeðvitaðir. Sýnilegir fordómar koma fram í illu og niðrandi umtali sem og í 

líkamlegu ofbeldi. Ósýnilegir fordómar eru oft ómeðvitaðir og koma fram til 

dæmis í hunsun eða ónærgætnu orðalagi (Toma, 2007). 

Í grein Hönnu Ragnarsdóttur um "Markvisst leikskólastarf í 

fjölmenningarlegu samfélagi" er talað um að þrátt fyrir að hið sama gildi við 

móttöku á Íslenskum börnum og börnum af erlendum uppruna inn í leikskóla er 

mikilvægt að leikskólastarfsfólk skoði og sé meðvitað um viðhorf sín varðandi 
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fordóma og ranghugmyndir. Góðar móttökuáætlanir eru einnig mjög hjálplegar 

ásamt góðri innsýn í ástand og aðstæður barnsins og fjölskyldu þess. "Aðgát og 

virðing skal þó höfð í fyrirrúmi við öflun upplýsinga" (Hanna Ragnarsdóttir 2002). 

Í rannsókn Aboud og Doyle frá 1996 um fordóma er vísað í kenningar 

Kofkin o.fl. (1995) þar sem  talað er um að foreldrar séu frekar tregir til að ræða 

um ólíka kynþætti við börn sín af ótta við að börnin fari að gera upp á milli annara 

barna eftir kynþætti og verði þannig fordómafull. Öðrum foreldrum fannst það 

aftur á móti vera mikilvægt að ræða um kynþætti við börnin og kenna þeim þá 

samhliða um jafnrétti og að fagna beri fjölbreytileikanum.  

 Litvin (1997) bendir einnig á kosti þessa að líta á fordóma og staðalmyndir 

sem eðlilegan hlut af skólakerfinu og mannlegri tilveru. Slíkt gefi enn frekar 

tækifæri á að opna umræðuna með markvissum hætti og með fræðslu og 

greiningum opnast möguleikinn á að nota þekkinguna til hagsbóta fyrir þá sem 

mögulega eru órétti beittir. Þegar einstaklingar flokka fólk og hugmyndir í hugum 

sínum er það visst ferli en ekki ákveðin hugmynd eða hugsmíð. Persónueinkenni 

eru ekki tengd kynþætti, aldri, kyni, fötlun eða annarri lýðfræðilegri flokkun. Það 

eru aðrir þættir eins og saga, samhengi, ferli, viðbrögð, vald og breytingar sem hafa 

meira gildi þegar kemur að persónuleikaeinkennum. 

 Hafi fjölskyldur orðið fyrir fordómum er mjög mikilvægt að starfsfólk skóla 

hafi innsýn í og kunni að meta styrkleika þeirra og þekkingu þeirra á börnum sínum 

(Taylor og Whittaker, 2003). 

2.6 Menntun leikskólastarfsfólks 

Góð menntun er mjög mikilvæg fyrir þá sem vinna í leikskólum. Hún hefur ekki 

eingöngu áhrif á gæði leikskólakennslunnar heldur einnig á samskipti og samvinnu 

á milli leikskólastarfsfólks, foreldra og barna. 

 Samkvæmt rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur frá (2002) þá tengjast 

erfiðleikar við komu erlendra barna í leikskóla oft óöryggi og þekkingarleysi. Slíkt  

getur hindrað stjórnendur leikskóla í því að vinna markvisst að komu barnanna og 

undirbúa starfsfólk sitt og börnin sem fyrir eru. Skortur á undirbúningi starfsfólks 

getur leitt af sér að ekki fást nauðsynlegar upplýsingum um barnið og aðstæður 

þess sem getur torveldað aðlögun barnsins í leikskólanum. 
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3 Tvítyngdir foreldrar 
Þrátt fyrir að við lifum á frekar upplýstum tímum þá virðist það stundum vera 

erfiðleikum bundið að vera tvítyngdur og sérstaklega þar sem miklir fordómar eru 

til staðar. Í leikskólum hefur orðið mikil breyting varðandi vinnu með tvítyngd 

börn en tvítyngdum foreldrum finnst sumum að samskiptin og samvinnan mættu 

vera betri á milli leikskólanna og þeirra.  

 Ef tvítyngd börn upplifa að hlustað sé á foreldra þeirra þá fá börnin frekar 

þau skilaboð að fjölskyldan, menning hennar og gildi séu virt af öðrum. Einn 

mikilvægasti þáttur við mótun sjálfsmyndar og sjálfstrausts hjá barninu er 

tungumálið. Tungumálið er einnig mikilvægt við mótun menningar og fyrir 

félagslegan, tilfinningalegan og vitrænan þroska barnsins (Siraj-Blatchford, 1996)  

 Samkvæmt rannsókn Ferris (1997) kemur fram að foreldrar sem eru af 

erlendu bergi brotnir vilja eins og aðrir foreldrar að börnum þeirra gangi vel í 

skóla. Þeir vilja líka að börnin aðlagist samfélaginu sem þau búa í og læri tungumál 

þess. Hins vegar vilja þau einnig að þau rækti jafnframt menningu heimalandsins 

og móðurmál sitt.  

 Menningarmunur getur verið mikil áskorun fyrir samskipti kennara við 

foreldra ef kennarar eiga í erfiðleikum með að legga eigin menningarviðmið til 

hliðar í samskiptum við foreldra úr annari menningu og með annað tungumál 

(Colombo, 2004).  

 Til að vega á móti því sambandsleysi sem getur hlotist af slíku þurfa 

kennarar að leita sér upplýsinga sem hjálpa þeim að skilja hinn menningar og 

tungumálalega mismun sem endurspeglast oft í fjölskyldum nemenda þeirra. Á 

grundvelli slíkra upplýsinga má greina þann vanda sem við er að etja og gera 

viðeigandi ráðstafanir eins og að útvega túlka þar sem það á við (Lai og Ishiyama, 

2004). Að sama skapi geta kennarar samtvinnað efni um margbreytileika inn í 

kennsluefni barnanna (Molland, 2004).  

Á Íslandi er mikið notast við tölvupóst í samskiptum leikskólastarfsfólks við 

tvítyngda foreldra. Æskilegt væri kannski að meira væri um að algengustu 

samskipti væru til staðar í rituðu formi á mismunandi tungumálum, einnig til að 

auðvelda tvítyngdum foreldrum aðgengi að foreldrasamfélaginu. Erlendis hefur 

sumstaðar verið notast við samskiptatré fyrir tvítyngda foreldra til að koma á 

framfæri upplýsingum og tilkynningum til foreldranna (Ramirez, 2001).  
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4 Lög og reglur. 
Allt leikskólastarf á Íslandi byggir á lögum frá Alþingi nr. 90/2008 um leikskóla. 

Lögin virka eins og rammi utan um leikskólastarfið en Aðalnámskrá leikskóla 

tekur síðan meðal annars mið af þessum lögum. Flestir leikskólar eru síðan með 

eigin námskrá sem byggir á grunnþáttum menntunnar en ber þó að taka mið af 

Aðalnámskrá leikskóla. 

 

4.1 Lög um leikskóla 

Árið 2008 voru sett lög um leikskóla sem stuðst er við enn dag. Í þeim lögum eru 

lagðar línur í samstarfi leik- skóla og foreldra leikskólabarna. Þar kemur fram að 

leikskólar beri ábyrgð á góðu og öflugu samstarfi á milli foreldra og að kennara. 

Lögin leggja einnig þá skyldu á herðar leikskólum að nota túlka þegar um erlenda 

foreldra eða heyrnarskerta er að ræða (Lög um leikskóla, nr. 90/2008). 

 

 4.2 Aðalnámskrá leikskóla 

Leikskólum ber að taka mið af Aðalnámskrá leikskóla frá 2011. Í henni er lögð 

mikil áhersla á samvinnu leikskóla og fjölskyldna en ekki er fjallað sérstaklega um 

fjölskyldur af erlendum uppruna. Þar kemur meðal annars fram að framlag og 

sjónarmið sé mikilvægur liður í að hafa heildarsýn á velferð og vellíðan barna. 

Mikilvægt sé að lagður sé grunnur að samstarfi strax í byrjun leikskólagöngu. Í 

Aðalnámskrá er lögð mikil áhersla á að leikskólastarfsfólk allmennt sýni 

fjölbreyttum fjölskyldugerðum og menningu skilning og virðingu. “Mikilvægt er 

að á milli þessara aðila ríki traust, þeir geti deilt sjónarmiðum sínum og tekið 

sameiginlegar ákvarðanir er varða einstök börn" (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). 

 

5 Aðferð  
Gögnum var safnað með tvenns konar hætti. Megindlegri rannsókn og  eigindlegri 

rannsókn. 

5.1 Megindleg aðferð 

Í megindlegri aðferð er fyrst og fremst verið að vinna með tölfræði, úrvinnslu á 

tölum og samanburði á þeim. Aðferðin krefst oftast stærra úrtaks en rannsóknir 



 16 

byggðar á eigindlegum aðferðum og veita því breiðari sýn en eigindlegar aðferðir 

(Sigurlína Davíðsdóttir 2003). 

 Leyfi fyrir rannsókninni fékkst hjá Persónuvernd (sjá fylgiskjöl bls. 42) og 

stjórnendum leikskólanna og Reykjavíkurborg. Spurningarnar voru sendar út í 

gegnum netfangalista leikskólanna undir umsjón stjórnenda þeirra. Öll svör voru 

nafnlaus og netföng sem spurningakönnuni var send á kom hvergi fram í 

niðurstöðum. 

 

5.2 Eigindleg aðferð 

Til þessa að ná dýpri skilningi á rannsóknarefninu var ákveðið að hafa litla 

viðtalsrannsókn sem byggði á eigindlegri rannsóknaraðferð. Aðferðin byggir fyrst 

of fremst á upplifun þeirra einstaklinga sem verið er að spyrja. Hún á rætur í 

fyrirbærafræðinni (Phenimenology) sem leitast við að skilja félagsleg fyrirbæri 

með eigindlegum aðferðum (Esterberg, 2002).  

Rannsóknaraðferð var í samræmi við rannsóknarspurninguna og var 

ákveðið að nota eigindlega rannsóknarhefð. Í því fólst að gerðar voru 

vettfangsnótur og notuð opin viðtöl við fjóra aðila. Það var talið henta þar sem 

leitað var eftir frekar miklum upplýsingum frá frekar fáum einstaklingum en þetta 

gat þó þýtt að breidd væri fórnað fyrir dýpt. Vettvangsnótur voru síðan kóðarar og 

gögnin greind eftir þemum.  

 Hugtakið “Eigindlegar rannsóknaraðferðir” er því samheiti yfir fjölbreytta 

rannsóknarhefð. Nokkur mikilvægustu einkenni eigindlegra rannsókna eru; 

athugun við náttúrulegar aðstæður, lýsandi gögn, áhersla lögð á ferli frekar en 

útkomu, aðleiðsla og áhersla lögð á merkingu eða skilning (Bogdan og  Biklen, 

1998). 

 Í eigindlegri rannsóknaraðferð sem notuð var, er unnið með margar breytur 

og tiltölulega fá tilvik. Aðferðin gefur möguleika á að öðlast heildstæða mynd af 

afstöðu og upplifun fólks og afla þekkingar á hvaða skilning og merkingu fólk 

leggur í líf sitt og athafnir. Tæki sem notast er við í gagnasöfnun eru meðal annars, 

vettvangsnótur, afrituð viðtöl, myndbandsupptökur, persónuleg gögn, opinber skjöl 

og skýrslur.  Eigindlegar rannsóknir eru túlkandi og byggja á kenningum um að 

veruleikinn sé félagslega skapaður og byggja á lýsandi rannsóknargögnum. Það eru 
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rannsóknir sem eiga upphaf í gögnunum sem eru notuð til að móta kenningu, setur 

af stað tilgátur sem eru svo ef til vill prófaðar frekar.  

6 Niðurstöður 

6.1 Megindleg rannsókn 

Netkönnun var send með spurningaforritinu Survey Monkey á 206 aðila og 103 

svör bárust sem er um 50% þátttaka. Af þeim sem tóku þátt voru 53.92% úr 

Vestubæ reykjavíkur og 31.96% úr Breiðholtinu aðrir bjuggu í öðrum hverfum 

borgarinnar. 17.65% þátttakenda voru annað hvort leikskólakennari eða 

leikskólaleiðbeinandi. 90.20% voru foreldrar barna á leikskóla aldri. 89.22.% 

sögðust vera íslendingar og 18% sögðust vera af erlendu bergi brotnir. Megindlega 

rannsóknin er í formi 14 spurninga.  Fyrstu sex voru lokaðar spurningar 

(bakgrunnsbreytur) og snérust um stöðu þátttakenda. Átta spurningar voru opnar 

(raðbreytur) og snérust um skoðanir og reynslu fólks sem tengist leikskólastarfinu. 

