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Ágrip 

Þáttaskil verða í lífi fjölskyldna þegar börn fara í fyrsta sinn af heimili sínu í dagvistun 

utan heimilis. Sum börn fara í leikskóla og önnur til dagforeldra. Börn læra frá fæðingu í 

umhverfi sem er mótað af foreldrum þeirra og benda fræðimenn á mikilvægi 

foreldrasamstarfs um uppeldi og menntun barna. Það er því hlutverk leikskóla og þeirra 

sem annast barnið að stuðla að samfellu í reynslu barna með því að eiga gott samstarf 

við foreldra. Í samstarfinu felst sameiginleg ábyrgð og ákvarðanataka þar sem hagur 

barnsins skal ávallt vera í fyrirrúmi. Markmið rannsóknarinnar var að skoða reynslu 

foreldra af því þegar barnið byrjar í dagvistun utan heimilis og væntingar þeirra til 

samstarfsins.  

Í rannsókninni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð og fór gagnaöflun fram með 

viðtölum við báða foreldra tveggja barna og móður eins barns á aldrinum 18 – 24 

mánaða. Eitt barnið er í leikskóla, annað í daggæslu þar sem þrír dagforeldrar starfa 

saman og það þriðja hjá einu dagforeldri í heimahúsi. Viðtölin fóru fram í febrúar og 

byrjun mars 2016. 

Fram kemur í niðurstöðum að allir foreldrarnir voru sammála um að börnin nytu 

umhyggju og mikilvægi hennar fyrir vellíðan og þroska barnanna. Ríkjandi skoðun allra 

foreldranna var að börnin æfðu félagsleg samskipti í leikskólanum og daggæslunni, þau 

lærðu viðeigandi hegðun og stuðlað væri að því að þau döfnuðu á eigin forsendum, 

öðluðust trú á eigin getu og hefðu ríkuleg tækifæri til þroska í daglegu starfi. Allir 

foreldrarnir lögðu áherslu á tíðar og greinagóðar upplýsingar um hvað börnin þeirra eru 

að fást við frá degi til dags og hvað væri framundan. Fram kom að foreldrarnir í 

leikskólanum og daggæslunni voru ánægð með upplýsingastreymið og nefndu 

sérstaklega notkun samfélagsmiðla til að opna glugga inn í starfið. Foreldrarnir í 

daggæslunni sögðust þannig oft fá hugmyndir að viðfangsefnum til að vinna með 

barninu sínu heima.  Óánægja kom fram hjá móður barnsins hjá dagforeldrinu með að 

fá hvorki upplýsingar né myndir úr starfinu. Áhersla kom fram hjá öllum foreldrunum á 

gagnkvæm samskipti og töldu foreldrarnir í leikskólanum og daggæslunni þau vera með 

ágætum en móðir barnsins hjá dagforeldrinu kvartaði yfir skorti á gagnkvæmum 

samskiptum og var hrædd um að virka tortryggin ef hún spurði oft út í daglega starfið. 

Helstu niðurstöður benda til ólíkra viðhorfa, reynslu og væntinga foreldra hvað varðar 

samstarf við leikskóla og daggæslu barna sem og viðhorf til þátttöku í daglegu starfi. 

Menntunargildi leikskólans kom skýrt fram og birtist meðal annars í 

uppeldisfræðilegum skráningum heima og í leikskólanum og sameiginlegri 
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markmiðasetningu foreldra og kennara um vellíðan og þroska barnanna. Niðurstöður 

sýna að samfellu í reynslu barnanna heima og að heiman var best sinnt í leikskólanum 

en verst hjá dagforeldrinu. Fram kom sú skoðun að dagforeldrar þyrftu meira eftirlit og 

faglegan stuðning. 
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Abstract 

A Transition in Children´s Lives – Parents´Views on Partnership 

There is a transition in the lives of families when children start in child-care. There are 

different possibilities, some children go to preschool, and others go to day-care units or 

child-minders. From birth children learn in an environment that is shaped by their 

parents and scholars underline the importance of partnership with parents concerning 

the upbringing and education of children. Therefore it is the role of preschool and 

those who take care of the child to support a continuity in children’s experience by 

having a good partnership with parents. That partnership includes mutual responsibility 

and decision-making where the child‘s welfare always takes precedence. The aim of the 

research was to study what parents experience when their child starts in day-care 

outside of the home and their expectations from the partnership. 

In the study a qualitative method was applied and data was obtained by 

interviewing both parents of two children and the mother of one child. The children, 

two boys and one girl, were between 18 and 24 months old when the interview took 

place. One of the children is in preschool daily , another in a day-care unit where three 

child-minders work together, and the third with one child-minder in her home. The 

interviews were conducted in February and the beginning of March 2016. 

From the conclusions it emerges that all the parents agreed that their children were 

well cared for and about its importance for the well-being and development of the 

children. The dominating view among the parents was that the children should practice 

self-help and social relations, they learned about the values of life and appropriate 

behaviour, and that they were helped to thrive on their own premises, obtained belief 

in their abilities and had ample opportunities for development in daily activities. All 

parents emphasized the importance of frequent and explicit information on what their 

children are doing from day to day and what is ahead. The parents of children in both 

the preschool and the day-care unit were happy with the flow of information and 

stressed the importance of social media to open a window into their children‘s 

activities. The mother of the child with the child minder was discontented with getting 

neither information nor photographs from the daily activities. All parents stressed the 

importance of mutual relations and the parents of the preschool and day care children 

thought they were fine, but the mother of the child with the child-minder complained 

about a lack of mutual relations and was afraid of seeming distrustful if she asked too 

much about the daily activities. The main conclusions suggest a difference in opinions, 
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experience and expectations of parents regarding partnership with preschool and child-

care and also concernig the participation in daily activities. The educational value of 

preschool emerged clearly and appeared among other things in pedagogic 

documentation at home and in the preschool and in the joint aim of parents and 

teachers to secure the well-being and development of the children. The conclusions 

show a continuity in the children‘s experience at home and in day was well cared for in 

the preschool but not at the child-minder‘s. An interest in more supervision of child-

minders‘ activities and increased professional support was mentioned and also that 

they would be obliged to inform parents of how they support children‘s development 

and well-being. 
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1 Inngangur  

Í dag eyða ung börn í vestrænum OECD ríkjum stórum hluta vökutíma síns í stofnunum 

utan heimilis. Á sama tíma hafa rannsóknir í taugavísindum sýnt fram á að börn þrífast 

best í nánu, öruggu, ástríku, stöðugu og örvandi sambandi við umönnunaraðila sína 

(Unicef, 2008). Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (18. gr) er lögð 

áhersla á að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á uppeldi barna sinna og skulu þeir taka 

mið af því sem börnunum er fyrir bestu. Stjórnvöldum ber að veita foreldrum viðeigandi 

aðstoð við að sinna uppeldisskyldum sínum í formi stofnana og þjónustu ýmisskonar. Í 

lögum um leikskóla nr.90/2008 og Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur það fram að 

menntun barna er sameiginlegt verkefni foreldra, skóla og samfélags og á 

foreldrasamstarf að vera einn af hornsteinum leikskólastarfsins. Byggt er á þeirri 

hugmynd að heimilin og leikskólinn séu samstarfsaðilar og skulu foreldrar vera í nánu 

samráði við leikskóla barna sinna og veita þær upplýsingar sem skipta máli fyrir vellíðan 

þeirra og velferð. Foreldrar eiga jafnframt rétt á greinagóðum upplýsingum um 

skólastarfið og stöðu og líðan barna sinna þar.  

Börn læra frá fæðingu í umhverfi sem er mótað af foreldrum þeirra (Whalley, 2006). 

Þáttaskil verða því í lífi fjölskyldna þegar börn fara í fyrsta sinn af heimili sínu í 

dagvistun. Að loknu níu mánaða fæðingarorlofi hér á landi og þangað til börnum er 

tryggð leikskólavist um tveggja ára aldur myndast á Íslandi gjarnan það sem kallað er 

umönnunargap (Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2014). Foreldrar þurfa þá að 

finna lausn á því hver eigi að sinna barninu þegar þeir fara aftur út á vinnumarkaðinn 

eða í nám. Til að brúa þetta bil leita foreldrar oft til sjálfstætt starfandi dagforeldra í 

heimahúsum eða samþykktu leiguhúsnæði sem starfa einir eða fleiri saman. Leikskólinn 

er hinsvegar fyrsta skólastigið og er ætlaður börnum undir skólaskyldualdri og er 

leikskóladvöl frjálst val foreldra. Engin ákvæði eru í lögum eða reglugerðum um aldur 

barna þegar þau hefja leikskólagöngu og misjafnt er eftir sveitarfélögum hvenær hún 

hefst. Sveitafélögin ákvarða það og hafa fram að þessu lagt áherslu á að bjóða börnum 

frá tveggja ára aldri leikskólapláss.  

Þegar barn byrjar í leikskóla eða daggæslu, eru það tímamót eða þáttaskil í bæði lífi 

þess og foreldranna. Í mörgum tilfellum eru þau að mæta hinu opinbera umhverfi í 

fyrsta sinn (Kristín Dýrfjörð, 2009). Á sama tíma eru foreldrar að treysta samfélaginu 

fyrir hluta uppeldisins. Fyrir margar fjölskyldur geta þessar breytingar á högum þeirra 

valdið streitu. Hugtökin þáttaskil (e. transition) og aðlögun (e. adaptation) eru 

samtvinnuð og felast þáttaskilin í því að færast í nýtt umhverfi eða aðlagast nýjum stað,  
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í þessu tilfelli leikskóla eða daggæslu. Í stað þess að að ferlið taki daga eða vikur er nú 

álitið að það gerist á lengri tíma, vikum eða mánuðum áður en viðkomandi dvöl hefst 

og eftir að hún er hafin (Margetts, 2014). 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er lögð áhersla á að líðan barns í leikskóla sé 

samtvinnuð velferð fjölskyldu þess og heimilis. Það eru þáttaskil í lífi fjölskyldna þegar 

börn hefja leikskólagöngu sína og mikilvægt er að sjónarmið foreldra og framlag þeirra 

til leikskólastarfsins sé virt og tekið fagnandi til að tryggja vellíðan og velferð barna 

þeirra. Því þurfa foreldrar og leikskólar að leggja grunn að góðu samstarfi með 

umhyggju og velferð barnana að leiðarljósi og leikskólakennurum og þeim sem annast 

börnin utan heimilis ber að sýna mismunandi fjölskyldugerðum og menningu skilning og 

virðingu. Það er strax við upphaf leikskólagöngu sem hornsteinn er lagður að samstarfi 

foreldra og leikskóla og þetta samstarf þarf að byggjast á gagnkvæmri virðingu fyrir 

viðhorfum og þekkingu hverra annarra. Mikilvægt er að á milli þessa aðila ríkji traust 

svo þeir geti deilt sjónarmiðum sínum og tekið sameiginlegar ákvarðanir hvað varðar 

einstök börn. Í upphafi leikskólagöngunnar gefst foreldrum tækifæri til að kynnast 

starfsháttum, hugmyndafræði og námskrá leikskólans og leikskólanum tækifæri á fá 

upplýsingar um barnið, aðstæður þess, reynslu og áhugasvið. Á þessum gagnkvæmu 

upplýsingum byggjast fyrstu skref barnsins í leikskólanum. Litið er á foreldra sem 

mikilvæga samstarfsaðila og starfsfólki ber að leitast við að ná til foreldra allra barna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er lögð 

áhersla á að dagleg samskipti sem einkennist af vilja til samvinnu og virðingu fyrir 

tilfinningum og skoðunum barna, foreldra, leikskólakennara og annars starfsfólks og að 

starfsfólk leikskóla grípi þau tækifæri sem gefast til að veita foreldrum upplýsingar um 

leikskólastarfið og stöðu barnsins þeirra þar og til að hlusta á viðhorf og hugmyndir 

foreldra. Að sama skapi er eru foreldrar hvattir til að spyrjast fyrir um starfið í 

leikskólanum og leikskólagöngu barna sinna. Eins og sjá má í þessum opinberu gögnum 

kemur fram rík áhersla á samstarf foreldra þar sem velferð barnsins er í fyrirrúmi.  

Um daggæslu í heimahúsum gildir reglugerð nr. 907/2005 sem sett var með heimild 

í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga. Þar er lögð áhersla á samskipti fremur en 

samstarf foreldra og dagforeldra. Foreldrum ber að fylgjast með aðbúnaði og líðan 

barns síns hjá dagforeldrinu og dagforeldrinu ber að hlú að andlegri og líkamlegri 

velferð barnanna meðan á dvöl þeirra stendur. Einnig kemur fram í reglugerðinni að 

áður en gæsla hefst skal dagforeldri fara yfir með foreldri hver sé ábyrgð hvors aðila um 

sig og fá greinagóðar upplýsingar um barnið og ákveða aðlögunartima og gæslutíma í 

samráði við foreldra. Einnig ber dagforeldri skylda til að sýna foreldrum heimili, 
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aðstæður úti og inni og skýra frá því hvernig það hagar starfi sínu. Hvergi kemur fram í 

reglugerðinni að um sameiginleg ábyrgð á uppeldi og vellíðan barna sé að ræða en 

hinsvegar ber foreldrum að láta daggæsluna vita ef breytingar verða á högum barnsins 

sem getur haft áhrif á líðan þess í daggæslunni.  

Hlutverk leikskólans og þeirra sem annast barnið er að stuðla að því að skapa 

samfellu í reynslu þess. Samfella í reynslu barna frá heimili í leikskóla eða daggæslu 

hefur lítið verið rannsökuð hér á landi. Samfelluhugtakið er vítt og felur í sér breytingar 

fyrir börn, foreldra og kennara. Samfella (e. continuity) er eitt af grundvallarhugtökum í 

heimspeki John Dewey þar sem hann tengir hugtakið við reynslu einstaklingsins og áhrif 

hennar á þá stefnu sem menntun og þroski einstaklingsins getur tekið. Samfellan birtist 

í því að einstaklingurinn flytur reynslu sína úr einum aðstæðum yfir á síðari aðstæður og 

því lifir sérhver reynsla áfram í nýrri reynslu (Dewey, 2000). Það er því hlutverk þeirra 

sem annast barnið utan heimilis að stuðla að samfellu í reynslu barna með því að eiga 

gott samstarf við foreldra. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að gagnkvæm virðing foreldra og starfsfólks og góð 

dagleg samskipti eru mikilvæg fyrir vellíðan barna í leikskólum (Whalley, 2006). 

Samskipti og samstarf eru hugtök sem hafa ekki sömu merkingu. Við getum átt góð 

samskipti við fólk án þess að um eiginlegt samstarf sé að ræða. Samstarf (e. 

partnership) felst í því að tveir eða fleiri setji sér sameiginleg markmið sem báðir eða 

allir stefna að og taka sameiginlega ábyrgð á (Nanna Kristín Christiansen, 2010). Það er 

því mikilvægt að strax frá upphafi dagvistunar utan heimilis, sé lagður grunnur af 

samstarfi við heimili barnanna. Að foreldrar finni frá upphafi að þeirra framlag skiptir 

máli og að heimilin, leikskólinn og önnur dagvistun utan heimilis, stilli saman strengi 

sína og vinni saman að velferð og þroska yngstu barnanna. 

1.1 Bakgrunnur og val á viðfangsefni 

Áhugi minn á samstarfi leikskóla og foreldra tengist reynslu minni sem foreldri fimm 

barna á ólíkum aldri, sem öll hafa verið í leikskóla og starfi mínu sem deilarstjóri á 

yngstu deild leikskólans Vesturborgar. Ég er í grunninn með BA gráðu í 

þjóðfélagsfræðum og starfaði lengi við sérhæfð ráðgjafa- og skrifstofustörf. Eftir að 

yngstu þrjú börnin mín komu til sögunnar hætti ég atvinnuþátttöku utan heimilis. Á 

þessu sjö ára tímabili starfaði ég einnig sem dagforeldri í tæpt ár. Þegar yngsta barnið 

mitt hóf sína leikskólagöngu, þá fór ég að vinna á yngstu deild leikskólans Vesturborgar 

og í kjölfarið fékk ég brennandi áhuga á starfinu. Þegar diplómunám í 

leikskólakennarafræðum á meistarastigi hófst við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
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haustið 2011 þá ákvað ég að stökkva til og lauk diplómunáminu í lok árs 2012. Eftir það 

hóf ég meistaranám í leikskólakennarafræðum og er þessi ritgerð lokaverkefni á þeirri 

leið. Mér finnst skipta miklu máli að strax við upphaf leikskólagöngu þá sé lögð áhersla 

á að byggja upp gott samstarf við heimili barnanna þar sem tekið er mið af þörfum 

barna og foreldra þeirra í öllu uppeldis- og menntastarfi. Einnig finnst mér skipta mjög 

miklu máli að vel sé búið að fjölskyldum hér á landi og að stjórnvöld hafi skýra 

fjölskyldustefnu sem tryggi aðgang að góðum og vönduðum dagvistunarúrræðum á 

viðráðanlegu verði. Þannig að foreldrar eigi auðveldara með að samræma 

atvinnuþátttöku sína og fjölskyldulíf með velferð barna sinna í fyrirrúmi. 

1.2 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða reynslu foreldra af því þegar barnið þeirra 

byrjar í dagvistun utan heimilis og væntingar þeirra til samstarfsins. Tilgangur 

rannsóknarinnar tel ég vera að varpa ljósi á reynslu foreldra sem nýta sér mismunandi 

vistunarform þar sem eitt barnið er í leikskóla, annað barnið í daggæslu þar sem þrír 

dagforeldrar starfa og það þriðja hjá dagforeldri í heimahúsi. Fáar rannsóknir hafa verið 

gerðar hér á landi varðandi þetta viðfangsefni. 

Í ljósi þessa var eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram: 

Hvernig sjá foreldrar fyrir sér samstarfið við leikskólann, daggæsluna þannig að samfella 

sé í reynslu barnsins heima og að heiman? 

Undirspurningar: 

Hver er reynsla foreldranna af aðlögun barnanna? 

Hvernig er tekið tillit til þarfa barnsins og fjölskyldunnar? 

Hvaða áherslur vilja foreldrar sjá í starfinu? 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sjö meginkafla. Inngangur er fyrsti kafli. 

Í öðrum kafla er að finna umfjöllun um þann veruleika sem blasir við ungu barnafólki 

eftir að fæðingarorlofi lýkur þangað til það fær leikskólapláss og fagleg rök fyrir að 

lengja fæðingarorlof og bjóða börnum leikskólapláss þegar því lýkur. 

Í þriðja kafla er greint frá þeim fræðilega grunni sem rannsóknin byggist á en hún 

byggir á félags menningarlegum kenningum um samfellu í reynslu barna frá heimili í 

dagvistun utan heimilis og foreldrasamstarfi. 
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Í fjórða kafla er rannsókninni gerð skil en notað var eigindlegt tilvikssnið og voru 

viðtöl notuð til að afla gagna. Greint er frá gagnagreiningu þar sem stuðst var við 

túlkandi greiningu. Einnig er fjallað um réttmæti rannsóknarinnar og siðferðilega þætti 

og hvernig leitast var við að tryggja þá þætti í rannsóknarferlinu. 

Í fimmta kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Í sjötta kafla eru umræður þar sem niðurstöður eru settar í samhengi við fræðilega 

hluta ritgerðarinnar og niðurstöður rannsókna hvað varðar sýn foreldra á samstarfi við 

leikskóla og daggæslu barna sinna. Einnig koma þar fram vangaveltur um annmarka 

rannsóknarinnar. 