(sjá fylgiskjöl bls. 40). 

Spurningarnar voru síðan sendar á leikskólakennara/leiðbeinendur og foreldra í 

einum leikskóla í Vesturbænum og öðrum í Breiðholtinu til að fá einnig lítilsháttar 

samanburð á milli hverfa. Spurningar voru bæði á íslensku og ensku.  

6.2 Niðurstöður úr megindlegri rannsókn 

Sjöunda spurning var; Hversu góð finnst þér samvinnan vera á milli 

leikskólakennara og foreldra? Samkvæmt Survey Monkey töldu 42.57% allra 

þátttakenda samvinnu á milli foreldra og leikskólakennara vera mjög góða. Af 

þeim (35) sem telja samvinnu milli foreldra og leikskólakennara vera mjög góða 

voru (20) úr Vesturbæ en (15) úr Breiðholti. Af þeim 44 (49.50%) sem töldu hana 

vera frekar góða voru (31) úr Vestubæ en (13) úr Breiðholtinu. SPSS 

fylgniútreikningar sýndu að fylgni við þessar niðurstöður samkv. pearson´s r 

fylgnistuðli var neikvæð en samt örlítið neikvæðari hjá þeim sem bjuggu í 

Vesturbæ -.019 en þeim sem bjuggu í Breiðholti -,012. Af þeim 22 

leikskólastarfsfólks sem tóku þátt voru (5) sem fannst samvinnan vera mjög góð og 

af 89 foreldrum sem tóku þátt voru (40) sem töldu samvinnuna vera mjög góða. 

(12) leikskólastarfsfólk fannst samvinnan frekar góð og 43 foreldrum fannst 

samvinnan frekar góð. Fylgni við þessa niðurstöðu hjá leikskólastarfsmönnum var 

einnig neikvæð -,307**  og jákvæð hjá foreldrum ,207**. Af þeim (90) 

Íslendingum sem tóku þátt töldu 36 samvinnuna vera mjög góða en af þeim (19) 
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sem voru af erlendbergi brotnir voru (10) sem voru á sömu skoðun. (54) 

þátttakendur sem töldu samvinnuna vera frekar góða og þar af voru (45) 

Íslendingar og  

9 af erlendu bergi brotnir. Aðrir svöruðu hvorki né. Fylgni var örlítið neikvæð hjá 

Íslendingum -,136 en jákvæð hjá fólki að erlendu bergi brotnu eða ,142. Sjá nánar 

fylgnitöfllu í bls 43-44 í fylgiskjölum og á bls.45-49 
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Dæmi um samkeyrslu í krosstöflu á bakgrunnsbreytum og spurningum  

Mynd 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Mynd 2. 

 

Hversu goð finnst ter samvinna vera á milli 
leikskólakennara og foreldra * Vesturbær 

Crosstabulation 
Count 
  Vesturbær Total 
  ja nei  

Hversu god finnst 
ter samvinna vera a 
milli 
leikskolakennara 
og foreldra 

mjog 
god 

20 23 43 

frekar 
god 

31 19 50 

hvorki 
ne 

4 4 8 

99 0 1 1 
Total 55 47 102 
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Áttunda spurning var; Hversu góð finnst þér samvinnan vera á milli 

leikskólaleiðbeinenda og foreldra? Niðurstöður benda meðal annars til þess að af 

þeim 35.29% þátttakenda sem telja samvinuu milli foreldra og leikskólakennara 

vera mjög góða voru álíka margir úr Vesturbæ (17) og Breiðholti (14). Helmingi 

fleiri af þeim 50.98% sem töldu hana vera frekar góða voru úr Vesturbæ (29) en úr 

Breiðholtinu (15). 13.73% voru hlutlausir. SPSS fylgniútreikningar sýndu að fylgni 

við þessar niðurstöður samkv. pearson´s  r fylgnistuðli var neikvæð eða -,114 hjá 

þeim sem bjuggu í Vesturbænum og jákvæð hjá þeim sem bjuggu í Breiðholtinu 

eða ,170. Miklu færra leikskólastarfsfólk (3)  en foreldrum (34) fannst samvinnan 

mjög góð. Umtalsvert færra leikskólastarfsfólks (13) en foreldrum (45) sem tóku 

þátt fannst samvinnan frekar góð en foreldrum. Fylgni var neikvæð meðal 

leikskólastarfmanna -,277** og jákvæð meðal foreldra eða ,212*. Fjórfallt fleiri 

Íslendingar (32) töldu samvinnuna vera mjög góða en þeir sem voru af erlendu 

bergi brotnir (5). Hið sama gilti nánast um þá sem töldu samvinnuna vera frekar 

góða, Íslendingar (44) af erlendu bergi brotnir (11). Hins vegar lítill munur á milli 

íslendinga -,064 og erlendra ríkisborgara -,079 eða varðar fylgni við niðurstöðu 

þessarar spurningar. Sjá nánar fylgnitöfllu í bls 43-44 í fylgiskjölum og aukaefni 

bls.51-56.  

Níunda spurning var; Hversu miklu máli skiptir þjóðerni eða tungumál í 

samskiptum og samvinnu á milli leikskólakennara/leiðbeinenda og foreldra? 

Niðurstöður úr þessari spurningu benda til að af þeim 27.80% þátttakenda sem 

töldu það skipta mjög miklu máli komu (12) úr Vesturbæ og var person´s r fylgni 

við það -,061. (10) komu úr Breiðholti. Af þeim 34.00% sem töldu það skipta 

frekar miklu máli komu (21) úr Vesturbæ og úr Breiðholti (13). 17.5% voru 

hlutlausir, 14.5% töldu það skipta frekar litlu máli en aðeins 4.90% töldu að það 

skipti mjög litlu máli og var person´s r fylgni við þesa niðurstöðu -,061 fyrir 

Vesturbæ og ,128 fyrir Breiðholt. Færri leikskólastarfsmönnum (7) en foreldrum 

(22) fannst þjóðerni eða tungumál skipta mjög miklu máli. Hið sama gilti um þá 

sem fannst það skipta frekar miklu máli eða leikskólastarfsmenn (10) og forleldrar 

(33). Fylgni við þessar niðurstöður var person´s r ,139 fyrir leikskólastarfsfólk og -

,142 fyrir foreldra. Færri erlendum ríkisborgurum (3) fannst það skipta mjög miklu 

máli en 23 Íslendingum. 33 Íslendingum fannst það skipta frekar miklu máli en 

aðeins 13 sem voru af erlendu bergi brotnu. 17 íslendingar töldu það ekki skipta 
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neinu máli en aðeins 1 erlendur rikisborgari. Athygli vekur þó að aðeins tæp 20% 

telja það skipta frekar eða mjög litlu máli og þar af voru 17 íslendingar og aðeins 2 

af erlendu bergi brotin. Fylgni hjá erlendum ríkisborgurum fyrir þessum 

niðurstöðum var person´s r,102, en  hjá Íslendingum person´s r fylgni -.059. Sjá 

nánar Sjá nánar fylgnitöfllu bls. 43-44 í fylgiskjölum og  aukaefni bls.57-61. 

 

Dæmi á skiptingu svara í spurningu níu í kökuriti 

Mynd 3 

 

 
 

Tíunda spurning var; Hversu mikilvæg er notkun túlka í foreldraviðtölum á 

samvinnu og samskipti á milli leikskólakennara/leiðbeinenda og foreldra? 43.14% 

þátttakenda töldu notkun túlka í foreldraviðtölum vera mjög mikilvæga. Þar af voru 

Vesturbær (19) og Breiðholt (19). 28.43% töldu hana vera frekar mikilvæga og þar 

af Vesturbær (15) og Breiðholt (8). 23.53% voru hlutlaus og aðeins 4.90% töldu 

það skipta frekar litlu máli. SPSS fylgniútreikningar sýndu að fylgni við þessar 

niðurstöður samkv. pearson´s r fylgnistuðli var að í Vesturbæ væri neikvæð fylgni 

við þessar niðurstöður -,240 en í Breiðholtinu væri mun meiri fylgni eða ,269.  

Foreldrar (37) og leikskólastarfsmenn (14) töldu notkun túlka vera mjög 

mikilvæga. Leikskólastarfsmenn (6) og foreldrar (23) töldu hana vera frekar 

mikilvæga, en hátt í 25% þátttakenda voru hlutlausir. 

Leikskólastarfmenn virtust vera jákvæðari gagnvart þessum niðurstöðum fylgni 

person´s r ,247 en foreldrar sem mældust með fylgni person´s r -,207. Íslendingar 

(41) og erlendir ríkisborgarar (8) töldu notkun túlka vera mjög mikilvæga. (23) 

Hversu miklu máli skiptir þjó 

Mjög miklu/ Very 
much 
Frekar miklu/Rather 
much 
Hvorki né Neither nor 
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Íslendingar töldu hana vera frekar mikilvæga og (8) erlendir ríkisborgarar töldu 

hana vera frekar mikilvæga. (20) Íslendingar svöruðu hvorki né en aðeins (3) af 

erlendu bergi brotnir. Hóparnir eru hvorir tveggja að mælast með frekar jákvæða 

fylgni við þessar niðurstöður eða fylgni person´s r ,002 hjá Íslendingum á móti 

,086 hjá fólki af erlendu bergi brotnu sem virðast heldur jákvæðari gagnvart þessari 

niðurstöðu. Sjá nánar fylgnitöfllu á bls. 43-44. og samkeyrslur á bls.62-67. í 

fylgiskjölum. 

 

Ellefta spurning var; Hversu mikil áhrif hefur menntun á samskipti og samvinnu á 

milli leikskólakennara/leiðbeinenda og foreldra? 

Varðandi áhrif menntunar þá töldu 11.76% menntun skipta mjög miklu máli. Þar af 

voru (7) úr Vesturbæ og (4) úr Breiðholti. 34.71% töldu menntun skipta frekar litlu 

máli og þar af voru (21) úr Vesturbæ og (10) úr Breiðholti. 38.24% voru hlutlausir 

Þar af voru (18) úr Vesturbæ og (14) úr Breiðholti.  13.73% töldu hana skipta 

frekar litlu máli og þar af voru (8) úr Vesturbæ og (3) úr Breiðholti. og 1.96% töldu 

hana skipta mjög litlu máli. SPSS fylgniútreikningar sýndu að fylgni við þessar 

niðurstöður samkv. pearson´s r fylgnistuðli var að í Vesturbæ væru örlítið minni 

fylgni við þessar niðurstöður -,008 en í Breiðholtinu ,017.  

Leikskólastarfsmenn (3) sem töldu menntun hafa mjög mikil áhrif og foreldrar 

(11). Leikskólastarfsfólk (8) sem töldu hana hafa frekar mikil áhrif og foreldrar 

(32). 33 foreldrar voru hlutlausir og 10 leikskólastarfsmenn. Einum 

leilkskólastarfsmanni fannst það hafa frekar lítil áhrif og 12 foreldrum. 

Leikskólastarfmenn virtust vera jákvæðari gangvart þessum niðurstöðum ,077 en 

foreldrar -,034.  

Þegar  Íslendingar voru spurðir þessara spurninga voru (7) sem svöruðu mjög mikil 

og erlendir (6). (33) Íslendingar svöruðu frekar mikil og (7) erlendir. (39) 

Íslendingar svöruðu hvorki né og (4) af erlendu bergi brotnir. (15) Íslendingar og 

aðeins (2) af erlendu bergi brotnu  töldu menntun hafa frekar lítil eða mjög lítil 

áhrif. Íslendingar mælast með frekar neikvæða fylgni við þessar niðurstöður -,223 

en erlendir ríkisborgarar eru með jákvæða  fylgni eða ,235. Sjá nánar fylgnitöfllu á 

bls 42-43 í fylgiskjölum og á bls.68-73. 

Tólfta spurning var; Hversu mikil áhrif hafa foreldrar á samvinnu við 

leikskólakennara/leiðbeinenda? Niðurstaðan úr þessari spurningu var nokkuð 

afgerandi og benti til að af þeim 38.24% þátttakenda sem töldu foreldra hafa mjög 
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mikil áhrif voru (17) úr Vesturbæ og (15) úr Breiðholti. Af þeim 49.02% sem töldu 

þá hafa  frekar mikil áhrif voru (32) úr Vesturbæ og (11) úr Breiðholti. 10.78% 

voru hlutlausir og skiptist það nokkuð jafnt á milli bæjarhluta. 1.96% töldu þá hafa 

frekar lítil áhrif. SPSS fylgniútreikningar sýndu að fylgni við þessar niðurstöður í 

Vesturbæ samkv. pearson´s fylgnistuðli væru svipuð og fylgni við þessar 

niðurstöður eða ,040 og í Breiðholtinu ,076 samkv. pearson´s fylgnistuðli. 