Í sjöunda og síðasta kafla ritgerðarinnar verða í lokaorðum settar fram hugmyndir 

um frekari rannsóknir á samstarfi foreldra og leikskóla, daggæslu um þroska og vellíðan 

yngstu barnanna. 
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2 Að loknu fæðingarorlofi  

Í þessum kafla verður gert grein fyrir þeim veruleika sem blasir við ungum foreldrum á 

Íslandi í dag eftir að fæðingarorlofi lýkur þangað til börnin þeirra fá leikskólapláss, sem 

oftast er á bilinu átján mánaða til tveggja ára. Á Norðurlöndum er fæðingartíðni yfir 

meðallagi OECD-ríkja. Norðurlöndin eru með fjölskyldustefnu sem ætlað er að hjálpa 

fjölskyldufólki að samræma vinnu sína og fjölskyldulíf. Þessi stuðningur er í formi 

launaðs fæðingarorlofs og niðurgreiddrar dagvistunar. Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. 

Gíslason (2014) benda á að veruleikinn í íslensku velferðarkerfi samræmist ekki þessu 

norræna módeli. Það felur meðal annars í sér að íslensk stjórnvöld veita 

barnafjölskyldum minni stuðning en tíðkast á hinum Norðurlöndunum, t.d. ábyrgist 

ríkið ekki að sjá til þess að öll börn fái notið dagvistunar. Foreldrar þurfa því að finna 

lausn á því hver eigi að sinna umönnun barna sinna þegar þeir fara aftur út á 

vinnumarkaðinn eða í nám. 

2.1 Gap 

Samkvæmt tölum Hagstofunnar (2014) voru um 90% tveggja ára barna á landinu öllu 

komin með leikskólapláss, en einungis 34% eins árs barna, og um 1% barna á fyrsta 

aldursári. Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason (2014) benda á að það sem standi 

helst í vegi fyrir því að foreldrar geti borið jafna ábyrgð á tekjuöflun og umönnun barna 

er gap frá lokum fæðingarorlofs þangað til leikskólapláss býðst. Þau benda á mikilvægi 

þess að sameina hagsmuni barna, foreldra, kynjajafnréttis og vinnumarkaðar, enda sé 

það algengara en hitt að mæður skipuleggi atvinnuþátttöku sína eftir þörfum barnanna 

og fjölskyldunnar. Það gera þær með lengingu orlofstíma, minnkuðu starfshlutfalli 

og/eða sveigjanlegum vinnutíma. Fjöldi feðra, sem skipuleggur atvinnuþátttöku sína að 

þessari stöðu virðist þó vera að aukast. Eins getur þetta millibilsástand eða gap reynst 

einstæðum foreldrum sérstaklega erfitt því þeir eiga einungis rétt á sex mánaða 

fæðingarorlofi. Guðný Björk og Ingólfur telja að lengja beri fæðingarorlof í að minnsta 

kosti í eitt ár og eftir það að sjá til þess að sveitarfélögin mæti þörfum barnafólks fyrir 

dagvistunarúrræði. Nú er vaxandi umræða í þjóðfélaginu um að lengja fæðingarorlofið í 

tólf mánuði til að mæta þeim vanda sem þetta gap veldur íslenskum barnafjölskyldum 

og því sé þörf á mótun heildrænnar fjölskyldustefnu sem nái yfir tímabilið frá fæðingu 

til leikskóla. 
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2.2 Fagleg sjónarmið 

Alþingi samþykkti þingsályktun nr. 5/143, 2013 og starfshópur var myndaður af 

Mennta- og menningarmálaráðherra og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þessum 

starfshópi var ætlað að meta faglega kosti þess að bjóða leikskólapláss strax og 

fæðingarorlofi lýkur og er þá miðað við að fæðingarorlofið verði 12 mánuðir. Í skýrslu 

starfshópsins kemu fram að stefnan ætti að vera tekin í þá átt að bjóða öllum börnum 

leikskólapláss frá 12 mánaða aldri.  Fagleg rök eru fyrir því, enda starfa leikskólar 

samkvæmt lögum, reglugerðum og aðalnámskrá og eftirlit með starfseminni er á 

höndum sveitarfélaga og ráðuneytis. Rannsóknir benda líka til þess að það sé 

þjóðhagslega hagkvæmt að börn njóti leikskólavistar. Það er verulegur faglegur 

ávinningur fyrir yngstu börnin að vera í góðum leikskólum með vel menntuðu 

starfsfólki. Þetta á sérstaklega við um börn með seinkaðan þroska, börn sem búa við 

erfiða félagslega stöðu og börn af erlendum uppruna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). Í skýrslunni Key Data on Early Childhood Education 

and Care in Europe (2014) er bent á að með því að leggja sterkan faglegan og 

fjárhagslegan grunn að árangursríku leikskólastarfi og hlúa að börnum, sérstaklega 

þeim sem búa við félagslega erfiðleika og seinkaðan þroska, megi draga úr opinberum 

útgjöldum í framtíðinni, t.d. í velferðar- og heilbrigðismálum. Bent er á að eitt af 

hverjum fjórum börnum undir sex ára aldri í Evrópu eigi á hættu að búa við fátækt eða 

félagslega erfiðleika. Í skýrslunni eru Evrópulöndin hvött til að gera sérstakar ráðstafanir 

til að styðja við nám þessara barna með því að hafa nægt framboð af góðum 

leikskólum. Fagleg sjónarmið benda til að faglegt leikskólastarf sé sá kostur sem þykir 

bestur fyrir börn og foreldra. Ljóst er að sveitarfélögin standa misvel í því að bjóða 

leikskólapláss eftir að fæðingarorlofi lýkur, enda er sá kostur mun dýrari fyrir 

sveitarfélögin en daggæsla í heimahúsum. Sums staðar fá börn leikskólapláss á fyrstu 

mánuðum eftir að fæðingarorlofi lýkur en annars staðar þurfa börn að bíða lengur 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Fleira starfsfólk þarf vegna umönnunar 

yngstu barnanna en þeirra eldri og sýna rannsóknir að miklu máli skiptir að fagmenntað 

starfsfólk sinni yngstu börnunum ekki síður en þeim eldri. Einnig hafa verið færð rök 

fyrir því af fagfólki að afmarka deildir fyrir yngstu börnin frá deildum fyrir þau eldri, til 

að tryggja meira næði á hvíldartíma auk þess sem þarfir ungra barna eru ólíkar þörfum 

þeirra eldri, til dæmis hvað varðar aðstöðu og leiktæki (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015; Reykjavíkurborg, 2015). 
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2.3 Daggæsla 

Foreldrar þurfa oft að brúa bilið eftir að fæðingarorlofi lýkur þangað til börnum þeirra 

er boðið leikskólapláss. Þá leita margir foreldrar til sjálfstætt starfandi dagforeldra í 

heimahúsum. Málefni daggæslu barna heyrir undir Velferðarráðuneytið og í Reykjavík 

starfa dagforeldrar með leyfi og er eftirlit með starfsemi þeirra í höndum borgarinnar. 

Samkvæmt Reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum nr. 907/2005 þá er með 

daggæslu átt við gæslu barna á virkum dögum og með heimahúsi er átt við 

íbúðarhúsnæði dagforeldra eða samþykkt leiguhúsnæði. Velferðarráðherra fer með 

yfirstjórn í þessum málaflokki og sveitarfélög bera ábyrgð á umsjón og eftirliti með 

starfseminni. Til að fá starfsleyfi þurfa dagforeldrar að ljúka 70 stunda námskeiði um 

uppeldi og umönnun barna. Heimilt að veita undanþágu frá því að ljúka þessu 

námskeiði ef umsækjandi hefur menntun á svið uppeldisfræði sem félagsmálanefnd 

telur fullnægjandi. Leyfi er veitt einum aðila en þó geta tveir dagforeldrar starfað saman 

og er þá leyfi veitt hvorum fyrir sig (Reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum nr. 

907/2005).  

Lagðar hafa verið fram tillögur um endurskoðun á dagforeldrakerfinu, þannig að það 

verði betur í stakk búið að mæta þörfum barna og foreldra. Í skýrslunni Blíð byrjun 

(2012) sem unnin var á vegum Reykjavíkurborgar, er lagt til að endurskoða reglugerð 

um daggæslu í heimahúsum og gerð verði tilraun með samstarf dagforeldra og 

leikskóla. Dagforeldrar gætu þá sótt ráðgjöf til leikskólans og námskeið og átt samstarf 

á þann hátt sem hentar hverju sinni (Reykjavíkurborg, 2012). 

2.3.1 Áherslur í foreldrasamstarfi daggæsla 

Engin lög eða námskrá eru til hvað daggæslu í heimahúsi varðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). Í Reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum nr. 

907/20015 er lögð áhersla á samskipti fremur en samstarf og þar segir að áður en 

daggæsla hefst skal dagforeldri fara yfir með foreldri hver sé ábyrgð hvors um sig og fá 

greinagóðar upplýsingar um barnið frá foreldrum. Ekki er rætt um sameiginlega ábyrgð 

á uppeldi barnsins en hinsvegar skal dagforeldri hafa samráð við foreldra um 

aðlögunartíma og gæslutíma þess og skýra foreldrum frá því hvernig það hagar starfi 

sínu. Í reglugerðinni kemur fram að foreldrar og dagforeldrar beri að vinna saman með 

hag barna að leiðarljósi og foreldrum ber að fylgjast með aðbúnaði barna sinna í 

daggæslunni og dagforeldrum ber að sjá til þess að foreldrar hafi vitneskju um hvernig 

dagurinn gengur fyrir sig. Foreldrar eiga rétt á upplýsingum um dagskipulag, mataræði, 
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leikefni og svefnaðstöðu en foreldrar skulu á móti upplýsa dagforeldri um þarfir 

barnsins og fjölskyldunnar.  

Á vegum Reykjavíkurborgar (2014) var framkvæmd viðhorfskönnun sumarið 2014 

meðal foreldra barna sem nýttu sér þjónustu dagforeldra í Reykjavík. Markmið 

könnunarinnar var að kanna viðhorf foreldra til þjónustu dagforeldra og þjónustu 

Reykjavíkurborgar við þennan málaflokk. Um 43% foreldra sögðust frekar hafa kosið að 

fá vistun fyrir barn sitt í leikskóla heldur en hjá dagforeldri. Fram kom að foreldrar teldu 

sig ekki hafa val um dagvistun fyrir yngstu börnin, þar sem ungbarnaleikskólinn sem 

þeir sóttu um í var með langan biðlista (Reykjavíkurborg, 2014). Þeir foreldrar sem 

sögðu sitt fyrsta val vera dagforeldri nefndu að það væri alltaf sama manneskjan sem 

hugsaði um barnið, færri börn og að barnið væri of ungt fyrir leikskóladvöl. Hjá þeim 

foreldrum sem sögðust frekar hafa kosið leikskóla, kom fram að það væri ódýrara og 

eins nefndu foreldrar öryggi og eftirlit, meira val um vistunartíma, meiri útivist, hollari 

mat, fleira starfsfólk, fleiri börn, fjölbreyttara umhverfi og meira faglegt starf með 

börnunum. Nokkur breyting var á svörum við þessari spurningu miðað við fyrri kannanir 

hvað snertir mikilvægi dagskipulags, örvunar og útivistar og virtust foreldrar leggja 

meiri áherslu á þessa þætti en áður. 

Þeir foreldrar sem sögðu að þeim þætti jákvætt að dagforeldrar séu tveir saman 

með daggæslu töldu það vera aukið öryggi þar sem tveir aðilar fylgjast með börnunum, 

en einnig ef skyndileg veikindi eða slys bæri að garði. Álag væri því dreifðara og ábyrgð 

ekki bara á herðum eins dagforeldris. Þá nefndu foreldrar að hægt væri að vera með 

meira skipulag og meiri örvun, fleiri börn og meiri félagsskapur fyrir þau. Einnig væri  

auðveldara að fara út með börnin þegar tveir hjálpast að. Eins nefndu foreldrar að með 

samstarfi tveggja dagforeldra væru færri veikindadagar dagforeldra þar sem hægt væri 

að dreifa betur veikindadögum á allan hópinn þannig að hvert barn væri í heildina 

styttra heima. Í almennum athugasemdum kom fram að borgin ætti að huga að 

afleysingu og eins ætti að vera valkostur að vera lengur heima með börnin sín 

(Reykjavíkurborg, 2014). 

2.4 Samantekt 

Ljóst er að aðgerðir íslenskra stjórnvalda sem miða að því að auðvelda fjölskyldum að 

samræma vinnu sína og fjölskyldulíf verða sífellt mikilvægari. Í dag veita íslensk 

stjórnvöld barnafjölskyldum minni stuðning en tíðkast á hinum Norðurlöndunum og 

ábyrgist ríkið ekki að sjá til þess að öll börn fái notið dagvistunar. Því myndast hér á 

landi svokallað gap frá því að fæðingarorlofi lýkur þar til leikskólaganga barna hefst. 
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Foreldrar leita þá oft til dagforeldra í heimahúsum, ættingja eða laga atvinnuþátttöku 

sína utan heimilis að þörfum fjölskyldunnar. Fagleg rök eru fyrir því að bjóða frekar 

leikskóla en daggæslu í heimahúsum. Ljóst er að til að það sé hægt þá þyrftu 

sveitarfélögin að vera tilbúin að veita mun meira fé til málaflokksins og stórauka þyrfti 

framboð á menntuðum leikskólakennurum, enda hafa rannsóknir sýnt að það þurfi ekki 

síður fagmenntað fólk að vinna með yngstu börnunum en þeim eldri. 
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3 Fræðileg umgjörð 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan grunn rannsóknarinnar. Rannsóknin byggir 

á félags menningarlegum kenningum (sociocultural theory) hvað varðar samfellu í námi 

ungra barna þegar þáttaskil eiga sér stað í lífi þeirra við að byrja í leikskóla eða í aðra 

vistun utan heimilis. Félags menningarlegar kenningar leggja áherslu á að hver 

eintaklingur sé þátttakandi í mótun menningar og er einnig ávöxtur menningar og þess 

samfélags sem hann lifir í. Hér verður sjónum sérstaklega beint að reynslu foreldra af 

upphafi leikskólagöngu og hvaða þætti í samstarfi foreldra og leikskóla, fræðimenn 

leggja áherslu á til stuðla að samfellu í reynslu barnsins heima fyrir og í leikskólanum. 

3.1 Félags menningarlegt sjónarhorn 

Félags menningarlegt sjónarhorn á samfellu í námi ungra barna grundvallast meðal 

annars á kenningum Piaget um þróunarferli þekkingar. Piaget sýndi fram á að þegar 

börn leitast við að ná jafnvægi á milli fyrri þekkingar og nýrrar reynslu með víxlverkun 

samlögunar og aðhæfingar, tengja þau nýja þekkingu fyrri hugmyndum sínum 

(Snowman, McCown og Biehler, 2009). Hugmyndir Vygotsky liggja einnig til grundvallar 

félags menningarlegum kenningum, einkum skilningur hans á svæði mögulegs þroska, 

þ.e. að barn bætir við fyrri þekkingu og reynslu í samspili við getumeiri börn og 

fullorðna (Vygotsky, 1978). Að áliti Vygotsky´s mótast þroski og nám barna af sögulegu, 

menningarlegu og stofnanalegu samhengi. Börnin eru virkir þátttakendur í þessu 

námsferli sem og í aðlögun sinni að nýju umhverfi og geta fundið fyrir mikilli spennu ef 

reynsla þeirra af heimili og leikskóla er mjög ólík og samfellu skortir (Lam, 2014). Í þriðja 

lagi liggja hugmyndir Dewey til grundvallar kenningunni, en hann lagði áherslu á 

samfellu í menntun. Samkvæmt Dewey bygggist menntun á reynslu og ef nám er þróun 

verður nám barna að byggja á því sem fyrir er (Dewey, 2000). Í þessum kafla verður 

fyrst fjallað um skilgreiningar á megin hugtökum sem liggja rannsókninni til grundvallar 

en það eru hugtökin reynsla, samfella og umhyggja. Því næst verður fjallað um upphaf 

leikskólagöngu og gerð grein fyrir rannsóknum um foreldrasamstarf og þátttöku 

foreldra í leikskólastarfi. 

3.1.1 Reynsla 

Dewey (2000) taldi að reynsla væri forsenda menntunar. Menntun ætti sér stað fyrir 

tilstuðlan samfellu í reynslu frá einu umhverfi til annars eða frá einu sviði til annars. Um 

samfellu í reynslu leggur Dewey áherslu á að til þess að reynsla leiði til menntunar þurfi 
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að eiga sér stað ferli þar sem fyrri reynsla er notuð til að byggja síðari reynslu á. Það 

breyti með einhverjum hætti eiginleikum þeirrar reynslu sem á eftir kemur. Þetta 

reynsluferli er menntunarferli sem felur í sér að börn þroskist í menntunarlegu tilliti. Öll 

reynsla leiðir ekki til menntunar vegna þess að sum reynsla getur verið á þann hátt að 

hún kemur í veg fyrir þroska. Þess vegna er nauðsynlegt, segir Dewey, að þeir sem telja 

að reynsla sé forsenda þroska og menntunar hafi skýrar hugmyndir um hvað reynsla er 

og til hvers hún á að leiða. Røys (2007) telur að þegar fjallað er um tengsl uppeldis og 

menntunar, þá sé nauðsynlegt að hafa í huga að þessi tengsl séu samofin reynslu á 

þann hátt að uppeldi felur í sér nám sem á sér stað fyrir tilstuðlan reynslu barnsins af 

námsferlinu. Ef aðstæður og reynsla barna á heimilum sínum og hjá þeim sem annast 

þau utan heimilis er mjög ólík, getur það valdið þeim erfiðleikum. Einnig þekkja 

foreldrar barnanna og kennarar þau þá ekki á sama hátt og kannast oft ekki við 

upplifanir hvorir annarra af þeim. Til að skilningur á aðstæðum hvers annars aukist er 

lýðræðisleg samræða mikilvæg. Lýðræðisleg samræða felst í því að aðilar læra að setja 

sig í spor hvers annars, viðra skoðanir sínar og hlusta á skoðanir annarra og síðast en 

ekki síst að miðla málum til að komast að niðurstöðu þar sem hagur barnsins er í 

fyrirrúmi (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013). 

3.1.2 Samfella 

Samfella í reynslu barna frá heimili í leikskóla felst í því að leikskólakennarar taka af 

fremsta megni tillit til hins sérstæða reynsluheims sem hvert barn kemur með inn í 

leikskólann og leitast við að samþætta hann náminu sem fer fram í gegnum leikreynslu 

barnsins þar. Þannig er hægt að stuðla að og skapa samfellu í reynslu barna frá heimili í 

leikskóla. Ef reynsla barna af heimilum sínum á að nýtast þeim í leikskólanum, þurfa 

leikskólakennarar að hafa innsýn í heim barnsins heima. Spurningin er ekki um að móta 

þessa tvo heima barnsins í sama formið heldur að skapa samfellu (OECD, 2001). 

Samfellan felst í því að barnið flytur reynslu sína úr einum aðstæðum yfir á síðari 

aðstæður og því lifir sérhver reynsla áfram í nýrri reynslu Dewey (2000). Samkvæmt 

Dewey eru því hugtökin samfella og reynsla nátengd og hafa saman áhrif á þá stefnu 

sem menntun og þroski barna tekur. Það er því hlutverk þeirra sem annast börn utan 

heimilis að stuðla að samfellu í reynslu þeirra með því að eiga gott samstarf við 

foreldra. Einnig er mikilvægt að hafa í huga margbreytileika barna og fjölskyldna til að 

tryggja að menningar og félagslegur bakgrunnur barnanna nýtist þeim á vettvangi 

leikskólans (Bohan-Baker og Little, 2004). Í skýrslu OECD (2006) um menntun ungra 

barna er bent á að samfella í reynslu barna á heimilum og skólum aukist verulega ef 

foreldrar og kennarar skiptast reglulega á upplýsingum og tileinka sér svipaðar 
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uppeldisaðferðir, daglega rútínu og stuðning við nám barna. Rannsóknir á 

Norðurlöndum benda til þess að foreldrar líti á leikskólann sem viðbót við heimilið og 

vænti þess að börn þeirra læri að leika sér og æfi félagslega hæfni í leikskólanum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010; OECD, 2006). Einnig kom fram í samanburðarrannsókn á 

viðhorfum foreldra í Bandaríkjunum og Þýskalandi svipuð viðhorf og væntingar foreldra 

(Cryer, Tietze og Wessels, 2002). Kienig (2002) hefur skoðað samfellu í reynslu barna frá 

heimili í leikskóla og einnig frá leikskóla í grunnskóla. Í niðurstöðum rannsóknar hennar 

kom fram að margir foreldrar töldu að börn þeirra hefðu átt í erfiðleikum í upphafi 

leikskólagöngu sem birtust í tilfinningarlegri streitu, mótþróa og erfiðri hegðun. Þessir 

erfiðleikar hefðu fylgdu þeim inn í grunnskólann. Kienig telur mikilvægt í ljósi þessara 

niðurstaðna að náið samstarf sé á milli fjölskyldu barna og leikskóla strax frá upphafi 

leikskólagöngu til að koma í veg fyrir að þessi mögulegi skortur á samfellu í reynslu 

þeirra hafi áhrif á getu þeirra og vilja til náms. Það er því ljóst mikilvægi þess að 

leikskólar leitist við að fremsta megni að byggja brú á milli reynslu barna heima og í 

leikskólanum með því að vanda vel til verka við að byggja upp gott samstarf við heimili 

barnanna. Í því ferli er mikilvægt að tekið sé tillit til þess í leikskólanum hvernig staðið 

sé að uppeldi á heimilum barnanna til að tryggja samfellu á milli sviðanna og þar þurfa 

leikskólakennarar og foreldrar að mætast með þá sameiginlegu sýn að vinna saman að 

velferð barnanna. 

3.1.3 Umhyggja 

Starf leikskólakennara er fjölbreytt og aðaláherslur starfsins snúa að umönnun, óbeinni 

kennslu, samskiptum, samvinnu, leik og útivist. Leikskólakennarar eru samstarfsmenn 

barna, foreldra og annars starfsfólks leikskóla (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009). 

Umhyggja þeirra sem annast barnið er fólgin í því að vera til staðar fyrir það og veita því 

þann stuðning, hlýju og virðingu sem það þarfnast og á rétt á hverju sinni. Til að hægt 

sé að koma til móts við þarfir hvers barns er mikilvægt að þekkja bakgrunn þess. Það 

auðveldar leikskólakennaranum að sjá hlutina í samhengi og gerir honum kleift að 

styðja barnið í að vinna úr reynslu sinni og nýta þekkingarheim þess til að leiða það inn 

á nýjar slóðir. Neil Noddings (2002) skilgreinir hugtakið umhyggja (e. care) sem það að 

láta sig einhvern eða eitthvað varða, ýmist af skyldurækni eða af því að maður af 

einlægum áhuga ber velferð einhvers fyrir brjósti. Hún segir að til að börn læri að bera 

umhyggju fyrir sjálfu sér og öðrum þá þurfi umhyggja að vera sýnileg og áþreifanleg í 

skólanum. Umhyggja fyrir hverju barni á að vera í fyrirrúmi og þar eiga börn að læra að 

sýna sjálfum sér og öðrum umhyggju. Broström (2003) er á sama máli og telur að 

umhyggja felist í því að veita hverju barni athygli og mæta þörfum þess. Umhyggja er 
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því mikilvægur þáttur í samstarfi starfsfólks og foreldra um velferð barna. Það að 

börnum líði vel er þarna lykilatriði og þar er hlutur foreldra og þeirra sem annast barnið 

stór. Starfsfólki leikskóla ber því að gera sitt besta til að laða allar fjölskyldur til 

samstarfs um velferð barna þeirra og stuðla að því að foreldrar finni fyrir góðum 

samstarfsvilja með gagnkvæma virðingu, heiðarleika, traust og umhyggju að leiðarljósi. 

3.2 Upphaf leikskólagöngu 

Þegar börn hefja leikskólagöngu sína verða þáttaskil í lífi þeirra og fjölskyldna þeirra. 

Þessum þáttaskilum fylgja breytingar fyrir alla sem eiga hlut að máli, börnin sjálf, 

foreldra þeirra og kennara (Kristín Dýrfjörð, 2009). Margir foreldrar kvíða þessum 

tímamótum og til að koma til móts við þá og til að auðvelda börnunum, foreldrunum og 

starfsfólkinu upphaf leikskólagöngunnar, þá hefur tíðkast að setja upp í leikskólum 

sérstakt skipulag sem gengur undir nafninu aðlögun. Í upphafi leikskólagöngunnar 

kynnast börn og foreldrar þeirra leikskólanum, starfsfólki og starfsháttum hans, en 

starfsfólk kynnist barninu og foreldrum þess og fær innsýn í þær venjur og viðhorf sem 

einkenna samskipti barns og foreldra. Börnin og foreldrar þeirra þurfa að aðlagast 

annarri menningu en þau eiga að venjast á heimilum sínum sem byggir jafnvel á öðrum 

gildum, hefðum og reglum. Öll börn og fjölskyldur þeirra eru einstök og engin eins, því 

ber að leita leiða til að koma til móts við þarfir þeirra allra. Foreldrar þekkja börnin sín 

best og ríkja þarf traust milli foreldra og starfsfólks leikskóla svo að þeir geti deilt 

viðhorfum sínum og upplifunum og tekið sameiginlegar ákvarðanir með hag barnsins í 

fyrirrúmi (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009). 

3.2.1 Gæði í leikskólastarfi 

Þróun undanfarna áratugi hefur verið í þá átt að síaukinn fjöldi yngstu barnanna er í 

dagvistun utan heimilis. Vangaveltur hafa komið fram, ekki síst í leikskólunum sjálfum, 

hvort langur dvalartími og mikill fjöldi barna á deildum hafi ekki slæm áhrif á líðan 

barnanna og hvort leikskóladvöl geti jafnvel haft slæm áhrif á tengslamyndun foreldra 

og barna. Vangaveltur hafa líka komið fram um hvort mat á þörfum ungra barna hafi 

verið á forsendum hinna fullorðnu og tekið fyrst og fremst mið af því að báðir foreldrar 

komist til vinnu eða í nám. Efasemdaraddir um að dagvistun yngstu barnanna fullnægi 

þörfum þeirra eru oft afgreiddar sem afturhaldssemi sem sendi konurnar aftur inn á 

heimilin og tefli jafnrétti kynjanna í hættu (Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 

2014; Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Niðurstöður rannsókna hér á landi mæla með 

styttingu vinnudagsins svo ekkert barn þurfi að dvelja meira en átta klukkutímum á dag 

í leikskóla (Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2014). Í Reglugerð um 
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starfsumhverfi leikskóla (nr. 655/2009) er í 8 gr. fjallað um lengd dvalartíma barna en 

þar segir: „Starfsemi og skipulag leikskólastarfs skal taka mið af aldri, þörfum og 

hagsmunum barna með sérstöku tilliti til daglegs dvalartíma. Æskilegt er að dvalartími 

barna í leikskóla sé að jafnaði ekki lengri en níu klukkustundir á dag“. Leikskólakennarar 

telja margir að þetta viðmið sé of hátt og fjöldi barna á leikskóladeildum sé of mikill 

(Arna H. Jónsdóttir, Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013). Í rannsókn 

Örnu H. Jónsdóttur (2012) á faglegu hlutverki, forystu og sjálfsmynd leikskólakennara 

leiddu niðurstöður í ljós að aðstæður barna þyrftu að breytast, móta þyrfti skýra 

fjölskyldustefnu, fæðingarorlof þyrfti að lengjast og vinnutími foreldra að styttast. Börn 

kæmu þannig eldri inn í leikskóla og daglegur dvalartími þeirra yrði styttri. 

Viðmælendur í leikskólum mæltu mjög á móti því að börn dveldu í allt of stórum hópum 

allan daginn, þær aðstæður væru streituvaldandi fyrir börnin (Arna H. Jónsdóttir, 

Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013).  

Bent hefur verið á að gæðaleikskólar séu ígildi snemmtækrar íhlutunar fyrir börn 

sem búa við miður góðar aðstæður heima fyrir, því þar er heilmikið hægt að gera til að 

jafna aðstæður barna, t.d. að stuðla að sem bestum málþroska (Kristín Dýrfjörð, 2016). 

Heckman (2008) sem er nóbelsverðlaunahafi í hagfræði, styður með hagfræðilegum 

útreikningum að það sé fátt sem skili meiri ábata fyrir samfélagið en góðir leikskólar. 

Hann bendir á að það sé meiri ágóði fyrir samfélagið að ávaxta skattfé í leikskólum en 

fyrirtækjum sem sýna mikla ávöxtun í kauphöllum. Þegar mat er lagt á gæði leikskóla þá 

er yfirleitt átt við að í leikskólanum vinni margt fagfólk og litið er á foreldra sem 

samstarfsaðila um menntun barnanna, börn með sérþarfir fá vandaðan stuðning, 

jafnvægi ríkir í áherslum á námslega og félagslega þætti starfsins og heilsugæsla, 

menntun og umönnun er samþætt (Arna H. Jónsdóttir, Bryndís Garðarsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2013). Jóhanna Einarsdóttir (2010) segir að almennt lýsi foreldrar 

yfir ánægju sinni með leikskólastarfið í leikskólum barna sinna og áherslum leikskólans. 

Þeir séu meðvitaðir um hvers þeir geti vænst af leikskólanum og geri þar af leiðandi 

auknar kröfur. Cryer, Tietze og Wessles (2002) telja að foreldrar ofmeti oft gæði 

leikskólastarfs vegna þess að þeir eyða litlum tíma til að fylgjast með því og hafa þar af 

leiðandi ekki næga þekkingu á starfinu til að geta metið það. 

3.2.2 Aðlögun 

Áhrif aðlögunar, eða þess ferlis sem á sér stað þegar barn byrjar í leikskóla, fer eftir því 

hvernig staðið er að því að skapa samfellu á milli reynslu barnsins heima og í 

leikskólanum (Berns, 2007). Eins og áður sagði þá getur samfella í reynslu barna leitt til 

þroska þeirra en líka haft öfug áhrif ef hana skortir (OECD, 2006). Dalli (2002) telur það 
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vera einföldun á því sem á sér stað í aðlögunarferlinu að horfa fyrst og fremst á 

aðskilnaðinn og áhrif hans. Aðlögunin er mun flóknara ferli og felur meðal annars í sér 

samskipti allra sem að henni koma. Þáttaskil og aðlögun eru því samtvinnuð hugtök og 

felast í því að færast í nýtt umhverfi, í þessu tilfelli leikskóla, Í stað þess að að ferlið taki 

daga eða vikur er nú álitið að það gerist á lengri tíma, vikum eða mánuðum áður en 

viðkomandi dvöl hefst og eftir að hún er hafin. Þessu ferli er í raun ekki lokið fyrr en 

barnið og foreldrar þess upplifa að þeir tilheyri umhverfinu (Margetts, 2014). Grunnur 

foreldrasamstarfs er lagður strax í upphafi leikskólagöngu og því er aðlögunartíminn 

mikilvægur gagnkvæmur námstími fyrir börnin, foreldrana og starfsfólk leikskóla (Drugli 

og Undheim, 2012). Brooker (2008) mælir með að eftirfarandi skref séu höfð í heiðri 

þegar ung börn (0-3ja ára) hefja leikskólagöngu eða aðra dagvistun utan heimilis. Þessi 

skref felast í samstarfi hins svokallaða umhyggjuþríhyrnings (e. triangle of care) í þeim 

þáttaskilum sem upphaf leikskólagöngu eða annarrar dagvistunar utan heimilis er fyrir 

alla sem málið varðar, það er að segja barnið, foreldra þess og starfsfólk. Inn í þessum 

umhyggjuþríhyrningi er í fyrsta lagi lykilpersóna, eða tengiliður leikskólans við barnið og 

sú sem sér um aðlögun barnsins og fjölskyldunnar að leikskólaumhverfinu, í öðru lagi 

barnið sjálft og í þriðja lagi foreldrar þess. Þessi heillaskref felast að mati Brooker í 

heimsókn lykilpersónu til barnsins, löngum aðlögunartíma og stigminnkandi stuðningi 

foreldra við barnið á meðan á aðlögun stendur. Flest ung börn taka breytingunum 

nokkuð vel og eru orðin heimavön og farin að kunna vel við sig í leikskólanum eftir 

nokkrar vikur. Þessi skef eru:  

 Lykilpersónukerfi til að veita nýju barni náinn og stöðugan stuðning í upphafi, 

bæta við starfsfólki svo að nýtt barn fái stöðuga athygli og umönnun – og þá 

geta foreldrar líka fengið allar þær upplýsingar og stuðning sem þeir þurfa á 

þeim tíma. 

 Virðing er borin fyrir hverju barni sem einstaklingi en í því felst að meta þarfir og 

óskir hvers barns með samtölum við foreldra og með því að fylgjast náið með 

viðbrögðum barnsins (við snertingu, raddblæ, breytingum á venjum o.s.frv.) 

 Byggja þarf upp gott samband við foreldra hvers barns svo að samskipti innan 

umönnunarþríhyrningsins séu vinsamleg og traust svo að ræða megi um 

mismunandi áherslur og aðferðir áður en þær valda spennu eða ágreiningi sem 

hafa áhrif á barnið. 
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 Stuðningur við samskipti barnanna sín á milli, meðal annars vel skipulagðar 

aðferðir sem miða að því að yngstu börnin séu með í hópstarfi (frekar en að gera 

ráð fyrir því að þau séu á því stigi að þau vilji leika sér ein). 

 Stuðningur við daglegar venjur sem henta barninu og eru nógu formfastar til að 

barnið finni fyrir öryggi, en nógu sveigjanlegar fyrir ólíkar þarfir hvers einstaks 

barns og mismunandi væntinga að heiman. 

 Stöðugar og skýrar tengingar á milli heimila og leikskóla barnanna með 

ljósmyndum, hlutum og því sem gert er, en einnig með því að tala við barnið um 

heimilið, fjölskylduna og ferðina í leikskólann og hvenær mamma eða pabbi 

komi aftur (Brooker, 2008, bls.53-54). 

Tvö form aðlögunar eru algengust hér á landi. Annars vegar er það aðlögun sem lengist 

dag frá degi og hinsvegar þátttökuaðlögun (Kristín Dýrfjörð, 2009). 

3.2.2.1 Hefðbundin aðlögun sem lengist dag frá degi 

Þessi tegund aðlögunar byggir á svokölluðum tengslakenningum Bolwby og eftirmanna 

hans um aðskilnaðarkvíða. Samkvæmt þeim upplifa börn kvíða við aðskilnað frá 

foreldrum sínum og getur það haft slæm áhrif á tilfinningaþroska þeirra og möguleika til 

náms ef þessi aðskilnaður er of snarpur (Kristín Dýrfjörð, 2009). Tengslakenning Bolwby 

byggist á athugunum á samskiptum foreldris (móður) og barns og samkvæmt henni þá 

skiptir máli að aðlögun sé sniðin að þörfum barnsins. Áhrif aðskilnaðar ráðast 

samkvæmt kenningunni fremur af tengslum foreldris og barns áður en til aðskilnaðar 

kemur. Það skiptir því mestu máli að þeir sem annast barnið gefi sig að barninu af 

heilum hug og stilli sig inn á þarfir þess (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Bowlby var ákafur 

talsmaður fagmenntunar fyrir alla þá sem taka að sér að annast annarra manna börn. 

Hann taldi þá verða að hafa innsýn í þarfir barna sem eru aðskilin frá foreldrum sínum, 

jafnvel í skamman tíma. Þeir þurfi að hafa skilning á söknuði barna og þrá, mikilvægt sé 

að virða rétt barnsins til að mótmæla og sýna togstreitu og sársauka, því það dregur úr 

líkum á að það þrói með sér sálræna erfiðleika. Hann taldi líka skyldu samfélagsins að 

bæta úr aðbúnaði barna með því að tryggja að þeir sem annast börn fái menntun og 

þjálfun sem auki næmi þeirra fyrir tilfinningalegum þörfum barna og foreldra þeirra 

(Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Aðrir fræðimenn sem gagnrýna tengslakenninguna telja 

að þessi tegund aðlögunaráætlunar byggist á sýn á barnið sem hjálparlaust og 

veikburða og þeirri trú að ef barnið og foreldrar þess fá góðan tíma til að venjast lífinu í 

leikskólanum og kynnast starfsfólki, valdi aðskilnaður frá foreldrum litlu sem engu áfalli 

(Kristín Dýrfjörð, 2009). Mismunandi er eftir leikskólum hvað þessi tegund aðlögunar 
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tekur marga daga en yfirleitt er hún skipulögð í samráði við foreldra og tekur mið af 

þörfum barnsins og gengur út á að barnið aðlagast leikskólanum smám saman, kynnist 

smám saman starfsfólki og leikskólaumhverfinu og að traust myndist á milli þess og 

starfsfólks. Foreldrar dvelja til að byrja með hjá barninu en koma síðan að sækja það á 

ýmsum tímum og fá þannig innsýn í daglegt starf í leikskólanum (Reykjavíkurborg, 

2010). Sums staðar tíðkast það fyrirkomulag að skipuð er lykilpersóna til að sjá um 

aðlögun barns og er hún þá tengiliður leikskólans við barnið og foreldra þess. Hún er sú 

sem tekur á móti og sinnir barni og foreldrum þess í aðlöguninni og leggur sig fram við 

að mynda samband við barnið og foreldra þess. Hún kynnir barnið líka fyrir 

barnahópnum á deildinni og er barninu til halds og trausts á meðan það er að átta sig á 

þessu nýju umhverfi. Rannsóknir sýna að lykilpersóna getur tryggt barni betri umönnun 

við upphaf leikskólagöngu, samhliða því að mynda tengsl á milli fjölskyldu þess og 

leikskólans. Mikilvægt er að þetta samband einkennist af umhyggju og trausti, enda 

verða foreldrar öruggari ef þeir vita af barninu sínu í höndum einhvers sem þeir hafa 

myndað tengsl við (Brooker, 2008). 

3.2.2.2 Þátttökuaðlögun 

Þátttökuaðlögun er eins og heitið ber með sér aðlögun þar sem foreldrar taka virkan 

þátt í starfi leikskólans á aðlögunartímanum. Þátttökuaðlögun byggist ekki á því að það 

sé verið að venja barnið á að vera skilið eftir í nýjum aðstæðum heldur er það (og 

foreldrar þess) að læra að vera í nýjum aðstæðum, það er að læra á umhverfið og þau 

námstækifæri sem þar bjóðast (Kristín Dýrfjörð, 2009). Hugmyndafræðin á bak við 

þátttökuaðlögun byggir á þeirri síðnútímalegu sýn (e. postmodern) á barnið sem sterkt 

og getumikið og það taki virkan þátt í að móta umhverfi sitt og þekkingu (Dahlberg, 

Moss og Pence, 1999). Að þeirra mati er leikskólinn samfélag þar sem fullorðnir og börn 

byggja upp þekkingu saman. Í þátttökuaðlögun er oftast miðað við að foreldrar dvelji 

með börnum sínum í þrjá heila daga en á fjórða degi kveðja börnin foreldra sína að 

morgni og eru allan daginn í leikskólanum. Þá daga sem foreldrar dvelja í leikskólanum 

taka þeir fullan þátt í starfinu og eru til staðar fyrir börn sín allan tímann. Þetta 

fyrirkomulag gefur starfsfólki tækifæri til að læra af foreldrunum hverjar venjur 

barnsins eru og hvað hentar því best (Reykjavíkurborg, 2010). Þátttökuaðlögun byggir 

líka á því að öryggir foreldrar smiti eigin öryggiskennd yfir til barna sinna. Foreldrar eru 

fullir þátttakendur í aðlöguninni strax frá fyrsta degi og kynnast dagskipulaginu og verða 

vitni að því sem á sér stað í leikskólanum og sjá starfsfólkið í verki. Það er jafnframt 

talinn kostur að foreldrarnir kynnast í aðlöguninni og á milli þeirra getur jafnvel skapast 

vinskapur (Kristín Dýrfjörð, 2009). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Kristínar 
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Dýrfjörð (2009) þar sem hún ræddi við deildarstjóra um reynslu þeirra af 

þátttökuaðlögun í upphafi leikskólagöngu, er hún talin leiða til þess að foreldrar öðlist 

öryggi varðandi dagskipulagið og að þeir sjái starfsfólk í verki. Kostir hennar eru nokkrir 

samkvæmt niðurstöðunum; styttri aðlögunartími, vetrarstarf geti hafist fyrr og það er 

ekki síst talinn kostur að börn og foreldrar virðast vera afslappaðri en þegar stuðst er 

við annars konar aðlögunarform (Kristín Dýrfjörð, 2009). 