Af leikskólastarfmönnum voru (7) sem töldu foreldra hafa mjög mikil áhrif en 

foreldrar voru (35). (11) leikskólastarfmenn töldu foreldra hafa frekar mikil áhrif 

og (41) foreldri. Fylgnin hjá leikskólastarfsmönnum og foreldrum var svipað 

neikvæð gagnvart þessum niðurstöðum en leikskólastarfmenn virtust vera örlítið 

jákvæðari með -,009 en foreldrar með -,050.  

Af íslendingum töldu (35) þá hafa mjög mikil áhrif en aðeins (7) af erlendum 

ríkisborgurum. (44) íslendingar töldu þá hafa frekar mikil áhrif en aðeins (9) af 

erlendum ríkisborgurum. Íslendingar mælast með frekar jákvæða fylgni við þessar 

niðurstöður eða ,207 en erlendir ríkisborgarar eru með neikvæða fylgni við þessa 

niðurstöðu eða -,151. Sjá nánar fylgnitöfllu á bls 42-43 í fylgiskjölum og á bls.74-

79. 

Þrettánda spurning var; Hversu mikilvæg er góð samvinna á milli 

leikskólakennara/leiðbeinenda og foreldra fyrir velferð barnsins í leikskólanum? 

Niðurstöður úr þessari spurningu komu nokkuð að óvart. 88.24% þátttakenda töldu 

góða samvinnu á milli foreldra og leikskólakennara/leiðbeinenda vera mjög 

mikilvæga fyrir velferð barnsins í leikskólanum, 10.78% töldu hana vera frekar 

mikilvæga og 0.98% var hlutlaus. Úr Vesturbæ töldu (49) að góð samvinna á milli 

leikskólakennara og foreldra væri mjög mikilvæg fyrir velferð barnsins í 

leikskólanum á móti (26) úr Breiðholti. (6) töldu hana vera frekar mikilvæga á móti 

(4) úr Breiðholti. (1) leikskólastarfsmaður og (11) foreldrar og (12) Íslendingar á 

móti (0) erlendur ríkisborgari. 

SPSS fylgniútreikningar sýndu að fylgni við þessar niðurstöður samkv. pearson´s r 

fylgnistuðli var að í Vesturbæ var fylgni aðeins jákvæðari eða ,082 en í 

Breiðholtinu -,100. Hjá leikskólastarfsmönnum voru þetta (21) á móti (77) hjá 

foreldrum en  fylgnin hjá leikskólastarfmönnum virtust vera með örlítið jákvæðari 

eða ,130 en foreldrar með -,062.  Hjá Íslendingum voru þetta (78) á móti (18) hjá 

erlendum ríkisborgurum. Íslendingar og erlendir ríkisborgarar mælast svipaða 
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jákvæða fylgni við þessar niðurstöður eða ,029 og ,041. Sjá nánar fylgnitöfllu á bls 

43-44 í fylgiskjölum og á bls.80-85. 

Fjórtánda spurning var; Hversu mikil áhrif telur þú að fordómar hafi á samvinnu 

og samskipti á milli leikskólakennara/leiðbeinenda og foreldra? Varðandi áhrif 

fordóma þá töldu 36.36% þáttakenda að fordómar hafi mjög mikil áhrif á samvinnu 

og samskipti leikskólakennara/leiðbeinenda og foreldra, 25.25% telja að þeir hafi 

frekar mikil áhrif og 15.15 % eru hlutlausir. 15.15% töldu þá hafa frekar lítil áhrif 

og 8.08% töldu þá hafa mjög lítil áhrif.  

Íslendingar og erlendir ríkisborgarar mælast svipaða jákvæða fylgni við þessar 

niðurstöður eða ,033 og ,073. Sjá nánar fylgnitöfllu á bls 1 í fylgiskjölum. Af (55) 

þáttakendum úr Vesturbæ voru (20) sem töldu að fordómar hefðu mjög mikil áhrif 

á samvinnu og samskipti leikskólastarfsfólks og foreldra á móti (9) úr Breiðholti. 

(14) töldu þá hafa frekar mikil áhrif á móti (11) í Breiðholti. SPSS 

fylgniútreikningar sýndu að fylgni við þessar niðurstöður samkv. pearson´s r 

fylgnistuðli var að í Vesturbæ var fylgni neikvæðari við þessar niðurstöður eða -

,091 en í Breiðholtinu var fylgni jákvæðari  eða -054.  

Á meðal leikskólastarfsfólks sem töldu að fordómar hefðu mjög mikil áhrif á 

samvinnu og samskipti leikskólastarfsfólks og foreldra, voru (6) 

leikskólastarfsmenn á móti (33) foreldrum. Fylgnin hjá leikskólastarfsmönnum var 

-,014 en jákvæð hjá foreldrum hún ,024  gagnvart niðurstöðum könnunarinnar. 

Hlutfallið var svipað á milli þeirra sem sem töldu þá hafa frekar mikil áhrif. 

Íslendingar voru (33) sem töldu að fordómar hefðu mjög mikil áhrif á móti (7) af 

erlendu bergi brotin. (24) Íslendingum fannst fordómar hafa frekar mikil áhrif og 

(7) af erlendu bergi brotin. Íslendingar og erlendir ríkisborgarar mælast svipaða 

jákvæða fylgni við þessar niðurstöður eða ,033 og ,073. Sjá nánar fylgnitöfllu á bls 

43-44 í fylgiskjölum og á bls.86-91. 

6.3 Eigindleg rannsókn 

Í fyrstu mótaði rannsakandi rannsóknaráætlun þar sem lýsing á verkefninu kom 

fram og snerist um að gera eigindlega rannsókn þar sem að rannsóknarspurningin 

var hvort menntun, þjóðerni, fordómar eða tungumál hefðu áhríf á samstarf og 

samskipti foreldra og leikskólastarfsfólks? Rannsakandi þekkti annað hvort eða 

kannaðist við viðmælendur þannig að ágætis traust var til staðar á milli 

rannsakanda og viðmælenda sem er ein af meginforsendum eigindlegra 
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rannsóknaraðferða. Markmiðið var síðan að fá upplýsingar hjá viðmælendum sem 

tengdust allir viðfangsefninu í gegnum vinnu eða á annan hátt.  

Í þessari rannsókn var byrjað á að nota markvisst úrtak (purposive sampling), það 

er að fyrsti viðmælandi var valinn af höfundi þar sem hann gerði ráð fyrir að sá 

viðmælandi hefði velt þessum hlutum fyrir sér nýverið. Síðan var notast við 

veltiúrtak (snowballing), þannig að sá fyrsti benti á annan, til að tryggja hlutleysi 

eins og kostur var. Við val á síðastu viðmælendum var ákveðið að til að fá meiri 

breidd væri skynsamlegt að velja þá með markvissu úrtaki (purposive sampling.) 

Þessir einstaklingar voru þá fulltrúar þýðisins en vonast var til að með vali á þriðja 

viðmælanda hefði verið komið í veg fyrir að þessir einstaklingar hefðu of líkar 

skoðanir og  til að gefa breytileg sjónarhorn. 

6.4 Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi eigindlegu rannsóknarinnar afmarkaðist af spurningum sem tengdust 

rannsóknarspurningunni. Opnar spurningar voru samdar upp úr sömu spurningum 

og voru notaðar í megindlegu rannsókninni sem var gerð á undan en fækkað úr 

fjórtán í níu. Bakgrunnsbreytur voru fjórar og snérust þær spurningar um hvort að 

þátttakendur væru íslendingar eða af erlendu bergi brotin og hvort þeir væru 

leikskólastarfsfólk eða foreldri. Spurningarnar tengdust allar samskiptum og 

samvinnu sem voru meginþemur rannsóknarinnar. Spyrjandi leitaðist við að vera 

eins lítið stýrandi og hægt var leyfði þess í stað viðtölunum að fljóta svolítið án 

þess að missa sjónar á markmiðinu. Spurningar voru hafðar bæði á íslensku og 

ensku. Það kom ekki að sök að hafa þær ekki á tungumáli allra viðmælenda þar 

sem allir sem tóku þátt töluðu ensku, sjá (fylgiskjöl bls. 41.) Úrtakið var frekar lítið 

og litið verður á niðurstöður frekar sem vísbendingar sem mætti líta til í 

umræðukafla.  

6.5 Þátttakendur og bakgrunnur 
Þátttakendur höfðu sama bakgrunn og þátttakendurnir úr megindlegu rannsókninni 

og vonast var til að þessi rannsókn myndi gefa vísbendingar sem styddu við eða 

höfnuðu niðurstöðum megindlegu rannsóknarinnar og jafnframt dýpka skilning á 

viðfangsefninu. Hringt var í þátttakendur og verkefnið kynnt fyrir þeim. Þeir voru 

síðan spurðir hvort þeir hefðu áhuga á að taka þátt og voru undirtektir allmennt 

mjög góðar.  
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Þátttakendur fengu dulnefnin Birna(B) Stína(S) Karítas (K) og Lucy (L). Birna er 

leikskólakennari í deildarstjórastarfi og hefur unnið í leikskóla í 20 ár. Stína er líka 

leikskólakennaramenntuð, með mastersgráðu í uppeldis og menntunarfræðum og 

hún starfar sem deildastjóri. Karitas er af erlendu bergi brotin og hefur búið á 

Íslandi og starfað á leikskóla í 10 ár. Hún er einnig foreldri með barn í leikskóla og 

hefur  leikskólakennaramenntun. Lucy er einnig af erlendu bergi brotin og hefur 

búið á Íslandi í 8 ár. Hún er foreldri og leiðbeinandi í leikskóla. 

6.6 Niðurstöður úr eigindlegri rannsókn 

Í köflunum að neðan verður aðeins vitnað beint í viðtölin við þátttakendur til að fá 

innsýn í það sem kom fram í svörum þeirra. Niðurstöðukaflanum er síðan skipt í 

átta hluta eftir þemum og nokkur þessara meginþema hafa svo undirþemu. Fyrsta 

þemu snýst um samvinnu foreldra og leikskólastarfsfólks, siðan um þjóðerni  og 

tungumál, því næst verður talað um notkun túlka, um menntun leikskólastartfsfólks 

og velferð barnsins, og síðast um  áhrif foreldra og fordóma. 

6.7 Samvinna  foreldra og leikskólastarfsfólks 

Flestir þátttakendur eru sammála um mikilvægi góðar samvinnu á milli foreldra og 

leikskólastarfsfólks þótt einhver áherslumunur sé á milli þátttakenda. Allir 

þátttakendur svöruðu að reynsla þeirra væri mjög góð af samvinnu á milli foreldra 

og leikskólastarfsfólks og þau hef alltaf átt auðvelt með foreldrasamskipti.  

Birna sagði að oft kæmu hlutir upp sem þarf að ræða og laga.  

B: Reynsla mín er mjög góð og ég hef alltaf átt auðvelt með 
foreldrasamskipti. Auðvitað kemur einstaka sinnum upp eitthvað sem 
þarf að ræða og laga en ég hef alltaf náð að leysa það farsællega. Í 
sambandi við leiðbeinendur þá eru þeir auðvitað misjafnir, eins og 
allir, en flestum gengur mjög vel í foreldrasamskiptum. Foreldrar leita 
samt oftast til fagfólksins og er bent á að gera það ef eitthvað er að. 
 
S: Reynsla mín er mjög góð, og ég hef aldrei heyrt kvartanir frá 
foreldrum. Og ég reyni alltaf að tala faglega við foreldrana. En 
stundum kema upp tungumálavandamál.  
 

Karitas fannst að í samskiptum þá væri gagnkvæm virðing mjög mikilvæg. 

K: Ég er leikskólakennari og ég get talað um mína reynslu um 
samskipti við foreldra. Það skiptir máli hvernig við tölum við foreldra 
og sýnum þeim virðingu. En við getum öll verið kurteis og áhugasöm 
og það skiptir ekki máli hvort starfsmaður er menntaður eða ekki. En 
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ef það eru sérstakar aðstæður þá er gott að leikskólakennarinn geti haft 
samskipti við foreldra.  
 

Lucy sagðist einfaldlega bara hafa góða reynslu af samvinnu á milli 

leikskólakennara og foreldra. 

L: Good experience, I have no problem at all. And I think the Icelandic 
parents they are more often polite to me when they communicate to 
me and speak slowly. 