3.2.3 Samstarf um þroska og vellíðan barna 

Hér verður fjallað nánar um samstarf foreldra og leikskóla um þroska og vellíðan ungra 

barna. Í lögum um leikskóla og aðalnámskrá er skýrt tekið fram að sjónarmið foreldra 

og framlag þeirra til leikskólastarfs sé mikilvægur liður í því að hafa heildarsýn yfir 

velferð og vellíðan barna og leggja leikskólakennurum og starfsfólki leikskóla línurnar 

hvað viðkemur foreldrasamstarfi. Í upphafi leikskólagöngu er lögð áhersla á að byggja 

góðan samstarfsgrunn og að leikskólar og foreldrar vinni saman að vellíðan og þroska 

barnanna og að það markmið verði rauði þráðurinn í samstarfi leikskólans við foreldra 

alla leikskólagönguna. Mikilvægt er að taka til greina að félagslegur bakgrunnur foreldra 

og kennara getur haft áhrif á samstarf heimilis og skóla og því skiptir miklu máli að 

kennarar geri sér grein fyrir ólíkri valdastöðu og viðhorfamun í foreldrahópnum (OECD, 

2006; Ravn, 1995). Ljóst er að því betur sem foreldrar kynnast starfsfólki, skipulagi og 

menningu leikskólans, því meiri líkur eru á traustu samstarfi þar sem kjarninn er ætíð sá 

sami, barnið sjálft, þarfir þess, vellíðan og þroski. Jóhanna Einarsdóttir (2010) segir að 

margir foreldrar í dag standi frammi fyrir töluverðu álagi og togstreitu í hlutverki sínu 

sem foreldrar annars vegar og sem þátttakendur í atvinnulífinu hins vegar. Vegna þess 

sé mikilvægt að leikskólinn komi til móts við foreldra og finni leiðir til samstarfs sem 

henti þeim. Hujala, Turja og Waniganayake (2009) telja að foreldrar hafi mismikla getu 

til að þróa og viðhalda samstarfi við kennara. Þetta eigi sérstaklega við lokaða eða 

feimna foreldra og foreldra af erlendu bergi, sem hætta er á að verði óvirkir í 

foreldrasamstarfinu. 

Í rannsókn Nönnu Kristínar Christiansen (2005) kemur fram að það virðist vera að 

það vanti vissa þætti í menntun kennara sem komi í veg fyrir árangursríkt 

foreldrasamstarf. Markmið og innihald foreldrasamstarfsins virðist vera óljóst og það 

getur valdið óöryggi hjá kennurum. Nanna Kristín heldur því fram að talsvert skorti á að 

samstarf skóla og foreldra sé í samræmi við þarfir og væntingar nútímans, komið hefur í 

ljós að þrátt fyrir að kennarar séu þeirrar skoðunar að eftirsóknarvert sé að fá foreldra 

inn í starfið í skólanum, þá ætlist þeir til að foreldrar séu þar sem gestir. Nanna Kristín 

leggur til að auka áherslu á foreldrasamstarf í kennaranáminu og að gott samstarf við 
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foreldra um nám barna verði hluti af fagmennsku kennara (Nanna Kristín Christiansen, 

2005). Rannsóknir hafa sýnt að þrátt fyrir að kennarar vilji auka þátt foreldra í 

skólastarfi séu þeir smeykir við afskipti foreldra af faglegu starfi skólans (Addi-Raccah 

og Arvi-Elyashiv, 2008). Í niðurstöðum rannsóknar McBride, Bae og Blatchford (2006) 

kemur fram að líklegt sé að kennara skorti þjálfun til að geta tekist á við það verkefni að 

stuðla að þátttöku foreldra. 

3.2.3.1 Foreldrasamstarf 

Hugtakið foreldrasamstarf vísar hér í það samstarf sem á sér stað milli foreldra og 

starfsmanna leikskóla um velferð og vellíðan barna. Nanna K. Christiansen (2010) 

skilgreinir foreldrasamstarf sem svo að það sé samvinna tveggja eða fleiri aðila og feli í 

sér sameiginleg markmið og ábyrgð þeirra sem að því koma. Upplýsingaflæði, 

samræður og sameiginleg ákvarðanataka er aðal inntak samstarfsins og ber leikskólum 

og foreldrum að vinna saman til að tryggja velferð og hagsmuni barna. Nanna Kristín 

Christiansen (2010) fjallaði um þrjú þrep í þróun foreldrasamstarfs. Þessi þrep eru í 

fyrsta lagi upplýsingar, í öðru lagi samræða og í þriðja lagi sameiginlegar ákvarðanir: 

1. Upplýsingar. Hér er átt við að skólinn og foreldrar skiptast á upplýsingum, svo 

sem að skólinn veitir foreldrum upplýsingar um skólastarfið og að foreldrar veiti 

skólanum upplýsingar um barnið, sem varðar líðan þess í skólanum og um 

sérstakar aðstæður sem upp geta komið í fjölskyldunni. 

2. Samræða. Hér er átt við gagnkvæmar samræður á milli foreldra og kennara um 

málefni barnsins og hér skiptir miklu máli að foreldrar upplifi að á þá sé hlustað 

og að virðing sé borin fyrir því sem þeir hafa fram að færa.  

3. Sameiginleg ákvarðanataka. Hér nær samstarfið endanlegum markmiðum 

sínum. Á þessu þrepi koma foreldrar og kennarar sér saman um markmið sem 

snúa að þroska barna og vellíðan sem þeir svo vinna að í sameiningu og taka 

sameiginleg ábyrgð á. 

3.2.4 Þátttaka foreldra 

Í skýrslu OECD (2006) segir að þátttaka foreldra í foreldrasamstarfi þurfi að vera með 

fjölbreyttum hætti því hvorki geti allir foreldrar né vilji taka þátt með sama hætti. Þess 

vegna sé mikilvægt að hafa það í huga að samstarfið felist ekki eingöngu í þeim tíma, 

sem sé varið til þátttöku, heldur í gæðum samskiptanna milli foreldra og starfsfólks. Í 

því sambandi sé mikilvægt eins og áður sagði að samskiptin byggi á trausti og 

gagnkvæmri virðingu og starfsfólk hafi í huga þarfir, styrkleika, áhuga og möguleika 

foreldra til þátttöku. Í rannsókn sem McBride, Bae og Blatchford (2006) gerðu til að 
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kanna hvernig staðið væri að foreldrasamstarfi og hvaða þættir hindruðu það, kom í 

ljós að foreldrar vissu ekki hvernig þeir gætu orðið þátttakendur. Í rannsókn Siraj-

Blatchford, Sylva, Muttock, Gilden og Bell (2002) voru könnuð áhrif fimm þátta af sex 

sem Epstein setur fram sem forsendu fyrir þátttöku foreldra í menntun barna sinna. 

Þessir fimm þættir eru hér taldir upp:  

1. stuðningur við foreldra varðandi uppeldi 

2. gagnkvæm samskipti 

3. möguleikar foreldra til að taka þátt og fylgjast með starfinu sem sjálfboðaliðar 

4. heimanám sem felur í sér að foreldrar hafi þekkingu hvernig þeir geti stutt við 

nám barna sinna heima  

5. þátttaka foreldra í stjórnun leikskólana með setu í foreldrafélögum og 

foreldraráðum  

Niðurstöður rannsóknar Siraj-Blatchford, Sylva, Muttock, Gilden og Bell (2002), gefa til 

kynna að það sem hafði mest áhrif á þroska barna er þegar foreldrar og leikskólinn 

settu sér sameiginleg markmið og foreldrarnir studdu við nám barna sinna heima. 

3.2.4.1 Stuðningur við uppeldi 

Fræðimenn hafa fjallað um óöryggi foreldra hvað varðar uppeldi barna í ljósi verulegra 

samfélagsbreytinga og aukinnar atvinnuþátttöku foreldra á undanförnum áratugum 

(Holthe, 1998). Leikskólinn getur komið til móts við foreldra á nærfarinn og 

umhyggjusaman hátt með því að stuðla að samstarfi og auknum samskiptum, miðla 

fagþekkingu sinni og reynslu til foreldranna og að veita þeim þannig stuðning við 

uppeldið (Holthe, 1998). Fram hefur komið í rannsóknum að margir leikskólakennarar 

eru jákvæðir gagnvart því að styðja foreldra í uppeldishlutverkinu (Sandberg og 

Vuorinen, 2008). Þar kom fram að þrátt fyrir að almennt sé litið svo á að samstarf um 

uppeldi sé mikilvægt og að mikilvægi þess komi fram í lagasetningu þá finnist mörgum 

erfitt að stuðla að því og viðhalda. Í rannsóknum Jónínu Sæmundsdóttur og Sólveigar 

Karlsdóttur (2008, 2009) var áherslan á að afla upplýsinga um foreldrasamstarf í 

leikskólum með áherslu á þátt ráðgjafar við foreldra. Leikskólakennarar finna fyrir 

auknum tímaskorti foreldra og að kröfur foreldra til leikskóla og leikskólakennara hafa 

aukist. Þrátt fyrir að leikskólakennarar leggi sig fram við að ná tengslum við foreldra og 

haldi að þeim upplýsingum, finna þeir oft fyrir áhugaleysi þeirra. Jafnframt er það mat 

leikskólakennara að áhugi foreldra á faglegu starfi leikskólans sé að aukast (Jónína 

Sæmundsdóttir og Sólveig Karlsdóttir, 2009). Niðurstöður sýna að ráðgjöf er snar þáttur 
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í starfi leikskólakennara og að foreldrar virðast hafa vaxandi þörf fyrir stuðning við 

uppeldið, sérstaklega hvað varðar aga, þroska barna og almenna umönnun. Að mati 

leikskólakennarana búa þeir yfir sérfræðiþekkingu á uppeldi ungra barna sem gæti skýrt 

hvers vegna foreldrar leituðu eftir stuðningi hjá þeim. Ástæðuna töldu 

leikskólakennararnir vera óöryggi hjá foreldrum, einkum varðandi aga og að setja 

börnum sínum mörk (Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karlsdóttir, 2009). 

3.2.4.2 Gagnkvæm samskipti 

Eins og fram hefur komið eru samskipti grunnur foreldrasamstarfsins. Samskipti geta 

verið bæði einhliða og gagnkvæm, einhliða samskipti eiga sér stað þegar leikskólar 

senda bréf um ýmis málefni til foreldra. Gagnkvæm samskipti eiga sér til dæmis stað í 

daglegum samskiptum og foreldraviðtölum.  Þegar um gagnvirk samskipti er að ræða þá 

skiptast foreldrar og starfsfólk á upplýsingum um barnið, ræða saman, skipta með sér 

verkum og leggja mat á árangurinn (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013). Í foreldra-

viðtölum í leikskólum eru oft sett fram markmið til að vinna að í lengri eða skemmri 

tíma. Þá er samstarf leikskólakennara og foreldra mikilvægt til að unnið sé að settum 

markmiðum bæði í leikskólanum og heima. Oft er því haldið fram að foreldra skorti 

tíma til að kynna sér leikskólastarf barna sinna, en alveg eins getur það verið að 

leikskólarnir sjálfir beri þarna nokkra ábyrgð á og að það sé vegna skorts á 

gagnkvæmum samskiptum og fræðslu um starfsemina. Um tímaskort foreldra sem 

hindrun í tengslum við foreldrasamstarfið segir Anna Magnea Hreinsdóttir (2009) að 

hér á landi sé ekki hefð fyrir aðkomu foreldra að leikskólastarfi. Leikskólinn og heimilin 

hafa því verið aðskildir heimar. Hún segir að langur vinnudagur foreldra og tímaskortur 

virðist hamla þátttöku en hún leiðir að því líkur í niðurstöðum rannsóknar sinnar að 

hefðir og menning geti líka verið áhrifavaldar í þessu sambandi.  

Jóhanna Einarsdóttir (2010) skoðaði gæði í leikskólastarfi af sjónarhóli foreldra 

leikskólabarna í Reykjavík sem voru að ljúka leikskóladvölinni. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom fram að foreldrarnir lögðu mest upp úr óformlegu samstarfi en 

óskuðu fáir eftir meiri þátttöku í leikskólastarfinu. Flestir foreldrarnir töldu að þeir 

fengju nægilegar upplýsingar um leikskólastarfið en nokkrir vildu gjarnan fá meiri 

upplýsingar um það sem væri að gerast frá degi til dags og þá um hvað börn þeirra 

fengjust við í leikskólanum. Í niðurstöðum kemur fram að foreldrar nefni það sem þeir 

hafa heyrt barnið tala um og hafi reynslu af en að sjálfsögðu ekki það sem þeir hafi ekki 

heyrt um né upplifað sjálfir með barninu sínu. Nokkur óánægja hjá mörgum foreldrum, 

kom fram vegna þess að oft er það ekki sama fólkið, sem það hittir þegar börnin eru 

sótt, og hefur verið með þeim yfir daginn. Þetta leiðir til þess að foreldrar fá ekki 
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upplýsingar um hvernig dagurinn hefur gengið fyrir sig hjá barninu í leikskólanum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Einnig virðist upplýsingamiðlunin vera  að færast frá því 

að vera skilaboð í fataklefa yfir í tölvupóst eða tilkynningar á heimasíðu. Upplýsingum 

er miðlað til foreldra á foreldrafundum, í foreldraviðtölum og í fréttabréfi leikskólans 

(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009). Cryer, Tietzes og Wessles (2002) rannsökuðu viðhorf 

foreldra til starfsemi leikskóla barna sinna. Ástæður þess að foreldrar verja ekki miklum 

tíma til að fylgjast með starfsemi leikskóla barna sinna sé vinna þeirra eða nám. Það 

virðist einnig vera svo að starfsfólk leikskóla leggi ekki áherslu á að foreldrar fylgist með 

starfinu. Foreldrar virðast tengja þau samskipti, sem eiga sér stað þegar þeir koma með 

og sækja börn sín, við gæði leikskólastarfsins.Rannsóknir benda til að foreldrar leggðu 

aðaláherslu á að börnum líði vel í leikskólanum, þau lærðu sjálfshjálp, lærðu gildin í 

lífinu og viðeigandi hegðun (Jóhanna Einarsdóttur, 2010; Anna Magnea Hreinsdóttir, 

2009). Drugli og Undheim (2011) rannsökuðu foreldrasamstarf og gæði daglegra 

samskipta í ungbarnaleikskólum í Noregi. Markmiðið var að kanna hvort foreldrar og 

starfsfólk teldi sig vita nóg um líf og starf barnsins i leikskólanum og á heimili þess. 

Langflestir foreldrarnir og starfsfólkið töldu sig vita nóg og voru almennt ánægðir með 

samstarfið. Niðurstöður benda þó til að starfsfólki þurfi að taka meiri frumkvæði að 

samstarfi við foreldra og skoða hvaða aðferðir séu árangursríkar til að miðla 

upplýsingum og einnig kom fram að foreldrarnir höfðu almennt betri tíma til samskipta 

þegar þeir sóttu börnin í lok dags en starfsfólk hafði aftur á móti betri tíma á morgnana 

þegar þeir komu með börnin (Drugli og Undheim, 2011). Í niðurstöðum rannsóknar 

Sandberg og Vuorinen (2008) kemur fram að foreldrar og starfsfólk leikskóla voru 

sammála um að gæði þeirra samskipta, sem fara fram þegar foreldrar koma með eða 

sækja börn sín, byggi á því á hvaða tíma þeir koma og hversu mörg börn komið er með 

eða náð í á sama tíma. Foreldrarnir í rannsókninni óskuðu ekki eftir meiri skriflegum 

upplýsingum en flestir óskuðu eftir meiri persónulegri samræðum um þroska barna 

sinna. Þeir vildu einnig fá fleiri og styttri fundi yfir árið þar sem þeim gæfist tækifæri til 

að tala við starfsfólk í ró og næði. Leikskólakennarar benda oft á daglegt spjall þegar 

komið er með barnið eða það sótt, skipulögð foreldraviðtöl, almennar upplýsingar um 

starfið til að mynda með tölvupósti og/eða á upplýsingatöflu, kynningar og 

foreldrafundi sem leiðir í samstarfi við foreldra (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007). 

3.2.4.3 Skráningar til að stuðla að þátttöku og samstarfi 

Þróun í upplýsingatækni er mjög hröð. Ýmsar leiðir er hægt að fara við skráningu og 

söfnun gagna í leikskólastarfi. Margir leikskólar skrá starfið á ýmsa vegu, 
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ljósmyndaskráningar eru algengar og svo hafa smámyndbönd verið að sækja í sig veðrið 

og þá eru hljóð- eða myndupptökur gerðar sem sýna þætti í starfinu sem síðan eru oft 

skoðaðir og greindir. Þessir þættir eru oft leikir barnanna og samskipti. 

Snjallsímatæknin ryður sér til rúms og nú er orðið æ algengara að leikskólar nýti þessa 

tækni til að opna glugga fyrir foreldra inn í starfið og sérstök viðfangsefni eða atburði. Á 

heimasíðum leikskóla er orðið algengara að sjá slík smámyndbönd en ljósmyndir af 

börnunum í starfinu hafa lengi verið á heimasíðunum og myndasíðurnar þá læstar 

óviðkomandi með aðgangsorði. Ljósmyndataka er handhæg skráningarleið og er því oft 

notuð í leikskóla, en þá eru teknar myndir af börnum í leik og starfi. Þessar 

skráningarleiðir gera leikskólastarfið áþreifanlegra, sýnilegra og jafnvel heyranlegra 

(Dahlberg, Moss og Pence, 2007). 

Í leikskólum sem kenna sig við Reggio Emilia á Ítalíu, hefur frá upphafi verið mikil 

samvinna á milli foreldra, kennara og barna og eru samskiptin mikilvæg í námsferli 

barnanna (Dahlberg, Moss og Pence., 2007). Kennararnir telja samstarf við foreldra 

vera forsendu árangursríkrar kennslu og náms og nýtast þær fjölskyldum til að tengjast 

leikskólastarfinu og sjá hvað börnin fást við. Rinaldi (2006) telur að uppeldisfræðilegar 

skráningar (e. pedagogical documentation) geti opnað glugga fyrir foreldra inn í 

leikskólann, með því að gera námsferli barnsins og vangaveltur þess á meðan á ferlinu 

stendur sýnilegt. Þannig er hægt að færa þekkingu og reynslu barns heim úr 

leikskólanum. Sýnt hefur verið fram á að uppeldisfræðilegar skráningar geta gefið 

foreldrum tækifæri til að fylgjast með námsferli barna sinna og með skráningunum geta 

foreldrar fengið innsýn í hvernig nám fer fram í gegnum leik og samskipti (Bryndís 

Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012). Með skráningunum fá foreldrar innsýn í 

hæfni og nám barna sinna og viðfangsefni þeirra í leikskólanum verða sýnilegri. Rinaldi 

heldur því fram að í gegnum skráninguna geti barnið öðlast nýja sýn á eigin reynslu og 

upplifun og foreldrarnir fengið innsýn inn í líf og starf barnsins í leikskólanum, upplifanir 

þess og reynslu. Þannig geta skráningar frætt foreldra hvað barnið er að gera í 

leikskólanum, hvernig það gerir það og hvers vegna. Skráningar geta stuðlað að 

umræðum milli foreldra og barna um lífið í leikskólanum, auk þess að þær gefa tilefni til 

umræðna milli foreldra (Rinaldi, 2006). Uppeldisfræðileg skráning gerir því 

leikskólastarfið og líf barnsins í leikskólanum sýnilegt, auðveldar foreldrum þátttöku í 

starfinu og styður við þróun foreldrasamstarfs. 