6.8  Þjóðerni og tungumál 

Stundum er þjóðerni og tungumál að hamla hvernig til tekst með samskipti, 

samvinnu og aðlögun barna sem eru af erlendu bergi brotin. Flestum þátttakendum 

fannst þjóðerni skipta máli en mismiklu þó.   

Birnu  og Stínu fannst þjóðerni og tungumál skipta máli í samskiptum og samvinnu 

á milli leikskólakennara/leiðbeinanda og foreldra. Karítas fannst tungumálið skipta 

mjög miklu máli þegar hún er að vinna með til dæmis foreldrum af erlendum 

uppruna og Lucy sagði að til þess að samskipti virki eins og þau eiga að gera þá 

þurfi folk að geta skilið hvort annan. 

Birnu fannst þjóðerni og tungumál skipta máli í samskiptum og samvinnu á milli 

leikskólakennara/leiðbeinanda og foreldra.  

B: Já það gerir það. Fólk sem kemur erlendis frá skilur ekki allt sem 
við erum að gera hér, eins og t.d. mikla útiveru. Þeir þurfa þá bara að 
fá útskýringu á því. Það er betra að hafa túlk í viðtölum svo öll 
skilaboð komist rétt til skila. Það er mjög mikill menningarmunur á 
milli landa og þá þarf að bera virðingu fyrir því og fá fólk til að sjá 
hvað er barninu fyrir bestu hér á Íslandi. 
 

Stínu fannst þjóðerni og tungumál skipta máli í samskiptum og samvinnu á milli 

leikskólakennara/leiðbeinanda og foreldra. 

S: Já, þegar foreldrar tala ekki íslensku. Til dæmis á siðastia ári var eitt 
barn í aðlögun og hvorugt foreldrið talaði íslensku og aðeins móðir 
talaði örlitla ensku. Þá reyndist mjög erfitt fyrir mig að útskýra og gefa 
upplýsingar til foreldra um dagskipulag. Ég lét því leikskólastjórann 
panta túlk bæði vegna foreldra og vegna aðlögunar fyrir barnið. 
 

Karitas taldi tungumálið vera mikilvægt. 

K: Mér finnst tungumálið skipta mjög miklu máli þegar hún er að 
vinna með til dæmis foreldrum af erlendum uppruna. 
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Lucy taldi þetta ekki vera aðalatriði.  

   L: In order have effective communication,one should be able to understand 

each other using a common language as english. 

 6.9 Notkun túlka 

Allmennt er talið að notkun túlka bæti samvinnu og samskipti í leikskólum þar sem 

það á við. 

Birna taldi að nauðsynlegt sé að vegna réttra upplýsinga og gangkvæmra samskipta 

að fá túlk í foreldraviðtöl þar sem það á við.  

B: Foreldrar eiga rétt á að fá túlk í foreldraviðtöl og við notum það 
alltaf. Það er miklu betra að geta sagt allt og fengið það túlkað á 
tungumáli foreldranna til að ekkert fari milli mála. Það verður síður 
misskilningur og eins geta þá foreldrar tjáð sig miklu betur um allt sem 
þeim finnst. 
 
S: Ég nota mikið túlka þegar ég vinn með foreldrum sem eru af 
erlendu bergi brotin. Og ég upplýsi þá alltaf líka ef þau skilja mig ekki 
og ég bendi þeim einnig á að þau geti fengið hjálp frá Alþjóðahúsinu 
sem sé frí fyrir foreldra. 

 
K: Mikilvægt er að nota túlk ef foreldrar tala ekki íslensku eða jafnvel 
ekki ensku, það er mikilvægt að foreldrar fái góðan skilning á um  
hvað er verið að tala í foreldraviðtalinu. Mér finnst að foreldrar eiga 
rétt á að óska eftir túlkaþjónustu ef þau skilja hvorki íslensku né 
ensku. Tungumálið skiptir líka svo miklu máli til að hafa góð 
samskipti á milli foreldra og leikskólastarffólks og einnig þegar 
foreldrar þurfa að fá upplýsingar frá leikskólanum. 
 

Lucy kinkaði bara kolli við spurningunni. 

L: It is very effective. The preschool offer me the interpreter, but for 
my self it was not necessary because I can speak english. And I do 
understand Icelandic little bit, so no problem at all for me, but for 
other parents I think it is important.and maybe for other workers in 
preschool. 

7.0 Menntun leikskólastarfsfólks 

Stundum er talað um að með meiri menntun þá séu minni líkur á að samskipti og 

samvinna þróist ekki á eðlilegan hátt.  

Birna telur að reynsla skipti ekki minna og jafnvel meira máli en menntun.  

B: Ég vil nú meina að fólk hafi það fyrst og fremst í sér að vera flott í 
samskiptum. Þetta er líka heilmikil æfing sem kemur með árunum. 
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Fólk lærir á foreldra hvað þeir eru misjafnir og hvað má segja. Það er 
eitthvað farið í þetta í náminu en þetta er fyrst og fremst reynsla sem 
fólk öðlast. 
 
S: Mér finnst það skipta miklu máli hjá mér sem deildarstjóra ég sé 
með þekkingu um uppeldismál og það er einnig mjög mikilvægt 
hvernig við deilum til foreldra meðal annars því sem við höfum sjálf 
lært.  
 

Karitas telur hins vegar að menntun skipti ekki öllu  máli, frekar áhugi og 

jákvæðni. 

K: Foreldrar hafa mikil áhrif á hvernig samvinna og samskipti við 
starfsfólk tekst til. Mikilvægt er að foreldra sýni áhuga og taki þátt. 
Áhugi foreldrar gefur haft jákvæð áhrif á leikskólastarfið og  einnig er 
gott að foreldrar tali við starfsfólkið og sýni áhuga.  
 

Lucy var hins vegar ekki á sama máli og taldi menntun vera mikilvæga til þess að 

geta komið þekkingu faglega áleiðis til foreldra. 

L: One must be knowledgeable in order to pass on knowledge to 
orders, in educating preschool children, staff are bound to be very well 
informed and trained. 

7.1 Áhrif foreldra 

Misjafnar skoðanir eru um hversu mikil áhrif foreldrar hafa á samvinnu og 

samskipti við leikskólastarfsfólk. 

B: Foreldrar hafa auðvitað heilmikil áhrif á samstarfið. Þeir þurfa að 
vilja taka þátt og á síðustu árum hafa foreldrar sýnt því meiri áhuga 
hvað við erum að gera í leikskólanum. Þeir vilja fá upplýsingar og 
fylgjast vel með. Foreldrar eru duglegir að taka þátt og mæta þegar við 
bjóðum þeim hingað þegar eitthvað er um að vera. Sumir gefa sér 
alltaf tíma til að koma inn, spjalla og leita eftir upplýsingum. 
 
S: Að sjálfsögðu hafa foreldrar áhrif og enn meira á seinni árum en hér 
áður fyrr. Það virðist hafa orðið ákveðin vakning í þessum efnum sem 
er mjög ánægjulegt fyrir þróun leikskólastarfsins. 
 

Karítas telur að gott samstarf sé ekki síður undir foreldrunum komið. 

 
K: Þegar samvinnan og samskipti góð þá líður barninu vel í 
leikskólanum. 
 

Lucy telur að foreldrar hafi áhrif í gegnum þátttöku. 
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L: Through involvement, like attend some activities in preschool for 
examples, sumarhátið, myndlistasýning, foreldrafundir, páskaföndur, 
christmas activities. You need to show some involvement so that your 
child feel  secured in school. 

7.2  Velferð barnsins 

Allir þátttakendur voru sammála um mikilvægi góðrar samvinnu á milli 

leikskóla og foreldra fyrir velferð barnsins. 

B: Það er langbest ef góð samvinna er á milli leikskóla og foreldra. 
Þeir viti hvað við erum að gera og eins að við vitum eitthvað um þau 
og þeirra áherslur. Þeir þekkja börnin sín best en stundum hegða 
börnin sér öðruvísi í leikskólanum en heima. Ef foreldrar eru ánægðir 
með leikskólann finna börnin það og það skilar sér í meiri ánægju hjá 
börnunum. Börnin eru hjá okkur allan daginn og foreldrar treysta 
okkur betur ef þeir þekkja okkur og vita hvað við erum að gera. 
 
S:Já, já, að sjálfsögðu skiptir það miklu máli fyrir velferð barnsins. 
 

Karitas bendir á hversu stór þáttur leikskólinn sé í lífi barnanna. 

K: Barnið er í leikskólanum kannski 8 tíma á dag og það er því 
mikilvægt að því líði vel í leikskólanum.  
 

Lucy telur að það mikilvægt fyrir velferð barnsins að barnið finni að það séu 

jákvæðir straumar á milli foreldra og leikskólastarfsfólks. 

L: Yes, so that Children can be secure and feel safe and welcome in 
the school. 

7.3 Fordómar 

Þrátt fyrir að fæstir vilji viðurkenna að þeir séu haldnir fordómum þá eru fordómar 

eitthvað sem allir þurfa að vera á varðbergi gagnvart. 

Birna hefur ekki upplifað að fordómar hafi áhrif á samvinnu og samskipti á milli 

leikskólastarfólks og foreldra. Hið sama gilti um Stínu, Karitas og Lucy. 

B: Ég hef sem betur fer ekki upplifað það sjálf. Ég trúi því að fólk vilji 
börnunum sem best.  Ég reyni alltaf að finna leiðir til að ná sambandi 
við foreldra. Koma til þeirra skilaboðum eða upplýsingum sem þau 
þurfa að hafa. Ég tek það alltaf fram í viðtölum að það skipti öllu máli 
að vera í góðu sambandi. Það sé best fyrir barnið. Við höfum stundum 
talað um að erlendir foreldrar séu ekki nógu duglegir að spyrja ef  þeir 
skilja ekki auglýsingar eða annað sem hangir uppi. Við reynum samt 
alltaf að þýða fyrir fólk. Fyrsta viðtal við foreldra skiptir öllu máli upp 
á framhaldið á samvinnu meðan barnið er í leikskólanum. 
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S: Ég hef ekki upplifað fordóma en ég reyni alltaf að tala þannig við 
fólk og þá sérstaklega þá sem eru af erlendu bergi brotin að fólk fái 
skýr skilaboð frá mér. Og ég er að sjálfsögðu alltaf kurties þegar ég 
tala við fólk. 

K: Ég hef ekki upplifað fordóma og get þess vegna ekki svarað þessu. 
 
L: Not really, I never experience it through communication and I have 
good relation to deildastjóri and other staff in preschool.  

7.4 Greining rannsóknargagna 

Það var athyglisvert að fylgjast með því að þegar leið á viðtölin þá virtust 

niðurstöður styðja nokkuð við niðurstöður úr megindlegu rannsókninni.  

Það má sjá á kóðun úr viðtölum á töflu 1 að hleðsla er afgerandi á þau þemu sem 

stóð til að skoða í upphafi það er "samskipti" og "samvinnu".  

Tafla 1. sýnir einfalt skema til að kóða eiginleg gögn í tvö þemu  

Þátttakandi nr.         Samskipti               Samvinna 

 

1    X   X 

2    X   X 

3    X   X 

4    X   X 

 

Tafla 1. sýnir að við kóðun reyndist greinilegt að tvær þemur sem ákveðið var að 

skoða  “samvinna” og “samskipti” hlutu þær álíka mikla hleðslu hjá öllum 

þátttakendum. Þetta kom kannski ekki á óvart þar sem að þeir voru með svipaðan 

bakgrunn og reynslu. 

Ákveðin hugtök sem tengdust þemunum voru síðan dregin út úr gögnunum og 

samspil þeirra skoðað. Í tilfelli "samskipta" voru dregin út undirþemu eins og 

"túlkanotkun", "faglegheit" og "virðing" og samspil þessara þema skoðuð. Í tilfelli 

"samvinnu voru dregin út undirþemu eins og "velferð barns" - "menntun" og 

"fúsleiki" 
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Dæmi um nokkur atriði sem skoðuð voru og sýna samspil hugtaka (undirþemu) í 

tengslum við þemurnar samskipti og samvinna.  

Mynd 2. sýnir að forsenda góðra samskipta er m.a samspil faglegheita, 

gagnkvæmrar virðingar og túlkanotkunnar. 

 

Góð samskipti 
Túlkanotkun 
Faglegheit 

Gagnkvæm virðing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. sýnir að forsenda góðrar samvinnu er m.a samspil fúsleika, menntunnar 
og umhyggju fyrir velferð barnsins. 
 