3.2.4.4 Leiðir til að virkja foreldra 

Sandberg og Vuorinen (2008) spurðu foreldra hvernig þeir sæju fyrir sér þátttöku í 

leikskólastarfinu. Fram kom að foreldrarnir töldu að þeir gætu tekið þátt í starfinu til 
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dæmis með því að hjálpa til í morgunmatnum ef það vantaði starfsfólk. 

Leikskólakennararnir í rannsókninni voru ekki jafn hrifnir af því og töldu að þar sem 

foreldrar borguðu fyrir þjónustuna, ættu þeir ekki að vinna í leikskólanum. Einnig komu 

fram efasemdir um að þetta væri hægt vegna tryggingamála. 

Markmið starfendarannsóknar Bridge (2001) var að auka þátttöku foreldra í námi 

barna sinna í gegnum leik. Foreldrarnir voru beðnir að skipuleggja ásamt börnum sínum 

leiki heima sem börnin unnu að í leikskólanum. Samstarfið var útfært nánar og þróað 

bæði heima og í leikskólanum. Starfsfólk taldi að þetta form samstarfs hefði þau áhrif 

að leikur barnanna tæki mið af reynslu þeirra af heimilum sínum og þannig efldist 

samstarf á milli heimila og leikskóla um nám barna. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

kemur fram að foreldrar þurfi ekki endilega að vera í leikskólanum til að taka þátt í námi 

barna sinna, þeir geta tekið þátt með því að skipuleggja með börnum sínum leiki heima 

sem þeir láta leikskólann síðan vita af. Einnig kemur fram að heimili barna hafi meiri 

áhrif á hugsun og nám barna en starf sem fram fer í leikskólanum sem tengjast ekki 

reynslu þeirra af heimili sínu (Bridge, 2001). Eða eins og Brooker (2008) heldur fram að 

fjölskyldur barna hafa mismunandi siði, venjur og viðhorf og foreldrarnir eru 

sérfræðingar hvað varðar börnin sín en starfsfólk  leikskóla eru sérfræðingar í þroska 

barna almennt og menntun. Þess vegna fer best á því að þessir aðilar vinni saman að 

því að styðja við börnin og koma á einstaklingsbundinn hátt til móts við þarfir þeirra og 

áhugasvið þannig að samfella verði í reynslu þeirra og þau njóti sín heima og í 

leikskólanum. 

Í Aðalnámsskrá leikskóla (2011) eru foreldrar hvattir til að hafa áhrif á starfið til 

dæmis með því að taka þátt í foreldraráði leikskólans og innra mati á starfi hans 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þátttaka foreldra í stjórnun leikskóla 

felst hér á landi aðallega með setu í foreldrafélögum, foreldraráðum og 

fræðslunefndum. Tímaskortur foreldra virðist vera þáttur sem hindrar þátttöku foreldra 

í leikskólastarfinu (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009; Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007; Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Í rannsókn Bryndísar Garðarsdóttur og 

Jóhönnu Einarsdóttur (2007) var kannað hvernig íslenskir leikskólakennarar haga 

samstarfi sínu við foreldra og hvað þeir telja að standi í vegi fyrir árangursríku samstarfi.  

Niðurstöður sýna að þátttaka foreldra í daglegu starfi leikskólans er sjaldgæf. 

Langalgengast var að foreldrar tækju þátt í leikskólastarfinu með því að mæta á 

uppákomur eða aðrar skipulagða atburði í leikskólanum. Það er helst í foreldrafélögum 

og foreldraráðum sem þeir láta í ljósi skoðanir á skólastarfinu og við mætingu á fundi og 

kynningar (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  
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Pen Green leikskólinn í Corby á Englandi er þekktur fyrir vandað foreldrasamstarf 

þar sem unnið er markvisst að því að ná til allra foreldra og fá þá til að taka þátt í 

starfinu. Kjarni samstarfsins er samræða á milli starfsfólks og foreldra um nám 

barnanna og starfið í leikskólanum. Litið er á foreldra sem virka og ábyrga þátttakendur 

og skráð er hvaða foreldrar mæta á fundi eða taka þátt í daglegu starfi. Í ljós kom að 

það voru síst feður sem tóku þátt í starfinu og sú leið sem farin var til að stuðla að 

þátttöku þeirra, hentaði þeim ekki og eins vildu þeir fá að vita hvort þátttaka þeirra 

hefði áhrif á nám barnanna þeirra. Í framhaldinu voru þátttökuleiðir aðlagaðar að 

þörfum feðranna (Whalley, 2007). Reynslan í fjölskyldumiðstöðinni sýnir að mikilvægt 

er að finna leiðir til að ná til allra foreldra. Rannsóknir sýna líka að mikilvægt er að reyna 

að ná til foreldra strax í upphafi leikskólagöngunnar, því þá eru þeir líklegri til að taka 

þátt í leikskólastarfinu en foreldrar eldri barna (Whalley,2007; Stevenson og Bakers, 

1987). Einnig kemur fram í rannsóknum að börnum foreldra, sem eru virkir 

þátttakendur í skólastarfinu, gengur betur í skólanum og virðist þátttaka foreldra einnig 

hafa jákvæð áhrif á viðhorf kennara gagnvart hæfni barnanna og frammistöðu þeirra í 

námi (Stevenson og Bakers, 1987). 

3.3 Samantekt 

Hér á undan hefur verið fjallað um þann fræðilega grunn sem rannsóknin byggir á. Eins 

og áður sagði þá leggja fræðimenn sem aðhyllast félags menningarlegt sjónarhorn, 

áherslu á samfellu í menntun ungra barna þar sem menntun byggi á reynslu einstaklings 

og samspili við aðra. Áhersla er lögð á að börn og fullorðnir lifi saman í félags 

menningarlegu umhverfi sem mótist af samfélaginu og þeim sjálfum. Í skýrslu OECD 

kemur fram að talsvert vanti upp á að hugað sé að því að skapa samfellu í reynslu barna 

á milli heimilis og leikskóla. Mikilvægt er því að strax í upphafi leikskólagöngu sé leitast 

við að byggja upp traust milli barna, foreldra og leikskólans og festa í sessi samstarf við 

heimilin þannig að foreldrar finni frá upphafi að þeirra framlag skipti máli og er 

mikilvægt. Enda hafa rannsóknir sýnt að þátttaka foreldra í skólastarfi efli sjálfstraust 

foreldra. Myndun tengsla á milli heimilis og leikskóla, hefst þegar barnið hefur 

leikskólagöngu sína. Sjónarmið foreldra og framlag þeirra til leikskólastarfs er því 

mikilvægur liður í því að hafa heildarsýn yfir velferð og vellíðan barna og því þarf að 

ríkja traust milli foreldra og starfsfólks leikskóla svo að þeir geti deilt sjónarmiðum 

sínum og tekið sameiginlegar ákvarðanir um barnið. 

Í upphafi leikskólagöngu kynnist barn og foreldrar starfsfólki leikskóla og skipulagi 

og menningu leikskólans. Rannsóknir hafa sýnt fram á að því betur sem foreldrar 
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kynnast starfsfólki, skipulagi og menningu leikskólans því meiri líkur eru á góðu 

samstarfi þar sem kjarninn er ávallt sá sami, samstarfið um barnið sjálft, þarfir þess, 

vellíðan og framfarir. Aðlögunartímanum er því ekki hvað síst ætlað að skapa 

öryggistilfinningu hjá foreldrum sem síðan skilar sér yfir til barnanna. Það er því 

mikilvægt fyrir starfsfólk leikskóla að öðlast traust foreldra og gefa þeim og barninu 

tíma til að átta sig á þessari nýju tilveru og taka  tillit til aldurs, þroska og mismunandi 

persónuleika barnanna. Áhrif aðlögunar, eða þess ferlis sem á sér stað þegar barn 

byrjar í leikskóla, fer eftir því hvernig staðið er að því að skapa samfellu á milli heimilis 

og leikskóla. Ef vel tekst til getur hún eflt þroska barna og skilað sér í námsárangri þeirra 

seinna meir, en hún geti líka haft öfug áhrif ef illa tekst til. 

Rannsóknir sýna að foreldrar hafa oft takmarkaða þekkingu á hvað börnin er fást við 

í leikskólanum frá degi til dags og eru því illa í stakk búnir til að meta gæði 

leikskólastarfs í leikskólum barna sinna. Þátttaka leikskólaforeldra hér á landi er 

samkvæmt niðurstöðum rannsókna sjaldgæf og ekki virðist vera mikið um beina 

þátttöku í leikskólastarfinu. Svo virðist sem þáttaka foreldra í leikskólastarfinu sé 

aðallega bundin við einstaka skemmtanir, fundi, viðtöl og daglegt spjall þegar komið er 

með barnið í leikskólann eða það sótt. Skráningar eru góð samskipta- og 

samstarfsgrundvöllur við foreldra og góð leið til að gera nám barna sýnilegt í 

samfélaginu. Skráningar nýtast vel í að opna á samræður og upplýsingamiðlun milli 

starfsfólks og foreldranna. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna eru dagleg samskipti í 

formi óformlegs spjalls, þegar foreldrar koma með og sækja börn sín. Samkvæmt 

niðurstöðum rannókna er þörf á að auka þekkingu og færni leikskólakennara til að 

stuðla að þátttöku foreldra í leikskólastarfinu.  

Þegar niðurstöður rannsókna eru teknar saman hvað varðar mat á áhrifum 

leikskóladvalar á ung börn er mikilvægt að líta til allra þeirra þátta sem hafa áhrif á 

aðstæður ungra barna. Þarna skiptir máli hvort börnin hafi myndað örugg eða óörugg 

tengsl við foreldra sína, hvernig foreldrar og leikskólakennarar standa að aðlögun 

barna, hver félagsleg staða foreldra sé, vinnuálag í íslenskum fjölskyldum og svo hvort 

börnin dvelji í góðum eða ófullnægjandi leikskólum. Ljóst er að ef halda á uppi 

gæðastarfi í íslenskum leikskólum er forgangsatriði að fjölga hæfum leikskólakennurum 

og meta að verðleikum starf þeirra í þjóðfélaginu. 
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4 Rannsóknin 

Hér verður farið yfir skipulag rannsóknarinnar. Fyrst verður greint frá markmiði hennar, 

tilgangi og rannsóknarspurningum. Næst verður fjallað um rannsóknarsnið eða 

meginskipulag rannsóknarinnar. Þar á eftir kemur umfjöllun um hvernig gögnum var 

safnað en gagna var aflað með viðtölum. Svo verður sagt frá því hvernig gögnin voru 

greind, en stuðst var við túlkandi greiningu í gagnagreiningunni. Að lokum verður sagt 

frá hvernig réttmæti og siðferðileg álitaefni voru tekin til greina í rannsóknarferlinu öllu. 

Í þessari rannsókn er leitast við að varpa ljósi á reynslu foreldra af því þegar barnið 

þeirra byrjar í dagvistun utan heimilis og væntingar þeirra til samstarfsins. Til að svara 

spurningunum notaði ég eigindlega aðferð og rannsóknarsniðið er tilviksrannsókn. 

Gagna var aflað með viðtölum. Þátttakendur voru báðir foreldrar tveggja barna og 

móðir eins barns á aldrinum 18 - 24 mánaða. Gögnin voru greind með túlkandi 

greiningu og gerð grein fyrir réttmæti rannsóknarinnar og siðferðilegum álitaefnum. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða reynslu foreldra af því þegar barnið þeirra 

byrjar í dagvistun utan heimilis og væntingar þeirra til samstarfsins. Tilgangur 

rannsóknarinnar tel ég vera að varpa ljósi á reynslu foreldra sem nýta sér mismunandi 

dagvistunarúrræði. Rannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara er: 

 Hvernig sjá foreldrar fyrir sér samstarfið við leikskólann, daggæsluna þannig að 

samfella sé í reynslu barnsins heima og að heiman? 

Undirspurningar: 

 Hver er reynsla foreldranna af aðlögun barnanna? 

 Hvernig var tekið tillit til þarfa barnsins og fjölskyldunnar? 

 Hvaða áherslur vilja foreldrar sjá í starfinu? 

Eigindlegar rannsóknir (e. qualitative research) beinast að því að afla gagna um það 

hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður (Edwards, 2010). Afstaða rannsakanda 

stjórnar því hvaða spurninga hann spyr, hvernig hann skoðar viðfangsefnið og hvernig 

hann túlkar það (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandinn þarf því að fara í 

gegnum sjálfsskoðun og átta sig á eigin viðhorfum og þeirri hugmyndafræði sem hann 

aðhyllist (Atkinson-Lopez, 2010, Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þekking sem verður til í 

eigindlegum rannsóknum er því sameiginlegur skilningur sem þróast hefur í 

samskiptum rannsakanda og þátttakenda. Við að þróa skilning sinn byggja rannsakandi 
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og þátttakendur á ákveðnum forsendum, einkum tungumálinu, menningu, reynslu, 

þekkingu, færni, venjum og siðum (Helga Jónsdóttir, 2013). 

4.1 Rannsóknarsnið 

Eigindlegar rannsóknir byggja á eða fylgja oft ákveðnum hefðum sem eru gjarnan 

kallaðar rannsóknarsnið eða rannsóknaraðferðir. Í eigindlegum rannsóknum velur 

rannsakandinn ákveðið rannsóknarsnið og þetta snið segir til um meginútlínur eða 

meginskipulag rannsóknar. Það rannsóknarsnið innan eigindlegrar aðferðafræði sem ég 

tel vel til þess fallið að svara rannsóknarspurningunni er tilviksathugun (e. case study). Í 

tilviksathugun velur rannsakandi tilvik sem hann skoðar vel til að öðlast sem bestan 

skilning á því  með ákveðið efni í huga (Vasconcelos, 2010; Edwards, 2010). Tilvikin í 

þessari rannsókn voru þrjú og leitaðist ég við að fá fram reynslu beggja foreldra tveggja 

barna og móður eins barns á upphafi leikskólagöngu og daggæslu barna sinna og sýn 

þeirra á samstarf um uppeldi og menntun barnanna.  

Áður en viðtölin hófust voru viðmælendur upplýstir um rannsóknina og þátttöku 

sína (viðauki A) og síðan var upplýst samþykki fengið (viðauki B). Í upphafi var spurt 

hvort taka mætti viðtölin upp á snjalltæki til að auðvelda úrvinnslu og gagnagreiningu. 

Allir viðmælendur leyfðu það og fannst sjálfsagt. Stuðst var við viðtalsramma (viðauki C) 

með hálfopnum spurningum sem gáfu viðmælendum færi á því að koma reynslu sinni á 

framfæri og rannsakanda jafnframt möguleika á að spyrja nánar um það sem rætt var 

um. 

4.2 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnunaraðferð er valin eftir því hvað þjónar best merkingu rannsóknarinnar og 

mikilvægt er að samræmi sé á milli gagnasöfnunaraðferðarinnar og rannsóknarsniðsins 

(Edwards, 2010; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Sú gagnasöfnunaraðferð sem ég tel 

heppilegasta til að svara rannsóknarspurningunum er viðtöl þar sem markmiðið er að fá 

viðmælendur til að lýsa reynslu sinni og upplifun á upphafi leikskólagöngu og daggæslu 

barna sinna og hvernig viðmælendur sjá fyrir sér samstarfið við leikskólann og 

daggæsluna. Viðtölin fóru fram í febrúar og byrjun mars 2016 og voru þau tekin upp á 

snjalltæki og afrituð á textaform. 

4.2.1 Viðtöl 

Viðtöl henta vel sem gagnasöfnunaraðferð þegar skoðuð er reynsla fólks og viðhorf. 

Þannig eru rannsóknargögn hið talaða orð sem breytt er í texta við gagnaúrvinnslu 
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(Helga Jónsdóttir, 2013 bls. 137). Í viðtölum felst að öflun rannsóknargagna er með 

beinum samtölum á milli rannsakanda og viðmælenda. Þau gefa rannsakanda færi á að 

skilja rannsóknarefnið út frá sjónarhorni viðmælenda. Í viðtölunum fær rannsakandi 

innsýn í hvernig viðmælendur túlka reynslu sína og upplifanir (Helga Jónsdóttir, 2013; 

Kvale, 2009).  

Í þessari rannsókn er notast við hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured). Í þessari gerð 

viðtala styðst rannsakandi við tiltekinn viðtalsramma en hefur samt sem áður frelsi til 

að breyta spurningunum eftir aðstæðum. Viðtalsramminn er búinn til með það að 

markmiði að styðja rannsakanda í að spyrja spurninga sem eru til þess fallnar að svara 

rannsóknarspurningum. Viðmælendur eru allir spurðir ákveðinna meginspurninga en 

rannsakandi fylgir viðmælendum eftir hverju sinni og er frjálst að víkja frá rammanum 

ef það gagnast viðfangsefninu og dýpkar skilning hans á tilfellinu (Kvale, 2009; Rúnar 

Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013). Spurningarnar eru því hálfopnar eða 

opnar og miða út frá því að fá viðmælanda til að lýsa reynslu sinni og upplifun. Gera má 

ráð fyrir að viðtalið gæti þróast í aðrar áttir en reiknað var með í upphafi og mikilvægt 

að hafa í huga að sýna sjónarhornum og bakgrunni viðmælenda virðingu. Þó að 

umræðuefnið hafi verið ákveðið af rannsakanda þá leitaðist hann við af fremsta megni 

að láta ekki eigin skoðanir hafa áhrif á það sem hann heyrði og hafa samræðurnar á 

jafnréttisgrundvelli, eins er mikilvægt að ígrunda áhrif eigin viðhorfa á gagnasöfnunina 

og mótun stefnunnar sem rannsóknin tók. Mikilvægt er að gagnagreiningin fari annars 

vegar fram strax eftir hvert viðtal og svo þegar allri gagnasöfnun er lokið (Helga 

Jónsdóttir, 2013). Viðtölin voru hljóðrituð að undangengnu leyfi frá viðmælendum og 

síðan vélrituð orð frá orði á tölvutækt form. 

4.3 Þátttakendur 

Viðmælendurnir voru valdir út frá hentugleika og markmiði rannsóknarinnar en 

samkvæmt fræðunum þá eru valdir þeir viðmælendur sem hafa persónulega reynslu á 

fyrirbærinu sem verið er að skoða (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Tekin 

voru viðtöl við báða foreldra tveggja barna og móður eins barns á aldrinum 18 – 24 

mánaða. Allir foreldrarnir eru í eða hafa lokið háskólanámi. Eitt barnið var í leikskóla, 

annað í daggæslu þar sem þrír dagforeldrar starfa saman og það þriðja hjá einu 

dagforeldri í heimahúsi, foreldrarnir hafa þess vegna ólíka reynslu af mismunandi 

dagvistarúrræðum fyrir börn þeirra. Leikskólabarnið hóf leikskólagöngu sína í september 

2015, barnið í daggæslunni í ágúst 2015 og barnið hjá dagforeldrinu í júní 2015. Fjórtán 

börn eru á yngstu deild leikskólans, tíu börn í daggæslunni og fimm börn hjá 
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dagforeldrinu. Til að tryggja nafnleynd við greiningu gagna og í ritgerðinni, eru notuð 

tilbúin nöfn á foreldrunum, börnunum og þegar vísað er til eftirfarandi þriggja 

dagvistunarforma utan heimilis þá verða hugtökin leikskóli, daggæsla og dagforeldri 

notuð. Leikskólinn styðst við þátttökuaðlögun en daggæslan og dagforeldrið við 

hefðbundna aðlögun sem lengist dag frá degi. 