 
 
Samvinna 

Velferð barns 
Menntun 
Fúsleiki 

 

 

 

 
 
 

Góð samskipti 

Gagnkvæm 

virðing 

Faglegheit Túlkanotkun 

Samvinna 

Velferð  barns 

Fúsleiki Menntun 
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8.0 Umræður 
 Ef rannsakandi hugsar um viðfangsefnið sem tekið hefur verið fyrir í þessu B.ed 

verkefni og veltir því síðan fyrir sér hvort að eitthvað megi læra af þessu eða hvort 

að verkefnið sé að bæta einhverju við þá þekkingu þá kemur þá koma ýmis atriði 

upp í hugann. Svarið er að hér sé kannski ekki verið að finna upp hjólið en 

ýmislegt megi samt læra af þessu verkefni. Annað sem kemur fram sé kannski eldri 

þekking sem megi kannski í bland við niðurstöður rannsóknanna skerpa á og nýta í 

leikskólastarfinu. Rannsóknarspurningin var sprottin upp úr vangaveltum um hvort 

að búseta, staða og þjóðerni hefðu einhver áhrif á samvinnu leikskólastarfsfólks og 

foreldra, á hvort þjóðerni eða tungumál skipti máli, á mikilvægi notkunar túlka í 

foreldraviðtölum, á mikilvægi menntunar, á skoðanir um áhrif  foreldra,  á 

skoðunum um mikilvægi góðar samvinnu og á skoðunum um áhrif fordóma. Það 

virðist skipta máli í niðurstöðum rannsóknanna út frá hvaða bakgrunnbreytum 

hlutirnir eru skoðaðir eins og sjá má hér fyrir neðan. Til dæmis virðist skipta máli 

hvort að þátttakendur koma úr Vesturbæ og tengjist minna blönduðum leikskóla 

eða hvort þau komu úr Beiðholti og tengjist blandaðri leikskóla þar sem eru fleiri 

börn og foreldrar eru af erlendu bergi brotin.  

Flestir leikskólastarfsmenn og foreldrar gera sér grein fyrir mikilvægi góðrar 

samvinnu og samskipta. Ingibjörg Auðunsdóttir (2007) talar um að mikilvægt sé að 

samvinnan sé sem gagnkvæmust og óháð stöðu og uppruna viðkomandi og skuli 

miða að alhliða þroska og vellíðan nemenda. Flestir sem koma að uppeldi barna 

gera sér einnig grein fyrir mikilvægi leikskólans í uppeldi og þroska barnsins.  

Whalley (1997) bendir á að það sé í raun sjálfsagt og nauðsynlegt að foreldrar séu 

hluti af leikskólastarfinu. Barnið er á einu viðkvæmasta þroskaskeiði lífs síns þegar 

það gengur í leikskólann og hvernig til tekst þar er það veganesti sem börnin fá 

með sér upp á næsta skólastig sem er grunnskólinn. Mikilvægi góðrar samvinnu og 

samskipta leikskólastarfsfólks og foreldra er óumdeilt og hefur það meðal annars 

verið stutt með rannsóknum Epstein og Sanders (2006) og Henderson og Mapp 

(2002). 

Verði misbrestur á samskiptum og góðri samvinnu er hætt við að slíkt geti 

bitnað á vellíðan og þroska barnsins í leikskólanum og slíkt getur líka skipt sköpum 

um það hvernig barninu reiðir af í framhaldinu samanber Hughes og McNaughton 

(2001) og Jinnah og Walters (2008). 
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 Það er einnig mikilvægt að barnið finni að leikskólinn er hluti af þeim veruleika 

sem foreldrarnir taka fullann þátt í óháð stöðu, staðsetningu og þjóðerni. Það bætir 

bæði vellíðan og námsárangur barna ef foreldrar taka þátt í leikskólastarfinu. Ef 

góð samskipti einkenna tengsl foreldra við kennara þá hjálpar það kennaranum að 

vinna með barninu og byggir upp traust foreldra til skólans og auki skilning 

foreldra á skólastarfinu. Í grein Sehba frá 2013 er lýst niðurstöðum rannsóknar um 

samvinnu og samskipti á milli leikskólastarfsfólks og foreldra í ljósi 

félagsskiptakenningarinnar sem virðist eiga við að því leyti að ef leikskólakennarar 

leggja sig fram að gefa af sér til foreldra til að byggja upp góða samvinnu og 

samskipti og fá jákvæða svörun frá foreldum í formi betri samvinnu þá er líklegt að 

samskiptin verði gagnkvæm og byggi á trausti. Einnig er líklegt í ljósi slíkrar 

góðrar reynslu að leikskólakennarinn noti líka sömu tækni í samskiptum við aðra 

foreldra. Epstein (2001) og Whalley (2007) benda einnig á að gott samstarf 

kennara og foreldra auki einnig skilning kennara á aðstæðum og fjölskyldum 

barnanna og styðji jafnframt við uppeldi foreldranna.  

Niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar gefa einnig vísbendingar um að 

samvinnan sé almennt þokkalega góð á milli leikskólastarfsfólks og foreldra, og 

voru hátt í helmingi fleiri úr Vesturbæ sem er minna blandaður leikskóli á þeirri 

skoðun. Miklu færra leikskólastarfsfólk en foreldrar og miklu fleiri Íslendingar en 

fólk af erlendu bergi brotið úr Vesturbæ voru á þeirri skoðun. Svarendur úr 

Breiðholti sem er meira blandaður leikskóli, foreldrar og fólk af erlendu bergi 

brotið virðast telja að samvinnan mætti vera betri. Við greiningu á eiginlegum 

gögnum kemur í ljós að þegar að þættir spila saman eins og túlkanotkun, faglegheit 

og virðing þá eru samskiptin mun betri að mati þáttakenda.  

 Í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur frá 2002 kemur fram að stundum gæti 

misskilnings á milli leikskólastarfsfólks og foreldra/barna vegna skorts á 

tungumálakunnáttu eða því að upplýsingar komast ekki til skila. Hins vegar töldu 

aðeins helmingur þátttakenda megindlegu rannsókarinnar að þjóðerni eða tungumál 

skipti máli og það voru helst svarendur úr Vesturbæ, miklu fleiri foreldrar og 

Íslendingar sem fannst það skipta máli í tengslum við samskipti og samvinnu. 

Niðurstöður úr eiginlegu rannsókninni studdu einnig við þær niðurstöður að 

þjóðerni eða tungumál skipta verulegu máli og einn þátttakandi sem var foreldri og 

af erlendu bergi brotinn sagði "það skipti máli að foreldrar og leikskólastarfsfólk 

skilji hvort annað með því að nota til dæmis ensku ef það er hægt". 



 35 

Grundvallaratriði sé að fólk geti skilið hvort annað og ef foreldrar tala hvorki 

íslensku né ensku til að skilja það sem verið er að tala um í foreldaviðtölum og fá 

nauðsynlegar upplýsingar frá leikskólanum þá beri að nýta sér túlka eins og lög 

reglur gera ráð fyrir.  

Samkvæmt rannsókn Ferris (1997) kemur fram að foreldrar sem eru af erlendu 

bergi brotin vilja eins og allir aðrir foreldrar að börnum þeirra gangi vel í skóla og 

aðlagist samfélaginu. Hins vegar vilja þau einnig að þau rækti jafnframt menningu 

heimalandsins og móðurmál sitt. Við móttöku tvítyngdra barna í leikskólann er 

mjög mikilvægt að til staðar sé móttökuáætlun eða einskonar tékklisti til að styðjast 

við þegar ný börn af erlendum uppruna koma í leikskólann. 

Þegar spurt var um notkun túlka í foreldraviðtölum þá töldu flestir eða rúm 71% 

þátttakenda úr megindlegu rannsókninni notkun túlka í foreldraviðtölum vera mjög 

eða frekar mikilvæga og var afstaðan svipuð á milli hverfa. Ekki kom á óvart að 

helmingi fleiri foreldrar höfðu þessa afstöðu en hins vegar kom frekar á óvart að 

mun fleiri Íslendingar virtust vera á þessari skoðun. Flestir viðmælendur úr 

eiginlegu rannsókninni voru sammála um að mikilvægt sé að nota túlk ef foreldrar 

tala hvorki íslensku né ensku til að skilja það sem verið er að tala um í 

foreldaviðtölum og til að fá nauðsynlegar upplýsingar frá leikskólanum og þá 

virtist bakgrunnur þátttakenda ekki skipta verulegu máli.  

  Eitthvað mun vera um að foreldrum finnist leikskólastarfsfólk ekki vera 

nægilega þjálfað eða menntað í að koma á góðum samskiptum en í sumum löndum 

og þar á meðal Íslandi eru kennslumálayfirvöld í leikskólakennarafræðum 

meðvituð um þessa hluti og reyna að mæta þessu með námsáföngum sem tengjast 

samskiptum leikskólakennara við foreldra og fjölskyldur barna. Samkvæmt 

rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur frá 2002 kemur fram að helstu erfiðleikar sem 

tengjast komu erlendra barna felast oft í skorti á undirbúningi starfsfólks, skorti á 

upplýsingum um barnið og á aðstæðum þess við komu í leikskólann.  

Samkvæmt Sehba, (2013) þá þarf til að tyggja sérstaklega árangur nýrra 

leikskólakennara að koma á gagnvirku sambandi við foreldra með því að kenna 

leikskólakennurum það sérstaklega í leikskólakennaranáminu að byggja upp slík 

sambönd.  

Varðandi áhrif menntunnar þá kom á óvart að úr megindlegu rannsókninni töldu 

innan við 50% hana skipta mjög eða frekar miklu máli. Heldur fleiri úr lítið 

blönduðum leikskóla í Vesturbæ voru á þessari skoðun en mun fleiri úr Vesturbæ 
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voru einnig á þeirri skoðun að menntun skipti frekar litlu máli. Hvort þetta bendir 

til skorts á virðingu fyrir menntun leikskólakennara eða andvaraleysi gagnvart því 

starfi sem fer fram í leikskólanum er ekki gott að segja, en einn viðmælandinn taldi 

allavega að kurteisi og áhugi væri ekki síður mikilvæg en menntun, á meðan að 

aðili af erlendu bergi brotinn taldi menntun nauðsynlega til þessa að geta komið 

þekkingu faglega áleiðis til foreldra. Við greiningu á eiginlegum gögnum kemur 

einnig fram að þeir viðmælendur úr eiginlegu rannsókninni sem rætt var við höfðu 

nokkuð skiptar skoðanir á menntun leikskólastarfsfólks. Einn taldi að reynsla skipti 

ekki minna og jafnvel meira máli en menntun, annar að menntun skipti meira máli 

vegna faglegra vinnubragða, sá þriðji taldi að kurteisi og áhugi væri mikilvægari en 

sá fjórði taldi að "til þessa að geta komið þekkingu faglega áleiðis þá þurfi 

starfsfólk að vera vel menntað".  

Bent hefur verið á að oft séu kennarar ekki nægilega vel þjálfaðir í að byggja upp 

góð samskipti og samvinnu við foreldra. Slíkar hindranir geti staðið í vegi fyrir 

lausnum (Hradecky, 1994; Lawrence- Lightfoot, 2004).  

Það er mikilvægt að þeir sem sinna kennslu barna sýni "hæfni sem felur í sér 

víðsýni, lausnaleit, virðingu, skilning og færni í samskiptum þvert á menningu eða 

þjóðerni barna og foreldra" (Hanna Ragnarsdóttir, 2002). 

Niðurstaðan varðandi áhrif foreldra á samvinnu og samskipti var nokkuð afgerandi 

tæp 80% þátttakenda sem töldu foreldra hafa mjög eða frekar mikil áhrif og voru 

fleiri úr Vesturbæ, afgerandi mun fleiri foreldrar voru á þessari skoðun og miklu 

fleiri Íslendingar töldu foreldra hafa áhrif.  Mun fleiri úr Vesturbæ töldu góða 

samvinna á milli leikskólakennara/leiðbeinenda og foreldra vera mjög eða frekar 

mikilvæga fyrir velferð barnsins, og mun fleiri foreldrar og Íslendingar voru á 

sömu skoðun. Allir viðmælendur úr viðtölum í eigindlegu rannsókninni voru einnig 

sammála um mikilvægi góðrar samvinnu á milli leikskóla og foreldra fyrir velferð 

barnsins. Við greiningu á eiginlegum gögnum kemur í ljós að samvinna er góð 

þegar að hugtök eins og velferð barna, menntun og fúsleiki spila saman.  

 

 

Fordómar geta verið bæði sýnilegir og ósýnilegir, meðvitaðir og ómeðvitaðir. 

Sýnilegir fordómar koma fram í illu og niðrandi umtali sem og í líkamlegu ofbeldi. 

Ósýnilegir fordómar eru oft ómeðvitaðir og koma fram til dæmis í hunsun eða 

ónærgætnu orðalagi (Toma, 2007). 
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Hafi fjölskyldur orðið fyrir fordómum er mjög mikilvægt að starfsfólk skóla hafi 

innsýn í og kunni að meta styrkleika þeirra og þekkingu þeirra á börnum sínum 

(Taylor og Whittaker, 2003). 

Þegar spurt var um áhrif fordóma á samvinnu og samskipti á milli 

leikskólakennara/leiðbeinenda og foreldra, þá töldu yfir 60% allra þátttakenda 

fordóma hafa mikil eða frekar mikil áhrif og voru helmingi fleiri úr Vesturbæ á 

þeirri skoðun sem bendir kannski til þess að minna sé um fordóma í Breiðholti sem 

er meira blandaður leikskóli. Skýringin þá þessu gæti verið að í Breiðholti er fólk 

meira meðvitað um fordóma og hefur unnið meira í að  eyða þeim. Athygli vekur 

þó að helmingi fleiri foreldrar og helmingi fleiri Íslendingar eru á þessari skoðun. 

Einnig virtist aðeins örla á því hjá fólki af erlendu bergi brotið að því finndist 

fordómar hafa áhrif á samskipti og samvinnu þrátt fyrir að Íslendingar telja sig hafa 

frekar jákvæð viðhorf gagnvart innflytjendum, en vera má að það tengist skorti á 

menntun og þekkingu hjá leikskólastarfsfólki. Enginn viðmælenda úr eigindlegri 

rannsókn kannaðist við að hafa upplifað fordóma í tengslum við leikskólastarfið 

sem styður ekki beinlínis við niðurstöðu megindlegu rannsóknarinnar. Skýringin á 

því gæti einnig legið í að aðeins fjórir þátttakendur voru í eigindlegu rannsókninni.  
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10 Yfirlit yfir fylgiskjöl 
 

Spurningar úr megindlegri rannsókn. 

Fyrstu sex spurningar í megindlegu rannsókninni eru lokaðar og var svarað með já 

eða nei.  

Fyrsta spurningin: ert þú búsett í Breiðholtinu? 

Önnur spurning: ert þú búsett í Vesturbænum?  

Þriðja spurning: ert þú leikskólastarfsmaður/kennari? 

Fjórða spurning: ert þú foreldri leikskólabarns?  

Fimmta spurning: ert þú Íslendingur? 

Sjötta spurning: ert þú af erlendu bergi brotin? 

Sjöunda spurning;  

Hversu góð finnst þér samvinnan vera á milli leikskólakennara og foreldra? 

Áttunda spurning; 

Hversu miklu máli skiptir þjóðerni eða tungumál í samskiptum og samvinnu á milli 

leikskólaleiðbeinenda og foreldra? 

Níunda spurning;  

Hversu miklu máli skiptir þjóðerni eða tungumál í samskiptum og samvinnu á milli 

leikskólakennara/leiðbeinenda og foreldra? 

Tíunda spurning;  

Hversu mikilvæg er notkun túlka í foreldraviðtölum á samvinnu og samskipti á 

milli leikskólakennara/leiðbeinenda og foreldra. 

Ellefta spurning;  

Hversu mikil áhrif hefur menntun á samskipti og samvinnu á milli 

leikskólakennara/leiðbeinenda og foreldra? 

Tólfta spurning; 

Hversu mikil áhrif hafa foreldrar á samvinnu við leikskólakennara/leiðbeinenda. 

Þrettánda spurning;  

Hversu mikilvæg er góð samvinna á milli leikskólakennara/leiðbeinenda og 

foreldra fyrir velferð barnsins í leikskólanum? 

Fjórtánda spurning;  

Hversu mikil áhrif telur þú að fordómar hafi á samvinnu og samskipti á milli 

leikskólakennara/leiðbeinenda og foreldra. 
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Spurningar úr eigindlegri rannsókn. 

1. Ertu Íslendingur or erlendum bergi brotin? 

• Are you Icelander or foreigner? 

2. Ertu leikskólastarfmaður eða foreldra leikskóla barns? 

• Are you  preschool teacher or parents with children in daycare/ preschool? 

3. Hver er reynslu þín af samvinnu á milli leikskólakennara og foreldra, annars 

vegar og leiðbeinanda og foreldra hins vegar. 

• What is your experience about the cooperation between preschool teacher 
and parents ? 

4. Finnst þér þjóðerni eða tungúmál skipta máli í samskiptum og samvinnu á milli 

leikskólakennara/leiðbeinanda og foreldra. 

• Do you the nationality and the language it matters with the communication 
and the cooperation between preschool teacher/ ordinary staff and parents? 

5. Hvernig er notkun túlka foreldraviðtölum mikilvægt til að bæta samvinnu og 

samskipti á milli leikskólakennara og foreldra. 

• How is  the use of interpretur in parents interviews important to improve 
cooperation and communication between preschool teacher and the parents 
? 

6. Hvernig hefur menntun leikskólastarfólks áhrif á samskipti og samvinnu við 

foreldra. 

• How does education preschool employees influences cooperation and 
communication between preschool teacher and the parents ? 

7. Hvernig hafa foreldrar áhríf á samvinnu og samskipti við leikskólastarfólk? 

• How does parents influences cooperation influences cooperation and 
communication between preschool teacher 

8. Hvert vegna er góð samvinna á milli leikskólastarfólks og foreldra mikilvægt 

fyrir velferð barnsíns. 

• Why is good cooperation between preschool employee and parents 
important for well-being of the child? 

9. Hvernig hefur þú upplifa hvort að forðómar hafi áhríf á samvinnu og samskipti á 

milli leikskólastarfólks og foreldra? 

• How have you experience if prejudice have influences on cooperation and 

communication between preschool employee and parents. 
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Fylgni aCORRELATIONS 

Correlations 

  
Vesturbær Breidholt Leikskolastarfs Foreldri Islendingur Erlendur rikisborgari         

Vesturbær Pearson 

Correlation 

1 -,672** -,185 ,178 ,029 ,089         

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,063 ,074 ,774 ,376         

N 102 102 102 102 102 102         

Breidholt Pearson 

Correlation 

-,672** 1 ,120 -,131 ,109 -,207*         

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,230 ,189 ,276 ,037         

N 102 102 102 102 102 102         

Leikskolastarfs Pearson 

Correlation 

-,185 ,120 1 -,657** ,044 -,006         

Sig. (2-tailed) ,063 ,230 
 

,000 ,664 ,952         

N 102 102 102 102 102 102         

Foreldri Pearson 

Correlation 

,178 -,131 -,657** 1 -,048 ,107         

Sig. (2-tailed) ,074 ,189 ,000 
 

,630 ,283         

N 102 102 102 102 102 102         

Islendingur Pearson 

Correlation 

,029 ,109 ,044 -,048 1 -,763**         

Sig. (2-tailed) ,774 ,276 ,664 ,630 
 

,000         

N 102 102 102 102 102 102         

Erlendur rikisborgari Pearson 

Correlation 

,089 -,207* -,006 ,107 -,763** 1         

Sig. (2-tailed) ,376 ,037 ,952 ,283 ,000 
 

        

N 102 102 102 102 102 102         

Hversu god finnst 

ter samvinna vera a 

milli 

leikskolakennara og 

foreldra 

Pearson 

Correlation 

-,019 -,012 -,307** ,272** -,136 ,142         

Sig. (2-tailed) ,852 ,905 ,002 ,006 ,174 ,156 
 

       

N 102 102 102 102 102 102         
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  /VARIABLES=vest breid leiksk foreldri isl erlendur sp7 sp8 sp9 sp10 sp11 sp12 sp13 sp14 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE.a 

 

Hversu god finnst 

ter samvinna vera a 

milli 

leikskolaleibeinenda 

og foreldra 

Pearson 

Correlation 

-,114 ,170 -,277** ,212* -,064 -,079         

Sig. (2-tailed) ,254 ,088 ,005 ,032 ,520 ,428  
 

      

N 102 102 102 102 102 102         

Hversu miklu mali 

skiptir tjoderni eda 

tungumal i samvinnu  

Pearson 

Correlation 

-,061 ,128 ,139 -,142 -,059 ,102         

Sig. (2-tailed) ,544 ,201 ,164 ,156 ,558 ,307   
 

     

N 102 102 102 102 102 102         

Hversu mikilvaeg er 

tulka i 

forelravidtolum a 

samskipti og 

samvinna 

Pearson 

Correlation 

-,240* ,269** ,247* -,207* ,002 ,086         

Sig. (2-tailed) ,015 ,006 ,012 ,036 ,985 ,389    
 

    

N 102 102 102 102 102 102         

Hversu mikil ahrif 

hefur menntun a 

samskipti og 

samvinna 

Pearson 

Correlation 

-,008 ,017 ,077 -,034 -,223* ,235*         

Sig. (2-tailed) ,939 ,863 ,440 ,737 ,024 ,017     
 

   

N 102 102 102 102 102 102         

Hversu mikil ahrif 

hafa foreldrar a 

samvinnu a milli 

foreldrar og  

leikskolakennari 

Pearson 

Correlation 

,040 ,076 -,009 -,050 ,207* -,151         

Sig. (2-tailed) ,688 ,448 ,926 ,620 ,037 ,129      
 

  

N 102 102 102 102 102 102         

Hversu mikilvaeg er 

god samvinna a milli 

leikskolaken.og 

foreldrar fyrir 

velferd barnsins 

Pearson 

Correlation 

,082 -,100 ,130 -,062 ,029 ,041         

Sig. (2-tailed) ,413 ,317 ,194 ,535 ,773 ,681       
 

 

N 102 102 102 102 102 102         

Hversu mikil ahrif 

telur tu ad fordomar 

hafi a samvinnu og 

samskipti 

leikskolastarfsfolks 

og foreldra 

Pearson 

Correlation 

-,091 ,054 -,014 ,024 ,033 ,073         

Sig. (2-tailed) ,365 ,593 ,892 ,810 ,743 ,468        
 

N 102 102 102 102 102 102         

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Hversu	  god	  finnst	  ter	  samvinna	  vera	  a	  milli	  

leikskolakennara	  og	  foreldra	  *	  Leikskolastarfs	  
Crosstabulation	  

	  

Count	  

	   	   Leikskolastarfs	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   god	   finnst	  
ter	   samvinna	   vera	  
a	   milli	  
leikskolakennara	  
og	  foreldra	  

mjog	  
god	  

5	   38	   43	  

frekar	  
god	  

12	   38	   50	  

hvorki	  
ne	  

4	   4	   8	  

99	   1	   0	   1	  

Total	   22	   80	   102	  
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Hversu	  god	  finnst	  ter	  samvinna	  vera	  a	  milli	  
leikskolakennara	  og	  foreldra	  *	  Foreldri	  

Crosstabulation	  

Count	  

	   	   Foreldri	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   god	   finnst	  
ter	  samvinna	  vera	  a	  
milli	  
leikskolakennara	  og	  
foreldra	  

mjog	  
god	  

40	   3	   43	  

frekar	  
god	  

43	   7	   50	  

hvorki	  
ne	  

6	   2	   8	  

99	   0	   1	   1	  

Total	   89	   13	   102	  
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Hversu	  god	  finnst	  ter	  samvinna	  vera	  a	  milli	  
leikskolakennara	  og	  foreldra	  *	  Islendingur	  

Crosstabulation	  
	  

Count	  

	  

	   	   Islendingur	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   god	   finnst	  
ter	   samvinna	  vera	  a	  
milli	  
leikskolakennara	   og	  
foreldra	  

mjog	  
god	  

36	   7	   43	  

frekar	  
god	  

45	   5	   50	  

hvorki	  
ne	  

8	   0	   8	  

99	   1	   0	   1	  

Total	   90	   12	   102	  
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Hversu	  god	  finnst	  ter	  samvinna	  vera	  a	  milli	  
leikskolakennara	  og	  foreldra	  *	  Erlendur	  rikisborgari	  

Crosstabulation	  
Count	  

	   	   Erlendur	  
rikisborgari	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   god	   finnst	  
ter	  samvinna	  vera	  a	  
milli	  
leikskolakennara	  og	  
foreldra	  

mjog	  
god	  

10	   33	   43	  

frekar	  
god	  

9	   41	   50	  

hvorki	  
ne	  

0	   8	   8	  

99	   0	   1	   1	  
Total	   19	   83	   102	  
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Hversu	  god	  finnst	  ter	  samvinna	  vera	  a	  milli	  
leikskolaleibeinenda	  og	  foreldra	  *	  Vesturbær	  