Leitin að þátttakendum í rannsókninni hófst með því að sendur var tölvupóstur á 

leikskólastjóra í tveimur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Leikskólastjóri annars 

leikskólans svaraði strax og samþykkti fyrir sitt leyti og fól deildarstjóra á yngstu deild 

leikskólans að kynna rannsóknina fyrir foreldrum á deildinni. Deildarstjórinn hafði svo 

samband við rannsakanda og benti á foreldra eins barns sem höfðu áhuga á að taka 

þátt. Haft var samband við foreldrana og völdu þeir stað og tíma fyrir viðtalið. Viðtalið 

fór fram á kaffihúsi. Foreldrarnir eru með sitt annað barn í leikskólanum, stúlku sem var 

tveggja ára þegar viðtalið átti sér stað og hafði verið fimm mánuði í leikskólanum. 

Rannsakandi þekkti hina þátttakendurna og talaði við þá beint. Þeir kynntu sér markmið 

og tilgang rannsóknarinnar, samanber kynningarbréf og form fyrir upplýst samþykki 

(viðaukar A og B). Foreldrar drengsins í daggæslunni og móðir drengsins hjá 

dagforeldrinu völdu að láta viðtalið fara fram á heimilum sínum. Drengurinn í 

daggæslunni er fyrsta barn foreldra sinna og var 18 mánaða þegar viðtalið við foreldra 

hans átti sér stað og er hann þeirra fyrsta barn. Hafði hann verið í fimm mánuði í 

daggæslunni þegar viðtalið átti sér stað. Drengurinn hjá dagforeldrinu var 20 mánaða 

þegar viðtalið átti sér stað og hafði verið í átta mánuði í dagvistun hjá dagforeldrinu, 

hann er annað barn móður sinnar, eldra barn hennar hafði ekki verið hjá dagforeldri 

áður en það hóf leikskólagöngu sína.  

Áður en viðtölin hófust voru viðmælendur aftur upplýstir um rannsóknina, þátttöku 

sína og upplýst samþykki fengið hjá þeim. Ákveðið var að láta nokkra mánuði líða frá 

leikskólabyrjun barnanna svo foreldrar þeirra hefðu haft tíma til að ígrunda reynslu 

sína. Enda getur tímasetning viðtala samkvæmt fræðunum haft áhrif á réttmæti ef þau 

eru tekin áður en viðmælendur hafa unnið úr reynslu (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Til að tryggja nafnleynd við greiningu gagna og í ritgerðinni, eru notuð tilbúin nöfn á 

foreldrunum og börnunum  

 Leikskóli: Guðrún og Jón eru foreldrar Kristínar, sem er 24 mánaða. Þau eru með 

sitt annað barn í leikskólanum sem Kristín er í. Leikskólinn er rekinn af 

sveitarfélaginu og styðst við þáttökuaðlögun og hugmyndafræði leikskólans er frá 

Reggio Emilia skólum á Ítalíu. Starfið er byggt á síðnútíma sýn á börn sem sterk, 

hæf og getumikil sem eiga fullan rétt á að taka þátt og blómstra á sínum 
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forsendum. Mikil áhersla er á skapandi starf og uppeldisfræðilegar skráningar í 

leikskólanum sem leið til að stuðla að þátttöku foreldra í starfinu og efla 

foreldrasamstarf. Fjórtán börn eru á deildinni hennar Kristínar, þrír starfsmenn 

þar af einn leikskólakennari. 

 Daggæsla: Sigríður og Rúnar eru foreldrar Valgeirs, sem er 18 mánaða. Valgeir er 

þeirra fyrsta barn. Daggæslan er í leiguhúsnæði á vegum sveitarfélagsins og styðst 

við hefðbundna aðlögun sem lengist dag frá degi. Tíu börn eru í daggæslunni og 

þrír dagforeldrar, tveir sem reka daggæsluna og einn er í afleysingum og starfar 

þar líka á háannatímum yfir daginn. Allir þrír dagforeldrarnir höfðu margra ára 

starfreynslu af leikskólum áður en daggæslan var stofnuð. 

 Dagforeldri: Hólmfríður er móðir Dags sem er 20 mánaða. Dagur er hennar annað 

barn. Dagforeldrið starfar í heimahúsnæði og styðst við aðlögun sem lengist dag 

frá degi. Fimm börn eru hjá dagforeldrinu. Dagforeldrið hefur langa starfsreynslu 

sem dagforeldri.  

4.4 Gagnagreining 

Renata Tesch (1990) fjallaði um mismundandi leiðir við úrvinnslu gagna sem eru 

notaðar í eigindlegum tilviksathugunum. (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2013) Ég studdist við eina af leiðunum sem er túlkandi greining. Túlkandi 

greining felur í sér að rýna í niðurstöður rannsóknarinnar og greina hugtök eða þemu 

sem ná að lýsa og útskýra það sem er verið að rannsaka (Rúnar Helgi Andrason og 

Ársæll Már Arnarsson, 2013). Við gagnagreininguna leitaðist ég við að fá fram rauðan 

þráð eða hugtök, þemu sem lýstu eins og áður sagði, hvað er sameiginlegt og hvað er 

ólíkt með reynslu foreldranna af upphafi leikskólagöngu og daggæslu barna þeirra og 

sýn foreldranna á samstarf um þau námstækifæri sem bjóðast að heiman og heima. 

Túlkað verðu í ljósi þeirra fræðilegu hugtaka sem leggja fræðilegan grunn að 

rannsókninni varðandi reynslu foreldra af þátttaskilunum sem verða þegar barn þeirra 

fer í vistun utan heimilis og hvaða áherslur foreldrar leggja á samfellu og samstarf við 

leikskóla og daggæslu barna sinna. 

4.5 Réttmæti og siðferðileg álitaefni 

Í eigindlegum tilviksathugunum gilda aðrar reglur en í megindlegum. Gall, Borg og Gall 

(1996) halda því fram að viðmið um áreiðanleika og réttmæti eigi ekki við um 

tilviksrannsóknir. Þess í stað nota Gall og félagar viðmið eins og trúverðugleika og 

hversu viðeigandi niðurstöðurnar eru, þar sem áreiðanleiki er ákvarðaður út frá því 
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hvort þemun og mynstur í gögnunum eru nákvæm og sannfærandi og hversu mikla trú 

lesandi hefur á niðurstöðum (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013).  

Ein leið til að auka alhæfingargildi tilviksrannsókna er að vanda vel valið á tilviki og 

velja dæmigert tilvik fyrir það fyrirbæri sem verið er að rannsaka. Önnur nálgun er að 

leggja alhæfingargildið í dóm lesenda. Lesandinn getur metið út frá lestri skýrslunnar 

hvort niðurstöðurnar eiga við um þann eða þá einstaklinga sem hann vill alhæfa um. 

Einnig er nauðsynlegt að vanda sig út allt rannsóknarferlið og hafa dæmi úr viðtölunum 

til að styðja við túlkun sem rannsakandi setur fram (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll 

Már Arnarsson, 2013). Þess ber að gæta að niðurstöður þessarar rannsóknar hafa 

ekkert alhæfingargildi og varpa eingöngu ljósi á þau tilvik sem athugað voru, eða 

reynslu viðmælenda af upphafi leikskólagöngu og daggæslu barna sinna og sýn þeirra á 

samstarf við leikskólann, daggæsluna og dagforeldrið.  

Eigi rannsókn að standa undir nafni þarf hún að uppfylla siðferðilegar kröfur ekki 

síður en aðferðafræðilegar (Sigurður Kristinsson, 2013). Í tilviksrannsóknum sem og 

öðrum rannsóknum þarf alltaf að huga að siðferðilegum álitamálum. Þau eru meðal 

annars að valda ekki skaða, svíkja ekki traust sem rannsakendum er sýnt, samþykki, að 

viðmælendur séu ekki blekktir, friðhelgi og gæta trúnaðar við viðmælendur (Sigurður 

Kristinsson, 2013). Eins þarf að huga vel af því hvað verður opinberað. Engin þvingun 

má eiga sér stað og geta viðmælendur neitað að gefa ákveðnar upplýsingar og hætt 

þátttöku hvenær sem þeir vilja.  

Upplýst samþykki er leið rannsakandans til að lýsa yfir áformum sínum á 

heiðarlegan hátt (Sigurður Kristinsson, 2013 bls. 82). Það felur í sér að viðmælendum er 

frjálst að taka þátt og geta hætt þátttöku hvenær sem er, án skýringa. Mikilvægt er að 

rannsakandinn geri grein fyrir sjálfum sér og tilgangi rannsóknarinnar, lýsa þarf 

framkvæmdinni, það er hversu langan tíma viðtalið mun taka, hversu oft verður haft 

samband og hvaða persónuupplýsinga verður aflað. Mikilvægt er að það komi fram að 

rannsakandinn sé tilbúinn að svara ölllum spurningum og gefa þarf upp símanúmer 

rannsakanda. Einnig þarf að upplýsa af hverju þátttakandinn varð fyrir valinu og hve 

margir taka þátt í rannsókninni. Greina þarf frá hugsanlegum óþægindum sem 

þátttakan í rannsókninni getur valdið og ávinningi hennar. Segja þarf frá varðveislu 

gagna og hvernig persónuleynd er tryggð. Segja þarf frá því hvar niðurstöður eru 

geymdar (Jóhanna Einarsdóttir, 2012; Coady, 2010). 

Þess ber að gæta að viðmælendur gefi upplýst samþykki fyrir þátttöku áður en 

gagnaöflun hefst. Samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

nr. 77/2000 þarf rannsakandi að huga að rétti til persónuverndar, hvað er gert við 
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gögnin og hvernig er passað að einstaklingurinn þekkist ekki. Samkvæmt upplýsingum á 

heimasíðu Persónuverndar (2015) var þessi rannsókn ekki leyfisskyld og því tilkynnti ég 

rannsóknina en þurfti ekki leyfi fyrir henni. Hinsvegar var upplýst samþykki þátttakenda 

nauðsynlegt. Viðmælendur, leikskólastjóri, deildarstjóri og dagforeldrar voru upplýstir 

um markmið rannsóknarinnar og hvernig farið verður með gögn við vinnslu verkefnisins 

sem og gætt að nafnleynd viðmælenda. Einnig er eins og áður sagði mikilvægt að gæta 

þess að viðmælendur viti hvað verður um gögnin eftir að rannsókninni er lokið, en þá 

verður gögnunum eytt og fyllsta trúnaðar gætt við meðhöndlun þeirra.  

Erfitt getur verið að gera eigindleg gögn ópersónugreinanleg. Að fjarlægja nafn og 

kennitölu er ekki nóg ef gögnin sjálf lýsa einstaklingsbundinni reynslu (Sigurður 

Kristinsson, 2013). Meðferð viðtala reynir því sérstaklega á þagmælsku, trúnað og 

varkárni rannsakandans og sérstaka varúð þarf að viðhafa þegar viðtöl leiða af sér 

viðkvæmar persónuupplýsingar sem gætu skaðað þátttakendur. (Sigurður Kristinsson, 

2013 bls. 83). 

Mikilvægt er að sjónarhorn rannsakandans sé ljóst þannig að hann geti áttað sig á 

hvaða áhrif það hefur á túlkun gagna og að rannsakandinn gerir grein fyrir sjálfum sér 

og tilgangi rannsóknarinnar, lýsi framkvæmd rannsóknarinnar, hve oft verður haft 

samband við viðmælendur, hvaða persónuupplýsinga verður aflað og hvað viðtölin taki 

langan tíma (Helga Jónsdóttir, 2013). Í þessari rannsókn var viðmælendum gerð grein 

fyrir því að rannsakandinn væri tilbúinn að svara öllum spurningum sem þeir kunna að 

hafa. 

4.6 Samantekt 

Í kaflanum hér að framan hefur framkvæmd rannsóknarinnar verið lýst. Notuð var 

eigindleg tilviksaðferð til að fá fram sjónarhorn þátttakenda sem síðan endurspeglast í 

niðurstöðunum. Við gagnaöflun var notuð viðtalsnálgun þar sem lögð var áhersla á að 

fá fram þekkingu viðmælenda á rannsóknarefninu, byggða á þeirra eigin reynslu. 

Viðtölin voru hálfskipulögð og var markmið þeirra að fá fram lýsingu á raunveruleika 

þess sem rætt er við til þess að fá fram merkingu eða lýsingu á því sem verið var að 

rannsaka. Viðtölin voru tekin í lok febrúar og byrjun mars 2016. Rætt var við fjóra 

þátttakendur, báða foreldra tveggja barna og móður eins barns. Viðtölin voru viðtölin 

hljóðrituð að undangengnu leyfi frá þátttakendum eftir að ég hafði tjáð þeim hvernig 

farið yrði með gögnin í rannsóknarferlinu og að þeim yrði eytt þegar vinnu við verkefnið 

væri lokið.  



45 

Þátttakendur voru valdir með markvissu úrtaki til að fá þátttakendur sem hafa 

þekkingu á því sem verið er að rannsaka og geta gefið innsýn í það. Það sem aðgreindi 

þá var að eitt foreldraparið var með barnið sitt í leikskóla, hitt parið var með barnið sittí 

daggæslu sem tveir dagforeldrar reka en þrír starfa á álagstímum og svo var móðir með 

barnið sitt hjá einu dagforeldri í heimahúsi. Í leikskólanum var stuðst við 

þátttökuaðlögun en í daggæslunni og hjá dagforeldrinu við hefðbundna aðlögun sem 

lengist dag frá degi. Foreldrarnir í leikskólanum voru með sitt annað barn í leikskólanum 

en bæði foreldrarnir hjá daggæslunni og dagforeldrinu voru með sitt fyrsta barn í 

daggæslu. Barnið í leikskólanum hóf leikskólagöngu sína í september 2015, barnið í 

daggæslunni hóf sína dagvistun í ágúst 2015 og barnið hjá dagforeldrinu í júní 2015 og 

voru börnin búin að vera um og yfir hálft ár í dagvistuninni þegar viðtölin áttu sér stað.  

Við gagnagreiningu var stuðst við túlkandi greiningu sem felur í sér að rýna í 

niðurstöður rannsóknarinnar og greina þemu eða mynstur sem ná að lýsa og útskýra 

það sem er verið að rannsaka. Hugað var að réttmæti og siðferðilegum þáttum í 

gegnum allt rannsóknarferlið. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Þær eru settar 

fram í þemum sem birtust í viðtölunum í þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningum. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða reynslu foreldra af því þegar barnið þeirra 

byrjar í dagvistun utan heimilis og væntingar þeirra til samstarfsins.  

Niðurstöðurnar eru settar þannig fram að kaflaheitin taka mið af undirspurningum 

rannsóknarinnar og í ljósi þess viðtalsramma sem lagt var upp með í byrjun. Í  fyrsta lagi 

koma þemu af reynslu foreldra af aðlögun barnanna, í öðru lagi þörfum barnsins og 

fjölskyldunnar, í þriðja lagi sýn foreldranna á samstarf og í fjórða lagi hvaða áherslur í 

starfinu foreldrarnir vildu sjá í starfinu. Hér verður sjónum beint að hvað er 

sameiginlegt með reynslu foreldranna og hvað er ólíkt. Til að fá skýra mynd af 

viðfangsefninu og gefa heildstæðari mynd af viðhorfum, reynslu og upplifun 

foreldranna er vitnað í orð þeirra hér í kaflanum. 

5.1 Reynsla af aðlögun 

Í þessum kafla er fjallað um reynslu foreldranna af aðlögun barna sinna og þá þætti sem 

foreldrunum fannst skipta máli þegar barnið þeirra byrjar í leikskóla eða daggæslu. 

Eftirfarandi þemu komu fram í viðtölunum: Skipulag, reynsla, umhyggja og samfella. 

5.1.1 Skipulag 

Leikskólinn studdist við þátttökuaðlögun en daggæslan og dagforeldrið við hefðbundna 

aðlögun sem lengist dag frá degi. Foreldrarnir voru ánægðir með að aðlögunin í 

daggæslunni og hjá dagforeldrinu hafi verið miðuð við þarfir barnsins fremur en 

foreldranna. Jón og Guðrún voru með Kristínu fyrstu þrjá dagana í þátttökuaðlöguninni 

til skiptis og töldu kost þessa skipulags vera helstan að þau væru þátttakandur í  

starfinu í leikskólanum á aðlögunartímanum. Þannig gætu þau bæði séð hvernig starfið 

fer fram og starfsfólkið að verki. Einnig fannst þeim kostur að kynnast foreldrum hinna 

barnanna fjögurra sem voru í aðlögun á sama tíma. Þau sögðu frá því að hafa verið í 

seinni aðlögunarhópnum og það hefðu liðið tvær  vikur á milli hópa. Aðspurð hvort 

þeim hefði fundist fyrri hópurinn hafa verið orðinn heimavanur á deildinni þegar nýi 

hópurinn byrjaði, sögðu þau að þeim hefði fundist það hjá öllum nema einu barni, 

Guðrún sagði ,,hann var svoldið lítill í sér og vildi hafa bangsann sinn… en hin voru bara 

fín”. Hann hélt sig nálægt starfsmanni og fylgist með leik barnanna. Foreldrar Valgeirs 

og móðir Dags sögðust ekki hafa kynnst hinum foreldrunum á meðan á aðlögun stóð. 
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Þau hefðu meira upplifað sig sem gesti og tóku ekki virkan þátt á meðan þau voru á 

staðnum eins og foreldrarnir í leikskólanum. Foreldrar Kristínar sögðu að þeirra hlutverk 

hafi verið að sjá alfarið um dóttur sína í aðlöguninni. Þau tóku þátt í öllu starfinu með 

henni, hvort sem það var í leik í útiveru, í skapandi starfi inn á deild, frjálsum leik, hvíld 

eða samverustund. Einnig sáu þau um að  skipta um bleyjum á henni og klæða hana í og 

úr útifötum. Guðrún orðaði ánægju sína með þátttökuaðlögunina með þessum orðum: 

Mér finnst svo fínt við þetta að þú ert alveg hluti af starfinu. Þú sérð 

nákvæmlega hvað er verið að gera og þú kynnist starfsfólkinu og þú kynnist 

líka foreldrunum, hinum… Sjá hvernig dagurinn er og svona... sjáir hvernig 

starfsfólkið interaktar við börnin og fáir svona tilfinningu fyrir þeim líka. 

Sigríður og Rúnar foreldrar Valgeirs og Hólmfríður móðir Dags voru öll ánægð eins og 

áður sagði með að skipulag aðlögunarinnar hafi verið á forsendum barnsins. Valgeir 

veiktist á meðan á aðlöguninni stóð og fékk þá nægan tíma til að aðlagast á nýjan leik 

eftir veikindin. Dagur virtist að sögn móður hans ekki hafa þurft neina aðlögun eins og 

hún orðaði það ,,Hann vildi bara fara inn og vera þar” en dagforeldrið lagði áherslu á að 

börnin fengju þann tíma sem þau þurftu og þó þau sýndu það ekki þá væru þessi 

tímamót mikil viðbrigði fyrir þau. Hólmfríður sagði að dagforeldrið hefði tekið af ráðin 

með aðlögunina og sagðist vera ánægð með það því henni fannst það faglegt af henni 

og taldi að dagforeldrið væri með hag barnsins að leiðarljósi. 

5.1.2 Reynsla 

Reynsla foreldranna í leikskólanum að hafa átt annað barn í sama leikskóla kom 

greinilega og sterkt fram í viðtölunum. Hinsvegar höfðu hvorki foreldrar Valgeirs né 

móðir Dags reynslu af því að hafa verið áður með barn í daggæslu, Valgeir er fyrsta barn 

foreldra sinna og eldra barn móður Dags hafði verið í ungbarnaleikskóla erlendis en ekki 

hjá dagforeldri. Bæði Guðrún og Jón sögðust hafa upplifað aðlögunina á afslappaðri 

hátt en þegar eldra dóttir þeirra hóf sína leikskólagöngu, enda þekktu þau flest allt 

starfsfólkið og allar aðstæður og umhverfi leikskólans. Þeim fannst starfsfólkið taka vel 

á móti sér og Kristínu. Jón sagði: 

…ég tók eftir því alveg að það var passað uppá að foreldrunum liði vel … 

sérstaklega í seinna skiptið sko. Í fyrra skiptið gæti það líka hafa verið… af 

því bara að þá var fókusinn svo mikið á barnið og þetta var í fyrsta skiptið og 

fyrsta barn og maður var svona, manni meira framandlegt allt saman. 
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Jóni og Guðrúnu fannst líka Kristín dóttir þeirra hafa verið mjög fljót að aðlagast og 

henni hefðu dugað þessir þrír dagar enda hefði hún þekkt umhverfi leikskólans, því hún 

hafði komið með foreldrum sínum að sækja eldri systur sína sem hafði nýlokið sinni 

leikskólagöngu. Valgeir er eins og áður sagði fyrsta barn Sigríðar og Rúnars og fram kom 

í viðtölunum að þau bæði hafi kviðið fyrir að hann færi í daggæslu utan heimilis. Þau 

sögðust hafa leitað eftir meðmælum með daggæslunni áður en þau sóttu um og allar 

umsagnir voru mjög jákvæðar og dagforeldarnir mjög reynslumiklir. Þeim fannst það 

líka kostur að þær hefðu starfað í leikskóla í mörg ár áður en þær stofnuðu daggæsluna. 

Þetta gaf foreldrunum aukið traust á að allt myndi ganga vel og og þau töldu að 

dagforeldrarnir væru líklegir til að koma til móts við þarfir barnsins þeirra og til að veita 

honum þann stuðning sem hann þarfnaðist til að fóta sig í þessu nýja umhverfi. Þegar 

þau voru spurð hvort þau hefðu frekar viljað ungbarnaleikskóla þá sögðust þau hafa 

íhugað og athugað þann möguleika en biðlistar voru allt of langir. Hólmfríður móðir 

Dags á eldra barn sem var eins og áður sagði í ungbarnaleikskóla erlendis en í leikskóla 

hér á landi. Hún hafði því ekki reynslu af daggæslu hjá dagforeldri fyrr en nú. Hólmfríður 

taldi, eins og Sigríður og Rúnar,  það skipta miklu máli að dagforeldrið hafði starfað í 

mörg ár og því reynslumikið í starfi. Það hafi verið helsta ástæða fyrir vali hennar á 

dagforeldri en einnig fannst henni það kostur að dagforeldrið bjó í næsta nágrenni við 

heimilið. Þegar hún fór í heimsókn þá var henni sýndar leikaðstæður og leikefni inni og 

úti en fékk enga kynningu á hvernig dagurinn gengi fyrir sig. Henni var svo sýnt leyfi 

dagforeldrisins fyrir daggæslunni og minntist á að dagforeldrið hefði virkað á hana sem 

hlý og góð mannneskja og börnin sem hjá henni voru virtust glöð og ánægð. Hólmfríður 

minntist líka á að hún hefði heldur viljað fá leikskólapláss ef það hefði verið í boði en 

svo var ekki því biðlistar í ungbarnaleikskólum voru of langir. Hún sagðist halda að til að 

foreldrar fengju pláss í ungbarnaleikskólum þá þyrftu þau að panta pláss um leið og þau 

vissu að barn væri á leiðinni og það myndi jafnvel ekki duga til. Hjá Hólmfríði kom fram 

efi um að Dagur fengi jafngóðan stuðning við þroska sinn eins og ef hann hefði verið í 

leikskóla. Hún taldi hinsvegar að hann fengi hlýju og góða umönnun hjá dagforeldrinu 

og vonaðist eftir að leikskólapláss fengist sem fyrst.  

5.1.3 Umhyggja 

Fram kom í viðtölunum hjá öllum foreldrunum að þau teldu að börnin nytu umhyggju í 

leikskólanum, daggæslunni og hjá dagforeldrinu. Foreldrarnir voru sammála um 

mikilvægi umhyggju í starfi með ungum börnum og að hún væri nauðsynleg fyrir 

vellíðan barnanna. Mikilvægt væri að börnin fyndu fyrir öryggi og vissu að þeir sem 

annist þau séu til staðar fyrir þau og veittu þeim þann stuðning og hlýju sem þau 
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þörfnuðust. Hólmfríður sagðist meta það mikils hvað dagforeldrið sýndi syni sínum 

mikla umhyggju og hve ánægður hann virtist vera hjá henni. Hún sagði:  

…að maður finni það að viðkomandi er með hug og hjarta í þessu. Þetta eru 

bara lítil ómálga börn sko það skiptir mann miklu máli… Dagur er alltaf svo 

glaður og knúsar hana þegar hann kemur og hún faðmar hann þegar hann 

fer, hann grætur aldrei, hún er mjög umhyggjusöm og góð.   

Guðrún sagði líka að það skipti miklu máli að það sé ekki mikið rót á starfsfólki 

leikskóladeildarinnar og hún sagðist vera mjög ánægð með hvað viðmót starfsfólks 

deildarinnar í garð Krístínar og þeirra væri vinsamlegt og óþvingað og sagði:  

Kristín hefur alltaf bara verið mjög hænd að starfsfólkinu og þær eru allar 

mjög blíðar og ljúfar.. svo er tekið vel í allt ef þarf eitthvað að vera öðruvísi... 

alltaf reynt af fremsta megni að koma til móts við mann eða það er allavega 

mín upplifun.  

Foreldrum Valgeirs fannst báðum mikilvægast að honum liði vel í daggæslunni og það 

væri vel hugsað um hann og hann nyti sín í starfinu, eins fannst þeim umhyggjan koma 

fram í því hvað dagforeldrarnir í daggæslunni gáfu sér góðan tíma til að spjalla við 

foreldrana og hrósa syni þeirra, Sigríður sagði: 

ég held að það fari líka mikið eftir umönnunaraðilanum. Maður sér bara 

hvað þær eru duglegar að spjalla, segja hvað hann er duglegur í þessu eða 

hinu, þær gefa sér svo góðan tíma, eru svo þolinmóðar og góðar við 

börnin... hann er alltaf í góðu skapi þegar ég sæki hann. 

5.1.4 Samfella 

Foreldrarnir voru spurðir hvernig leikskólinn og daggæslan hefðu eða gætu tengt báða 

heima barnsins í byrjun leikskólagöngunnar og daggæslunnar. Svörin voru mjög ólík en 

Guðrún og Jón sögðu frá því að leikskólinn bæði alla foreldra barna sem væru að hefja 

leikskólagöngu sína um að gera svokallaða Sögu barnsins áður en aðlögun hefst, en það 

væri skráning þar sem foreldrar skrá myndrænt og með texta ýmsar 

bakgrunnsupplýsingar um barnið sitt eins og fæðingardag, systkini, gæludýr, afa og 

ömmur, jafnvel uppáhaldsfrænkur og frændur. Einnig  hvað hafi á daga barnsins og 

fjölskyldunnar drifið frá fæðingu, myndir af barninu og fjölskyldu þess, lýsing á 

persónueinkennum barnsins, áhugamálum og fleira. Þessi skráning færi síðan í 

námsbók barnsins. Guðrún nefndi að Kristín hafi haft gaman að sýna þessa skráningu og 



50 

bæði Guðrúnu og Jóni fannst að skráningin Saga barnsins byggði brú á milli reynslu 

barnsins heima og að heiman og tengdi fjölskyldu barnsins og leikskóla þess. Ekki var 

um skráningar að heiman að ræða þegar Valgeir og Dagur hófu sína vist hjá 

daggæslunni og dagforeldrinu. Foreldrar þeirra fylltu hinsvegar út, á meðan á aðlögun 

stóð, dvalarsamning, upplýsingar um öryggisatriði, svo sem ofnæmi, nöfn 

fjölskyldumeðlima og símanúmer og hver mætti sækja börnin en líka upplýsingar um 

daglegar venjur og áhuga barnsins þeirra. Foreldrum Valgeirs og móður Dags fannst það 

gott og sjálfsagt að veita þessar bakgrunnsupplýsingar og töldu að það hjálpaði 

dagforeldrunum að kynnast börnunum. Sigríður sagði: 

...og svo hverju hann er vanur á daginn, hvenær hann er vanur að sofa, 

hvort hann fái pela eða ekki og hvað honum finnst akkúrat gaman og hvað 

hjálpar honum, svona hvort hann noti snuð eða ekki, eitthvað sem hjálpar 

honum að róa sig og alls konar upplýsingar sem þær nota örugglega bara 

fyrst þegar þær eru að kynnast honum. 

5.2 Þarfir barnsins og fjölskyldunnar 

Í þessum kafla er fjallað um sýn foreldanna á hvaða þarfir barna þeirra og þeirra sjálfra 

þeir vildu að leikskólinn og daggæslan kæmi til móts við. Eftirfarandi þemu komu fram í 

viðtölunum: Umhverfi, dagskipulag, gagnkvæm samskipti, upplýsingastreymi og 

stuðningur við uppeldi. 

5.2.1 Umhverfi 

Umhverfi leikskólans, daggæslunnar og dagforeldrisins er mjög ólíkt. Leikskóladeildin er 

í viðbyggingu við aðalbyggingu leikskólans og hefur yfir að ráða sérstöku leiksvæði fyrir 

yngstu börnin. Daggæslan er í leiguhúsnæði á vegum sveitarfélagsins sem var áður 

gæsluvöllur og hefur líka yfir að ráða sér útileiksvæði. Dagforeldrið starfar í eigin 

húsnæði og nýtir bara hluta af því fyrir starfið og er með afgirtan garð með leiktækjum.  

Foreldrar Kristínar voru bæði ánægð með að yngsta deildin væri aðskilin frá hinum 

deildum leikskólans og starfsfólkið geti valið að fara með börnin inn á sameiginlegt 

svæði leikskólans eða í heimsókn á aðrar deildir. En flæðisstundir voru í leikskólanum 

dag hvern frá hálffjögur og svo fyrir hádegi á föstudögum. Fram kom að þessar 

flæðisstundir fela í sér að börnin í leikskólanum geta farið inn á aðrar deildir og eins 

sameiginlegt miðsvæði þar sem ákveðin verkefni eða leikefni eru í boði á hverjum stað. 

Þau sögðu frá því að yngsta deildin sé ekki með í flæðinu á meðan á aðlögun stendur og 

börnin voru að átta sig á leikskólaumhverfinu.  
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Guðrún: þau eru ekki alveg í brjálæðinu hinum megin…. Jón: fyrstu sporin 

þeirra í leikskólagöngunni held ég að sé ágætt að þau séu út af fyrir sig, það 

er það langt í deildina að það ráfar enginn þangað inn nema í einhverjum 

sérstökum erindagjörðum. 

Foreldrar Valgeirs lýstu ánægju sinni með umhverfi daggæslunnar en hún er eins og 

áður sagði í húsnæði í eigu sveitarfélagsins og rúm og góð leikaðstaða er bæði inni og 

úti. Hólmfríður móðir Dags sagði að dagforeldrið væri mér sérrými á heimili sínu fyrir 

daggæsluna og fannst henni það vera heldur lítið. Hún var hinsvegar ánægð með 

útiaðstöðuna, sem er afgirtur garður með leiktækjum. Hún sagði frá því að dagforeldrið 

hefði nýtt útisvæðið vel á góðum dögum. Einnig var hún ánægð með að dagforeldrið 

væri með stóra kerru sem rúmaði öll börnin fimm í vettvangsferðum og hafi 

dagforeldrið nýtt nærumhverfið vel þegar gott var veður. 

5.2.2 Dagskipulag 

Í viðtölunum kom fram að foreldrar barnanna þriggja töldu allir mikilvægt að 

dagskipulag yrði miðað við þarfir barnanna og væri nógu formfast til að barnið fyndi sig 

öruggt á staðnum en líka sveigjanlegt til að mæta ólíkum þörfum barnanna. Þó mátti 

greina mun á viðhorfum foreldranna til þessa þáttar. Guðrún og Jón foreldrar Kristínar 

töldu frjálsan leik og sveigjanlegt skipulag ákjósanlegt en í leikskólanum er lögð áhersla 

á sköpun, frjálsan leik og flæði á milli deilda. Foreldrar Valgeirs og móðir Dags töldu 

hinsvegar að það væri gott að vera með fast skipulag eða eins og þau orðuðu það 

rútínu, því þannig töldu þau að börnin fyndu fyrir öryggi og nytu sín í starfinu. 

Hólmfríður móðir Dags kvartaði yfir því að fá lítið að vita um starfið hjá dagforeldrinu 

frá degi til dags og að ekkert dagskipulag væri sjáanlegt eða hafi verið kynnt fyrir henni.  

Guðrún og Jón foreldrar Krístínar voru bæði ánægð með hvað börnin höfðu mikið 

frjálsræði og hve mikil áhersla var á frjálsan leik í skipulagi deildarinnar. Einnig gátu þau 

valið sér sjálf viðfangsefni. Guðrún sagði: 

...þau [börnin] hafa sitt um málin að segja, það er svo fallegt. Að það sé 

virðing borin fyrir þeirra hugmyndum og þau hafi sitt að segja um hvað er 

verið að gera….að þau hafi rödd… já og það sé hlustað á hana. Það er svo 

frábært maður finnur það svo á sjálfsörygginu á þeim,  að það er fljótt að 

koma með þessu.  

Þá voru fastir liðir í skipulagi leikskólans eins og morgun- og hádegismatur, 

samverustundir, hvíld, síðdegishressing og tímasetning flæðisstunda.  
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Foreldrar Valgeirs voru bæði ánægð með dagskipulagið eða rútínuna í daggæslunni 

og töldu að hún hentaði syni þeirra vel, Sigríður sagði: 

Mér finnst mjög mikilvægt hjá þeim að þær eru með svo góða rútínu á 

hverjum degi.. á morgnana er fyrst morgunmatur og svo kemur leiksstund 

og svo um tíuleytið. ef það er gott veður, þá fara þau út og svo koma þau 

inn og þá er svona lestrarstund áður en maturinn kemur. Svo fara þau að 

sofa svona eftir hádegismatinn og svo bara svona opinn leiktími eftir að þau 

vakna.. svo er kaffi um þrjú…  mér finnst það mjög mikilvægt því ég veit að 

hann [Valgeir] þrífst alveg á rútínu… Það væri ekkert sniðugt ef að það væri 

engin rútína, væri bara eitthvað einn daginn. 

Hólmfríður móðir Dags taldi líka mikilvægt að hafa dagskipulag og það væri kynnt 

fyrir foreldrum. Hún var mjög óánægð með hvað hún vissi lítið um dagskipulagið og var 

óviss um hvaða faglegu kröfur hún gæti gert til starfsins hjá dagforeldrinu. Í viðtalinu 

lagði hún áherslu á að hún hefði viljað vita meira um hvað væri á döfinni hverju sinni 

hjá dagforeldrinu og hvernig væri verið að vinna markvisst að því að efla þroska 

barnanna. Hún sagði: 

Ég myndi vilja fá svona grófa dagskrá vikunnar, að við ætlum að gera þetta, 

þetta… ég er ekki að segja að það þyrfti að vera neitt mjög mikið en bara að 

maður hérna væri með á tilfinningunni að það væri eitthvað starf í gangi. 

Kannski er það að maður stundum fái svolítið svona á tilfinninguna að þetta 

sé svona geymslustaður... þar sem barninu líður vel en það sé kannski ekki 

svona markvisst verið að efla þroskann hjá þeim. Svo getur það vel verið að 

það sé gert, maður bara veit það ekki. 

5.2.3 Gagnkvæm samskipti 

Áhersla kom fram í viðtölunum hjá öllum foreldrunum á gagnkvæm samskipti og töldu 

foreldrar Kristínar og Valgeirs að þau væru með ágætum en þó á ólíkan máta og móðir 

Dags kvartaði yfir skorti á gagnkvæmum samskiptum á milli hennar og dagforeldrisins. Í 

daggæslunni fóru gagnkvæm samskipti aðallega fram í daglegu spjalli oft í lok dags og í 

leikskólanum fóru þau líka fram í daglegu spjalli en að auki fóru þau fram í 

foreldraviðtölum tvisvar á ári og eins eftir þörfum. Foreldrar Kristínar sögðu frá því að ef 

þau þyrftu að ræða eitthvað nánar þá var fundinn tími til þess við fyrsta tækifæri og 

farið í fundarherbergi til að ræða málin. Einnig sendu þau fyrirspurnir með tölvupósti og 

var alltaf svarað samdægurs eða fundinn tími til að ræða málin augnlitis til augnlitis. 
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Eins og áður sagði þá voru foreldraviðtöl í leikskólanum að hausti og vori en þá settist 

deildarstjóri eða kennari niður með foreldrum og settu í sameiningu niður markmið 

sem unnið var að bæði heima og í leikskólanum. Þessi markmið voru svo metin að vori 

og endurskoðuð og ný markmið sett. Fram kom hjá Guðrúnu og Jóni að þeim fannst 

mjög gott samstarf um nám barnsins í leikskólanum og að gagnkvæm samskipti væru til 

fyrirmyndar.  

Hólmfríður móðir Dags sagði sárlega skorta gagnkvæm samskipti á milli hennar og 

dagforeldrisins og það væru yfirleitt hún eða pabbi Dags sem þyrftu að hafa frumkvæði 

að samskiptunum, en ef þau spurðu af fyrra bragði þá fengu þau alltaf greið svör. 

Dagforeldrið léti þau samt alltaf vita ef Dagur borðaði illa, ef það voru 

meltingarvandamál og hversu lengi hann hafi sofið. En að öðru leyti þyrftu þau að 

spyrja að fyrra bragði. Fram kom að dagforeldrið notaði ekki tölvupóst né væri með 

upplýsingatöflu hjá sé, en þó festi hún upp blað með matseðli vikunnar í anddyri þar 

sem útiföt og skór barnanna voru geymd. Hólmfríður sagði:  

Maður skynjar það rosavel á barninu hvort barninu líður vel eða illa og 

barnið er að koma hreint heim og með þurra bleyju og maður sér þetta en 

maður sér ekki hitt sko. Já og svo líka að þótt að maður viti að maður hafi 

fullan rétt á því að spyrja, þá finnst manni samt svona eins og maður sé að 

vera svona pínu leiðinlegur, tortryggin... ,,og hvað eruð þið búin að vera að 

gera?“ Þetta er alveg eðlileg spurning. Það er kannski okkar að gera 

kröfurnar, byrja og alltaf ef maður spyr þá fær maður góð svör en það er 

svona... maður er oft að flýta sér  þú veist þetta er svona... þetta gleymist. 

Mér finnst að hún ætti að hafa oftar frumkvæði að samskiptunum. 

Foreldrar Valgeirs lýstu yfir ánægju sinni hvað dagforeldrarnir í daggæslunni sýndu 

fjölskyldunni mikinn áhuga og voru alltaf til í að spjalla ef tími gafst og höfðu mikið 

frumkvæði að samskiptunum. Sigríður sagði frá því að ef hún sótti Valgeir á þeim tíma 

sem ekki voru margir að sækja sín börn þá kæmi ein af þeim til hennar og sagði henni 

frá deginum og hvað sonur hennar væri duglegur í þessu eða hinu og hvað honum 

fyndist skemmtilegt að gera. Hún sagðist aldrei hafa lent í því að hafa langað til að 

spjalla um eitthvað en það ekki tekist. Hún taldi það mikinn kost að þær væru þrjár með 

tíu börn á álagstímum, þá væri ein að ganga frá eftir kaffið þegar hún kæmi að sækja 

son sinn og þá gæfi það dagforeldri sig á tal við hana að fyrra bragði eða hún og Rúnar 

leituðu eftir upplýsingum hjá henni sjálf. 
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5.2.4 Upplýsingastreymi 

Fram kom í viðtölunum að foreldrar Kristínar voru ánægð með upplýsingastreymið frá 

leikskólanum en Hólmfríður kvartaði yfir lélegu upplýsingaflæði og vildi fá miklu meiri 

upplýsingar um nám, þroska og starfið frá degi til dags frá dagforeldrinu. Foreldrar 

Valgeirs voru ánægðir með upplýsingastreymið en voru samt til í að vita meira. Sigríður 

sagði frá því að daggæslan léti þau vita ef eitthvað sérstakt væri framundan og sendi 

foreldrum fréttabréf tvisvar á ári þar sem tekið var fram áherslur í starfinu, 

fyrirkomulag aðlögunar, hvað væri í vændum yfir veturinn og líka ábendingar til 

foreldra hvað þyrfti að laga og póstaði helstu upplýsingum um viðburði framundan og 

daglegt starf með texta, myndum og vídeó á Facebook síðu foreldrahópsins. Hólmfríður 

sagðist þurfa að spyrja að fyrra bragði því hvorki væri upplýsingatafla á staðnum, 

skriflegt dagskipulag né fengi hún tölvupóst eða myndir úr starfinu. Hún lagði áherslu á 

að fá að vita hvað væri framundan hjá Degi syni sínum hvernig daglegt starf færi fram 

hjá dagforeldrinu með það að markmiði að efla velferð og þroska barnsins hennar. 