Crosstabulation	  

Count	  

	   	   Vesturbær	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	  god	  finnst	  
ter	   samvinna	  
vera	   a	   milli	  
leikskolaleibeine
nda	  og	  foreldra	  

mjog	  
god	  

17	   19	   36	  

frekar	  
god	  

29	   23	   52	  

hvorki	  
ne	  

9	   5	   14	  

Total	   55	   47	   102	  
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Hversu	  god	  finnst	  ter	  samvinna	  vera	  a	  milli	  
leikskolaleidbeinenda	  og	  foreldra	  *	  Breidholt	  

Crosstabulation	  
Count	  

	   	   Breidholt	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   god	   finnst	  
ter	   samvinna	   vera	  
a	   milli	  
leikskolaleibeinend
a	  og	  foreldra	  

mjog	  
god	  

14	   22	   36	  

frekar	  
god	  

15	   37	   52	  

hvorki	  
ne	  

2	   12	   14	  

Total	   31	   71	   102	  
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Hversu	  god	  finnst	  ter	  samvinna	  vera	  a	  milli	  
leikskolaleibeinenda	  og	  foreldra	  *	  Leikskolastarfs	  

Crosstabulation	  
Count	  

	   	   Leikskolastarfs	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   god	   finnst	  
ter	   samvinna	   vera	  
a	   milli	  
leikskolaleibeinend
a	  og	  foreldra	  

mjog	  
god	  

3	   33	   36	  

frekar	  
god	  

13	   39	   52	  

hvorki	  
ne	  

6	   8	   14	  

Total	   22	   80	   102	  
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Hversu	  god	  finnst	  ter	  samvinna	  vera	  a	  milli	  
leikskolaleibeinenda	  og	  foreldra	  *	  Foreldri	  

Crosstabulation	  

Count	  

	   	   Foreldri	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   god	   finnst	  
ter	  samvinna	  vera	  a	  
milli	  
leikskolaleibeinend
a	  og	  foreldra	  

mjog	  
god	  

34	   2	   36	  

frekar	  
god	  

45	   7	   52	  

hvorki	  
ne	  

10	   4	   14	  

Total	   89	   13	   102	  
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Hversu	  god	  finnst	  ter	  samvinna	  vera	  a	  milli	  
leikskolaleibeinenda	  og	  foreldra	  *	  Islendingur	  

Crosstabulation	  

Count	  

	   	   Islendingur	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   god	   finnst	  
ter	  samvinna	  vera	  a	  
milli	  
leikskolaleibeinend
a	  og	  foreldra	  

mjog	  
god	  

32	   4	   36	  

frekar	  
god	  

44	   8	   52	  

hvorki	  
ne	  

14	   0	   14	  

Total	   90	   12	   102	  
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Hversu	  god	  finnst	  ter	  samvinna	  vera	  a	  milli	  
leikskolaleibeinenda	  og	  foreldra	  *	  Erlendur	  

rikisborgari	  Crosstabulation	  

Count	  

	   	   Erlendur	  
rikisborgari	   Total	  

	   	   ja	   nei	   	  

Hversu	   god	   finnst	  
ter	  samvinna	  vera	  a	  
milli	  
leikskolaleibeinend
a	  og	  foreldra	  

mjog	  
god	  

5	   31	   36	  

frekar	  
god	  

11	   41	   52	  

hvorki	  
ne	  

3	   11	   14	  

Total	   19	   83	   102	  
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Hversu	  miklu	  mali	  skiptir	  tjoderni	  eda	  tungumal	  i	  
samvinnu	  	  *	  Vesturbær	  Crosstabulation	  

Count	  

	   	   Vesturbær	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   miklu	   mali	  
skiptir	   tjoderni	  eda	  
tungumal	   i	  
samvinnu	  	  

mjog	  
miklu	  

12	   14	   26	  

frekar	  
miklu	  

21	   18	   39	  

hvorki	  ne	   11	   7	   18	  

frekar	  
litlu	  

9	   4	   13	  

mjog	  litlu	   2	   4	   6	  
Total	   55	   47	   102	  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 57 

 

Hversu	  miklu	  mali	  skiptir	  tjoderni	  eda	  tungumal	  i	  
samvinnu	  	  *	  Breidholt	  Crosstabulation	  

Count	  

	   	   Breidholt	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   miklu	   mali	  
skiptir	   tjoderni	  eda	  
tungumal	   i	  
samvinnu	  	  

mjog	  
miklu	  

10	   16	   26	  

frekar	  
miklu	  

13	   26	   39	  

hvorki	  ne	   4	   14	   18	  

frekar	  
litlu	  

2	   11	   13	  

mjog	  litlu	   2	   4	   6	  
Total	   31	   71	   102	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 

 

 



 58 

 

 

Hversu	  miklu	  mali	  skiptir	  tjoderni	  eda	  tungumal	  i	  
samvinnu	  	  *	  Leikskolastarfs	  Crosstabulation	  

Count	  

	   	   Leikskolastarfs	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   miklu	   mali	  
skiptir	   tjoderni	  eda	  
tungumal	   i	  
samvinnu	  	  

mjog	  
miklu	  

7	   19	   26	  

frekar	  
miklu	  

10	   29	   39	  

hvorki	  ne	   3	   15	   18	  

frekar	  
litlu	  

1	   12	   13	  

mjog	  litlu	   1	   5	   6	  

Total	   22	   80	   102	  

 

 

 

 
 

 

 

 



 59 

 

 

Hversu	  miklu	  mali	  skiptir	  tjoderni	  eda	  tungumal	  i	  
samvinnu	  	  *	  Foreldri	  Crosstabulation	  

Count	  

	   	   Foreldri	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   miklu	   mali	  
skiptir	   tjoderni	  eda	  
tungumal	   i	  
samvinnu	  	  

mjog	  
miklu	  

22	   4	   26	  

frekar	  
miklu	  

33	   6	   39	  

hvorki	  ne	   15	   3	   18	  

frekar	  
litlu	  

13	   0	   13	  

mjog	  litlu	   6	   0	   6	  

Total	   89	   13	   102	  

	  

	  

	  

	  

 
 

 

 



 60 

 

 

 

 

Hversu	  miklu	  mali	  skiptir	  tjoderni	  eda	  tungumal	  i	  
samvinnu	  	  *	  Islendingur	  Crosstabulation	  

Count	  

	   	   Islendingur	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   miklu	   mali	  
skiptir	   tjoderni	  eda	  
tungumal	   i	  
samvinnu	  	  

mjog	  
miklu	  

23	   3	   26	  

frekar	  
miklu	  

33	   6	   39	  

hvorki	  ne	   17	   1	   18	  

frekar	  
litlu	  

11	   2	   13	  

mjog	  litlu	   6	   0	   6	  
Total	   90	   12	   102	  

	  

	  

	  

	  

 
 



 61 

 

Hversu	  miklu	  mali	  skiptir	  tjoderni	  eda	  tungumal	  i	  
samvinnu	  	  *	  Erlendur	  rikisborgari	  Crosstabulation	  

Count	  

	   	   Erlendur	  
rikisborgari	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   miklu	   mali	  
skiptir	   tjoderni	  
eda	   tungumal	   i	  
samvinnu	  	  

mjog	  
miklu	  

3	   23	   26	  

frekar	  
miklu	  

13	   26	   39	  

hvorki	  ne	   1	   17	   18	  

frekar	  
litlu	  

2	   11	   13	  

mjog	  litlu	   0	   6	   6	  

Total	   19	   83	   102	  

	  

	  

	  

	  

 
 

 

 

 



 62 

 

Hversu	  mikilvaeg	  er	  notkun	  tulka	  i	  forelravidtolum	  a	  
samskipti	  og	  samvinna	  *	  Vesturbær	  Crosstabulation	  
Count	  

	   	   Vesturbær	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   mikilvaeg	  
er	   tulka	   i	  
forelravidtolum	   a	  
samskipti	   og	  
samvinna	  

mjog	  
mikilvaeg	  

19	   26	   45	  

frekar	  
mikilvaeg	  

15	   13	   28	  

hvorki	  ne	   16	   7	   23	  

frekar	  
omikilvaegt	  

5	   0	   5	  

mjog	  
omikilvaegt	  

0	   1	   1	  

Total	   55	   47	   102	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 

 



 63 

Hversu	  mikilvaeg	  er	  tulka	  i	  forelravidtolum	  a	  
samskipti	  og	  samvinna	  *	  Breidholt	  Crosstabulation	  

Count	  

	   	   Breidholt	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   mikilvaeg	  
er	   tulka	   i	  
forelravidtolum	  a	  
samskipti	   og	  
samvinna	  

mjog	  
mikilvaeg	  

19	   26	   45	  

frekar	  
mikilvaeg	  

8	   20	   28	  

hvorki	  ne	   4	   19	   23	  

frekar	  
omikilvaegt	  

0	   5	   5	  

mjog	  
omikilvaegt	  

0	   1	   1	  

Total	   31	   71	   102	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 

 

 



 64 

 

Hversu	  mikilvaeg	  er	  tulka	  i	  forelravidtolum	  a	  
samskipti	  og	  samvinna	  *	  Leikskolastarfs	  

Crosstabulation	  

Count	  

	   	   Leikskolastarfs	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   mikilvaeg	  
er	   tulka	   i	  
forelravidtolum	   a	  
samskipti	   og	  
samvinna	  

mjog	  
mikilvaeg	  

14	   31	   45	  

frekar	  
mikilvaeg	  

6	   22	   28	  

hvorki	  ne	   2	   21	   23	  

frekar	  
omikilvaegt	  

0	   5	   5	  

mjog	  
omikilvaegt	  

0	   1	   1	  

Total	   22	   80	   102	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 

 



 65 

 

 

Hversu	  mikilvaeg	  er	  tulka	  i	  forelravidtolum	  a	  
samskipti	  og	  samvinna	  *	  Foreldri	  Crosstabulation	  

Count	  

	   	   Foreldri	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   mikilvaeg	  
er	   tulka	   i	  
forelravidtolum	   a	  
samskipti	   og	  
samvinna	  

mjog	  
mikilvaeg	  

37	   8	   45	  

frekar	  
mikilvaeg	  

23	   5	   28	  

hvorki	  ne	   23	   0	   23	  

frekar	  
omikilvaegt	  

5	   0	   5	  

mjog	  
omikilvaegt	  

1	   0	   1	  

Total	   89	   13	   102	  

	  

	  

	  

 
 

 

 

 



 66 

 

 

Hversu	  mikilvaeg	  er	  tulka	  i	  forelravidtolum	  a	  
samskipti	  og	  samvinna	  *	  Islendingur	  Crosstabulation	  

Count	  

	   	   Islendingur	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   mikilvaeg	  
er	   tulka	   i	  
forelravidtolum	   a	  
samskipti	   og	  
samvinna	  

mjog	  
mikilvaeg	  

41	   4	   45	  

frekar	  
mikilvaeg	  

23	   5	   28	  

hvorki	  ne	   20	   3	   23	  

frekar	  
omikilvaegt	  

5	   0	   5	  

mjog	  
omikilvaegt	  

1	   0	   1	  

Total	   90	   12	   102	  

	  

	  

	  

	  

 
 

 



 67 

 

Hversu	  mikilvaeg	  er	  tulka	  i	  forelravidtolum	  a	  samskipti	  og	  samvinna	  *	  

Erlendur	  rikisborgari	  Crosstabulation	  

Count	  

	   	  
Erlendur	  rikisborgari	  

Total	  
	   	  

ja	   nei	  

Hversu	   mikilvaeg	   er	  

tulka	   i	   forelravidtolum	  a	  

samskipti	  og	  samvinna	  

mjog	  mikilvaeg	   8	   37	   45	  

frekar	  mikilvaeg	   8	   20	   28	  

hvorki	  ne	   3	   20	   23	  

frekar	  

omikilvaegt	  

0	   5	   5	  

mjog	  omikilvaegt	   0	   1	   1	  

Total	   19	   83	   102	  

	  

	  

	  

	  

 
 

 

 

 

 



 68 

Hversu mikil ahrif hefur menntun a samskipti og samvinna * 

Vesturbær Crosstabulation 

Count 

  
Vesturbær 

Total 
  

ja nei 

Hversu mikil ahrif hefur 

menntun a samskipti og 

samvinna 

mjog mikil 7 5 12 

frekar mikil 21 16 37 

hvorki ne 18 22 40 

frekar litil 8 4 12 

mjog litil 1 0 1 

Total 55 47 102 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 

Hversu mikil ahrif hefur menntun a samskipti og samvinna * 

Breidholt Crosstabulation 

Count 

  
Breidholt 

Total 
  

ja nei 

Hversu mikil ahrif hefur 

menntun a samskipti og 

samvinna 

mjog mikil 4 8 12 

frekar mikil 10 27 37 

hvorki ne 14 26 40 

frekar litil 3 9 12 

mjog litil 0 1 1 

Total 31 71 102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

 

Hversu mikil ahrif hefur menntun a samskipti og samvinna * 

Leikskolastarfs Crosstabulation 

Count 

  
Leikskolastarfs 

Total 
  

ja nei 

Hversu mikil ahrif hefur 

menntun a samskipti 

og samvinna 

mjog mikil 3 9 12 

frekar mikil 8 29 37 

hvorki ne 10 30 40 

frekar litil 1 11 12 

mjog litil 0 1 1 

Total 22 80 102 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

 

 

Hversu mikil ahrif hefur menntun a samskipti og samvinna * 

Foreldri Crosstabulation 

Count 

  
Foreldri 

Total 
  

ja nei 

Hversu mikil ahrif hefur 

menntun a samskipti og 

samvinna 

mjog mikil 11 1 12 

frekar mikil 32 5 37 

hvorki ne 33 7 40 

frekar litil 12 0 12 

mjog litil 1 0 1 

Total 89 13 102 

 

 

 

 

 
 

 

 



 72 

 

Hversu mikil ahrif hefur menntun a samskipti og samvinna * 

Islendingur Crosstabulation 

Count 

  
Islendingur 

Total 
  

ja nei 

Hversu mikil ahrif hefur 

menntun a samskipti og 

samvinna 

mjog mikil 7 5 12 

frekar mikil 33 4 37 

hvorki ne 39 1 40 

frekar litil 10 2 12 

mjog litil 1 0 1 

Total 90 12 102 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 73 

 

Hversu mikil ahrif hefur menntun a samskipti og samvinna * 

Erlendur rikisborgari Crosstabulation 

Count 

  Erlendur 

rikisborgari 

Total 
  

ja nei 

Hversu mikil ahrif hefur 

menntun a samskipti og 

samvinna 

mjog mikil 6 6 12 

frekar mikil 7 30 37 

hvorki ne 4 36 40 

frekar litil 2 10 12 

mjog litil 0 1 1 

Total 19 83 102 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 74 

 

Hversu mikil ahrif hafa foreldrar a samvinnu a milli foreldrar 

og  leikskolakennari * Vesturbær Crosstabulation 

Count 

  
Vesturbær 

Total 
  

ja nei 

Hversu mikil ahrif hafa 

foreldrar a samvinnu a 

milli foreldrar og  

leikskolakennari 

mjog mikil 17 23 40 

frekar mikil 32 16 48 

hvorki ne 6 5 11 

frekar litil 0 2 2 

11 0 1 1 

Total 55 47 102 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 75 

 

Hversu mikil ahrif hafa foreldrar a samvinnu a milli foreldrar 

og  leikskolakennari * Breidholt Crosstabulation 

Count 

  
Breidholt 

Total 
  

ja nei 

Hversu mikil ahrif hafa 

foreldrar a samvinnu a 

milli foreldrar og  

leikskolakennari 

mjog mikil 15 25 40 

frekar mikil 11 37 48 

hvorki ne 4 7 11 

frekar litil 1 1 2 

11 0 1 1 

Total 31 71 102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 

Hversu mikil ahrif hafa foreldrar a samvinnu a milli foreldrar 

og  leikskolakennari * Leikskolastarfs Crosstabulation 

Count 

  
Leikskolastarfs 

Total 
  

ja nei 

Hversu mikil ahrif hafa 

foreldrar a samvinnu a 

milli foreldrar og  

leikskolakennari 

mjog mikil 7 33 40 

frekar mikil 11 37 48 

hvorki ne 4 7 11 

frekar litil 0 2 2 

11 0 1 1 

Total 22 80 102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

Hversu mikil ahrif hafa foreldrar a samvinnu a milli foreldrar 

og  leikskolakennari * Foreldri Crosstabulation 

Count 

  
Foreldri 

Total 
  

ja nei 

Hversu mikil ahrif hafa 

foreldrar a samvinnu a 

milli foreldrar og  

leikskolakennari 

mjog mikil 35 5 40 

frekar mikil 41 7 48 

hvorki ne 10 1 11 

frekar litil 2 0 2 

11 1 0 1 

Total 89 13 102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

 

 

Hversu mikil ahrif hafa foreldrar a samvinnu a milli foreldrar 

og  leikskolakennari * Islendingur Crosstabulation 

Count 

  
Islendingur 

Total 
  

ja nei 

Hversu mikil ahrif hafa 

foreldrar a samvinnu a 

milli foreldrar og  

leikskolakennari 

mjog mikil 35 5 40 

frekar mikil 44 4 48 

hvorki ne 9 2 11 

frekar litil 2 0 2 

11 0 1 1 

Total 90 12 102 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 79 

 

 

Hversu mikil ahrif hafa foreldrar a samvinnu a milli foreldrar 

og  leikskolakennari * Erlendur rikisborgari Crosstabulation 

Count 

  Erlendur 

rikisborgari 

Total 
  

ja nei 

Hversu mikil ahrif hafa 

foreldrar a samvinnu a 

milli foreldrar og  

leikskolakennari 

mjog mikil 7 33 40 

frekar mikil 9 39 48 

hvorki ne 2 9 11 

frekar litil 0 2 2 

11 1 0 1 

Total 19 83 102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

 

Hversu mikilvaeg er god samvinna a milli leikskolaken.og 

foreldrar fyrir velferd barnsins * Vesturbær Crosstabulation 

Count 

  
Vesturbær Total 

  
ja nei  

Hversu mikilvaeg er 

god samvinna a milli 

leikskolaken.og 

foreldrar fyrir velferd 

barnsins 

mjog 

mikilvaeg 

49 40 89 

frekar 

mikilvaeg 

6 6 12 

hvorki ne 0 1 1 

Total 55 47 102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

 

Hversu mikilvaeg er god samvinna a milli leikskolaken.og 

foreldrar fyrir velferd barnsins * Breidholt Crosstabulation 

Count 

  
Breidholt Total 

  
ja nei  

Hversu mikilvaeg er 

god samvinna a milli 

leikskolaken.og 

foreldrar fyrir velferd 

barnsins 

mjog 

mikilvaeg 

26 63 89 

frekar 

mikilvaeg 

4 8 12 

hvorki ne 1 0 1 

Total 31 71 102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

 

Hversu mikilvaeg er god samvinna a milli leikskolaken.og 

foreldrar fyrir velferd barnsins * Leikskolastarfs 

Crosstabulation 

Count 

  
Leikskolastarfs Total 

  
ja nei  

Hversu mikilvaeg er 

god samvinna a milli 

leikskolaken.og 

foreldrar fyrir velferd 

barnsins 

mjog 

mikilvaeg 

21 68 89 

frekar 

mikilvaeg 

1 11 12 

hvorki ne 0 1 1 

Total 22 80 102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

 

Hversu mikilvaeg er god samvinna a milli leikskolaken.og 

foreldrar fyrir velferd barnsins * Foreldri Crosstabulation 

Count 

  
Foreldri Total 

  
ja nei  

Hversu mikilvaeg er 

god samvinna a milli 

leikskolaken.og 

foreldrar fyrir velferd 

barnsins 

mjog 

mikilvaeg 

77 12 89 

frekar 

mikilvaeg 

11 1 12 

hvorki ne 1 0 1 

Total 89 13 102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

 

Hversu mikilvaeg er god samvinna a milli leikskolaken.og 

foreldrar fyrir velferd barnsins * Islendingur Crosstabulation 

Count 

  
Islendingur Total 

  
ja nei  

Hversu mikilvaeg er 

god samvinna a milli 

leikskolaken.og 

foreldrar fyrir velferd 

barnsins 

mjog 

mikilvaeg 

78 11 89 

frekar 

mikilvaeg 

12 0 12 

hvorki ne 0 1 1 

Total 90 12 102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

 

 

Hversu mikilvaeg er god samvinna a milli leikskolaken.og 

foreldrar fyrir velferd barnsins * Erlendur rikisborgari 

Crosstabulation 

Count 

  Erlendur 

rikisborgari Total 

  
ja nei  

Hversu mikilvaeg er 

god samvinna a milli 

leikskolaken.og 

foreldrar fyrir velferd 

barnsins 

mjog 

mikilvaeg 

18 71 89 

frekar 

mikilvaeg 

0 12 12 

hvorki ne 1 0 1 

Total 19 83 102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 86 

Hversu	   mikil	   ahrif	   telur	   tu	   ad	   fordomar	   hafi	   a	  
samvinnu	   og	   samskipti	   leikskolastarfsfolks	   og	  
foreldra	  *	  Vesturbær	  Crosstabulation	  
Count	  

	   	   Vesturbær	  

Total	  	   	   ja	   nei	  

Hversu	   mikil	   ahrif	  
telur	   tu	   ad	  
fordomar	   hafi	   a	  
samvinnu	   og	  
samskipti	  
leikskolastarfsfolks	  
og	  foreldra	  

mjog	  
mikil	  

20	   17	   37	  

frekar	  
mikil	  

14	   13	   27	  

hvorki	  ne	   5	   9	   14	  

frekar	  
litil	  

9	   5	   14	  

mjog	  litil	   4	   3	   7	  

99	   3	   0	   3	  
Total	   55	   47	   102	  

	  

 
 

 

 

 

 

 



 87 

 

Hversu	   mikil	   ahrif	   telur	   tu	   ad	   fordomar	   hafi	   a	  
samvinnu	   og	   samskipti	   leikskolastarfsfolks	   og	  
foreldra	  *	  Breidholt	  Crosstabulation 

Count 

  
Breidholt 

Total 
  

ja nei 

Hversu mikil ahrif telur 

tu ad fordomar hafi a 

samvinnu og samskipti 

leikskolastarfsfolks og 

foreldra 

mjog mikil 9 28 37 

frekar mikil 11 16 27 

hvorki ne 6 8 14 

frekar litil 4 10 14 

mjog litil 1 6 7 

99 0 3 3 

Total 31 71 102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 88 

 

Hversu mikil ahrif telur tu ad fordomar hafi a samvinnu og 

samskipti leikskolastarfsfolks og foreldra * Leikskolastarfs 

Crosstabulation 

Count 

  
Leikskolastarfs 

Total 
  

ja nei 

Hversu mikil ahrif telur 

tu ad fordomar hafi a 

samvinnu og samskipti 

leikskolastarfsfolks og 

foreldra 

mjog mikil 6 31 37 

frekar mikil 7 20 27 

hvorki ne 4 10 14 

frekar litil 4 10 14 

mjog litil 1 6 7 

99 0 3 3 

Total 22 80 102 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 89 

 

Hversu mikil ahrif telur tu ad fordomar hafi a samvinnu og 

samskipti leikskolastarfsfolks og foreldra * Foreldri 

Crosstabulation 

Count 

  
Foreldri 

Total 
  

ja nei 

Hversu mikil ahrif telur 

tu ad fordomar hafi a 

samvinnu og samskipti 

leikskolastarfsfolks og 

foreldra 

mjog mikil 33 4 37 

frekar mikil 23 4 27 

hvorki ne 13 1 14 

frekar litil 11 3 14 

mjog litil 6 1 7 

99 3 0 3 

Total 89 13 102 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 90 

Hversu mikil ahrif telur tu ad fordomar hafi a samvinnu og 

samskipti leikskolastarfsfolks og foreldra * Islendingur 

Crosstabulation 

Count 

  
Islendingur 

Total 
  

ja nei 

Hversu mikil ahrif telur 

tu ad fordomar hafi a 

samvinnu og samskipti 

leikskolastarfsfolks og 

foreldra 

mjog mikil 33 4 37 

frekar mikil 24 3 27 

hvorki ne 12 2 14 

frekar litil 13 1 14 

mjog litil 5 2 7 

99 3 0 3 

Total 90 12 102 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 91 

 

 

 

Hversu mikil ahrif telur tu ad fordomar hafi a samvinnu og 

samskipti leikskolastarfsfolks og foreldra * Erlendur 

rikisborgari Crosstabulation 

Count 

  Erlendur 

rikisborgari 

Total 
  

ja nei 

Hversu mikil ahrif telur 

tu ad fordomar hafi a 

samvinnu og samskipti 

leikskolastarfsfolks og 

foreldra 

mjog mikil 7 30 37 

frekar mikil 7 20 27 

hvorki ne 2 12 14 

frekar litil 1 13 14 

mjog litil 2 5 7 

99 0 3 3 

Total 19 83 102 

 

 

 

 

 

 

 



 92 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