Henni fannst mjög óþægilegt að vera ekki viss um hvaða faglegu kröfur hún gæti gert til 

dagforeldrisins og að vita svona lítið um daglegt starf og sagði: 

...ætli þetta snúist ekki bara fyrst og fremst um upplýsingaflæði, ég held það 

og þegar maður fer að velta því fyrir sér þá held ég að það sé fyrst og fremst 

málið. Maður í rauninni veit ekki hvað þau eru að gera.  

Leikskólinn notaði Instagram en daggæslan Facebook. Guðrúnu og Jóni fannst gott 

að sjá myndir og smámyndbönd af starfinu og geta svo rætt um það við Kristínu heima. 

Guðrún móðir Kristínar lýsti yfir ánægju sinni með þessum orðum: 

...Þau eru mjög dugleg að setja þar inn og maður nánast daglega sér myndir 

og vídeó úr starfinu... allar deildirnar eiga Ipad og það er sett inn á það... 

mikil ánægja með þetta hjá foreldrunum. Svo er líka hægt að tala um þetta 

þegar hún kemur heim. Til dæmis „Ég sá að þið voruð í Undir teppinu”, 

þetta er svona tæki til að geta stofnað til umræðu við barnið um daglega 

starfið því þú hefur þá aðeins innsýn inn í hvað þau eru að gera, mér finnst 

það alveg frábært.  

Sigríður og Rúnar voru bæði mjög ánægð með að daggæslan skráði starfið á Ipad og 

deildi til foreldra á Facebook, bæði myndum úr starfinu og smámyndböndum. Þau voru 

bæði ánægð með hve dagforeldrarnir í daggæslunni póstuðu oft á foreldrasíðuna 

myndum úr hópastarfi, samverustund og útiveru. Sigríður sagði:  
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ég til dæmis hélt að hann væri of ungur til að fara að mála. Svo þegar ég sá 

mynd af honum að mála á Facebook, þá hugsaði ég úú en frábært, best að 

fara og kaupa málningu , það er eitthvað sem mér datt ekki í hug að hann 

gæti farið að gera svona ungur. Þetta hjálpaði af því að þær voru að sýna 

þetta á Facebook hugsa ég. Ég hefði ekki vitað það að þau væru að mála ef 

ég hefði ekki séð það þar. Raunverulega finnst mér sniðugt að sjá hvað þær 

eru að gera eða fá upplýsingar um það til að fá hugmyndir. Líka gaman að 

spjalla við barnið um þetta.  

Rúnar faðir Valgeirs tók undir þetta og sagðist helst fá að vita um viðfangsefni sonar 

síns í daggæslunni með því að sjá það á Facebook síðu foreldranna. Hann sagðist líka oft 

fá hugmyndir að verkefnum til að gera með syni sínum seinni partinn og um helgar með 

því að sjá hann vera að fást við hitt og þetta í daggæslunni og fannst það góð leið til að 

tengja reynslu barnsins á báðum stöðum eða heima og í daggæslunni. Hann var 

sérstaklega hrifinn að myndum af Valgeiri og félögum að byggja úr risastórum 

Duplókubbum og svo voru þau að skoða og leika með form af ýmsu tagi, stór og lítil. 

Einnig póstaði daggæslan eins og áður sagði oft myndum eða vídeó úr samverustund og 

þá sást oft hvaða bók þau voru að lesa. Greinilega kom fram í viðtalinu við foreldra 

Valgeirs hvað þau höfðu mikla trú á faglegu starfi daggæslunnar þótt ekki væru 

dagforeldrarnir leikskólakennaramenntaðir., því þau sögðu bæði vera til í að fá meiri 

upplýsingar um hvernig kennsla færi fram í daggæslunni og hvernig dagforeldrarnir 

styddu við nám og þroska barnanna. Sigríður sagði: 

...kannski svona upplýsingasíða hvernig þær eru að gera hlutina upp á það 

kannski að maður gæti notfært sér það betur hérna heima... Til dæmis 

hvernig á ég að gera þetta þannig að ég sé að stuðla að hans þroska.  

Rúnar faðir Valgeirs vildi fá á hálfsmánaða fresti upplýsingar um starfið framundan í 

tölvupósti.  

Fram kom hjá Hólmfríði að hún myndi vilja vita meira um viðfangsefni barnanna frá 

degi til dags og fannst óþægilegt eins og áður sagði að vita ekki hvaða kröfur hún gæti 

gert um upplýsingar og sagði: ,,Að það væri bara vitað að það væri bara til dæmis alltaf 

sögustund fyrir hádegismatartímann og á morgnana er verið að vinna með eitthvað og 

svo frjáls leikur eftir hádegi”. Eins kom fram hjá Hólmfríði mikil óánægja með 

mataræðið, en hún sagði að unnin matvara væri í boði í hverri viku og jafnvel tvisvar 

eða oftar í viku. Hún taldi skýringuna vera að það væri ódýr matur og aftur minntist hún 
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á hversu óþægilegt það sé að vita ekki hvort hún gæti gert kröfur þar um. Einnig vildi 

hún sjá að það væri eitthvað dagskipulag sjáanlegt og hugað væri að hollu mataræði. 

Hún sagði: 

...og svo hefur maður spurt sig að því hvort það sé kannski ekki reglugerðir 

um mataræði, frá Lýðheilsustöð og hérna svona námskrá. Eða kannski ekki 

svona námskrá heldur kannski svona… hvað getur maður sagt… svona vísir 

að námskrá sem í rauninni dagforeldrum er skylt að fara yfir ákveðin atriði 

og kannski skylt að upplýsa foreldra um framvinduna þar og svo hefur 

maður einhver veginn á tilfinningunni að það sé ekki fylgst neitt rosalega vel 

með því hjá dagmömmum hvaða aðferðir þær nota til að styðja við þroska 

barnanna.  

Guðrún og Jón voru eins og áður sagði ánægð með upplýsingastreymið frá 

leikskólanum en foreldrum er alltaf sendur tölvupóstur reglulega, póstur frá 

deildarstjóra yfirleitt einu sinni í viku þar sem fram kom hvað er búið að vera á döfinni 

og hvað er framundan, einnig eru tilkynningar upp á töflu til að minna á eitthvað 

sérstakt, og leikskólastjóri sendir líka tölvupóst til foreldra ef það er eitthvað um að 

vera í leikskólanum sem þeir hefðu gagn og gaman að vita af. Bæði Jón og Guðrún töldu 

að allar boðleiðir væru vel virkar.  

Öllum foreldrunum fannst upplýsingar um mataræði og svefn mikilvægar. Fram kom 

að fyrir framan leikskóladeildina var tússtafla og á hana var skrifað hvað er í gangi, 

skilaboð og minna á viðburði og svo var á hurðinni spjald þar sem merkt var hvernig 

börnin borðuðu og sváfu.  Matseðill var sjáanlegur bæði á heimasíðu og við deild og 

fannst öllum foreldrunum það mikilvægt að sjá hvað var í matinn hverju sinni. Eins var 

mikið um skráningar úr daglegu starfi barnanna víða í leikskólanum og eins var alltaf 

afmælisskráning gerð þegar börnin áttu afmæli og höfð á upplýsingatöflu deildarinnar 

svo að foreldrarnir gætu séð hana á afmælisdegi barnsins eða sem næst því ef barnið 

var ekki í leikskólanum á afmælisdaginn sinn og síðan var afmælisskráningin sett í 

námsbók barnsins. Í daggæslunni var líka upplýsingatafla sýnileg foreldrum þar sem 

skráð var hvernig börnin borðuðu, hversu lengi þau sváfu og hvort þau hefðu kúkað og 

þá hve oft yfir daginn. Fram kom ánægja með að matseðill vikunnar var sýnilegur á 

öllum stöðunum og var ánægja hjá foreldrum Kristínar og Valgeirs með það að það væri 

boðið upp á hollan og næringarríkan mat en óánægja eins og áður sagði hjá móður 

Dags hvað það væri oft unnin matvara á matseðlinum. Henni fannst eins og áður sagði 
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að það ætti að fylgjast betur með mataræði barna í daggæslu í heimahúsnæði og 

dagforeldrum væri skylt að fara eftir ráðleggingum Lýðheilsustöðvar. 

5.2.5 Stuðningur við uppeldi 

Fram kom í viðtölunum að foreldrum Kristínar og Valgeirs fannst leikskólinn og 

daggæslan góður stuðningur við uppeldi barna þeirra. Hólmfríði fannst aftur á móti ekki 

svo vera nema að því leyti að hún var fullviss um að Dagur nyti umhyggju hjá 

dagforeldrinu og liði vel hjá henni og það mat hún mikils. Hinsvegar fannst henni vanta 

allt samráð og frumkvæði að samskiptum frá dagforeldrinu um þroska og nám sonar 

hennar. Guðrún móðir Kristínar taldi að stuðningurinn fælist í að þegar væri sett niður 

markmið fyrir barnið þá væri beðið um framlag frá foreldrunum og heimilið og 

leikskólinn tæki sameiginlega ábyrgð á að vinna að þeim á báðum stöðum. Hún nefndi 

sem dæmi þegar verið væri að koma klósettþjálfun af stað þá þyrfti hún að vera á 

báðum stöðum og samvinna þarna á milli. Jón nefndi ef það væri einhver hegðun 

barnsins sem foreldrar hefðu áhyggjur af þá væri gott að geta leitað til leikskólans eftir 

ráðum og samvinnu og orðaði þetta svona: ,, þú leysir ekki hegðunarvanda bara á 

einum stað, einangrað, það þarf að vinna með það í sameiningu.” Eins nefndi Jón að 

honum fyndist gott að geta rætt við starfsfólk deildarinnar um upplifun sína á barninu 

heima fyrir og fengið að vita hvernig starfsfólkið er að upplifa sömu hlutina í 

leikskólanum, fá báðar hliðar og geta rætt málin til að auka skilning á milli og þar með 

samfellu á milli þessara tveggja reynsluheima barnsins. Bæði Sigríður og Rúnar foreldrar 

Valgeirs sögðust vilja fá stuðning eða ráðgjöf frá daggæslunni um uppeldi Valgeirs, enda 

væri hann þeirra fyrsta barn. Rúnar nefndi sem dæmi: 

Einu sinni byrjaði hann að láta okkur alltaf fá dudduna [snuðið] í staðinn að 

henda henni í gólfið. Ég væri til í að vita hvernig þær létu hann gera það. 

Hann hendir núna oft vatnskönnunni í gólfið og ég væri til í að fá góð ráð til 

að fá hann til að hætta því. Við erum alltaf að reyna. Fá að vita svona við 

erum að gera þetta hér og þetta hér og þá gæti ég spurt, þú veist, eigum við 

að gera þetta svona og út í það. 

5.3 Sýn foreldra á samstarf 

Í þessum kafla er fjallað um sýn foreldranna á samstarf við leikskóla og daggæslu barna 

sinna. Eftirfarandi þemu komu fram í viðtölunum: Samstarf um vellíðan og þroska, 

þátttaka foreldra og skráningar á starfi. 
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5.3.1 Samstarf um vellíðan og þroska 

Fram kom að að foreldrar Kristínar töldu að foreldraviðtöl væru góð leið til að hafa 

samstarf um vellíðan og þroska barns síns. Jón faðir Kristínar sagði frá því að í 

viðtölunum gæfist kostur á að finna leiðir til að vinna að þroska og vellíðan barnsins á 

báðum stöðum, heima og í leikskólanum. Hann sagði:  

Þá fengi maður líka að vita hvaða hlutir eru í gangi í leikskólanum, einhverja 

mögulega hluti sem foreldrar sjá ekki heima. Því það er svona hópdínamík 

inn í leikskólanum sem að foreldrar, eftir aðlögunina, eru ekki lengur 

áhorfendur að nema í smáskömmtum.  

Í viðtalinu við foreldra Kristínar koma fram mikilvægi þess að viðra væntingar sínar og 

viðhorf og fá endurgjöf frá leikskólakennurum og í sameiningu að finna leiðir til að 

styðja barnið á báðum stöðum, heima og í leikskólanum. Fram kom eins og áður sagði 

að foreldrar Kristínar og deildarstjóri settu saman markmið í foreldraviðtölum að hausti 

sem síðan voru færð í einstaklingsnámskrá barnsins sem væri samstarfsverkefni 

foreldranna og leikskólans. Foreldrar Kristínar töluðu um að þeim hefði fundist gott að 

fá fræðslu hvernig þeir gætu undirbúið sig sem best fyrir þetta foreldraviðtal að hausti 

og fannst, eins og líka hefur áður komið fram, þessi foreldraviðtöl efla samstarf við 

heimilin og gefa foreldrum tækifæri til að hafa áhrif á nám og starf barnanna í 

leikskólanum. Einnig kom fram að foreldrar og kennarar endurmeta 

einstaklingsnámskránna saman í foreldraviðtali að vori og setja fram ný markmið.  

Fram kom að hvorki voru skipulögð foreldraviðtöl í daggæslunni né hjá 

dagforeldrinu. Foreldrum Valgeirs fannst að samstarf við daggæsluna um vellíðan og 

þroska sonar þeirra felast í daglegu spjalli og það sem þau sjá af starfinu á Facebook. 

Það gefur þeim oft hugmyndir af því sem hægt er að gera með barninu heima, en ekki 

voru sett niður sameiginleg markmið sem bæði foreldrarnir, daggæslan og dagforeldrið 

tóku sameiginlega ábyrgð á að fylgja eftir. Foreldrar Valgeirs lýstu bæði yfir áhuga á að 

fá meiri upplýsingar um hvernig starfið með börnunum færi fram og hvaða aðferðir 

voru notaðar til að styðja við þroska hans og nefndu upplýsingasíðu eða 

tölvupóstsamskipti en hvorki daggæslan né dagforeldrið notaði tölvupóst eða voru með 

heimasíðu.  

Fram kom greinilega í viðtalinu við foreldra Kristínar að reynsla þeirra af því að hafa 

áður átt barn í leikskólanum hafði áhrif á væntingar þeirra eða eins og Jón sagði:   
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Mér finnst frábært við þessa einstaklingsnámskrá... sem er reyndar lagt inn 

þegar krakkarnir eru orðin aðeins stærri að þau fá sjálf að setja sér sín 

markmið, sem er eðlilega ekki kannski hægt að gera með þau al-yngstu… 

þau skilja ekki spurninguna... en mjög fljótlega er byrjað að leggja það inn. 

Hvað langar þig að vinna að? Þú einstaklingurinn, hvað vilt þú gera og þá er 

hlustað. Til dæmis ég vil geta hlaupið mjög hratt þá er það gert. Guðrún: Já 

einhver vildi baka möffins og þá var bara unnið í því. 

5.3.2 Þátttaka foreldra 

Foreldrarnir voru allir spurðir hvernig þeir sæju fyrir sér þátttöku í starfinu í 

leikskólanum og daggæslunni. Foreldrar Kristínar óskuðu ekki eftir meiri þátttöku í 

daglegu starfi leikskólans en sögðu að foreldrar væru alltaf velkomnir í leikskólann til að 

taka þátt í starfinu á þann hátt sem þeir vildu sjálfir, Guðrún sagði frá því að foreldrar 

söfnuðu endurnýtanlegum efnivið sem nýttur var í skapandi starfi leikskólans og svo var 

alltaf á aðventunni skapandi jólastund sem foreldrum var boðið á, eins hafa verið 

fjölskylduvikur þar sem foreldrar eru hvattir til að koma og vera með í daglega starfinu á 

þeim tíma sem best hentaði hverjum. Þeir merktu þá á blað hvað þeir hefðu áhuga á að 

taka þátt í og hvenær dagsins. Eins sagðist Jón hafa komið og lesið fyrir allan barnahóp 

leikskólans á Degi íslenskrar tungu. Svo fannst þeim skráningar eins og Saga barnsins, 

jóla- og sumarfrísskráningar góð leið til að taka þátt í starfinu því þessar skráningar færu 

í námsbók barnsins í leikskólanum. Eins og áður hefur komið fram fannst Kristínu 

gaman að sýna kennurunum og hinum börnunum heimaskráningarnar og kennararnir 

sýndu þessum skráningum mikinn áhuga.  

Foreldrar Valgeirs sögðust sjá fyrir sér þátttöku á þann hátt að vinna að svipuðum 

verkefnum með barninu heima og í daggæslunni og lesa og ræða sömu bækur, einnig 

sögðust þau nú nota fígúrur meira með þegar þau lesa fyrir Valgeir því þau höfðu séð 

videó á Facebook þar sem þessi aðferð var notuð í samverustund og virkaði vel. Þau 

sögðust líka vera til í að fá að vita meira hvernig væri best að stuðla að þroska hans, 

þannig að svipaðar aðferðir yrðu notaðar á báðum stöðum og reynsla hans í 

daggæslunni nýttist honum heima og svo öfugt. Það fannst þeim ákjósanlegt að gera 

með því að hafa hlekki í fréttabréfi eða í tölvupósti sem vísuðu á upplýsingasíður um 

nám og uppeldi ungra barna.  

Hólmfríður óskaði eftir að fá tölvupóst og myndir úr starfinu þannig að hún vissi 

hvernig væri verið að vinna með þroskaþættina og hvað væri gert þannig að hún gæti 

verið að gera svipað með honum heima á sama tíma. Hún taldi að þannig myndi hann fá 
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svipaða reynslu á báðum stöðum og hægt væri að ræða við dagforeldrið um 

framvinduna. 

5.3.3 Skráningar á starfi 

Fram kom mikil ánægja hjá foreldrum Kristínar og Valgeirs með skráningar á daglegu 

starfi en að sama skapi kom fram mikil óánægja með skort á skráningum hjá dagforeldri 

Dags. Leikskólinn sem styðst við hugmyndafræði Reggio Emilia skóla á Ítalíu, notar 

uppeldisfræðilegar skráningar í daglegu starfi og skráir alla þemavinnu. Þessar 

skráningar eru sýnilegar um alla deild og eru oftast í hæð barnanna. Reynsla 

foreldranna að hafa átt annað barn í leikskólanum kom þarna einnig skýrt fram, Guðrún 

sagði: ,,Mér finnst það líka kostur að þær eru mislangar… stundum eru bara ein mynd af 

einhverju og svo hvað barnið sagði” Fram kom í viðtölunum að foreldrar Kristínar töldu 

að skráningar væru „frábær leið til að tengja saman alla heima barnsins, svona gluggi 

inn í starfið í leikskólanum“.  Foreldrar gera eins og áður sagði skráninguna Sögu 

barnsins. Síðan gera þau sumarleyfisskráningu sem barnið kemur með í leikskólann og 

sýnir félögum sínum á deildinni og kennurum. Einnig sögðust þau hafa gert og margir 

aðrir foreldrar í leikskólanum skráningar úr jólafríi, leikhúsferðum, nýfæddu systkini svo 

dæmi séu tekin. Foreldrar Kristínar voru mjög ánægð með hvað leikskólinn sýndi 

skráningum þeirra að heiman mikinn áhuga og hvernig nám barnanna og vangaveltur 

kæmu vel fram í skráningunum í leikskólanum. Eins kom fram að foreldrar eru fræddir 

um gildi skráninga, bæði heima fyrir og í leikskólanum, fyrir nám og þroska barna sinna. 

Þessi fræðsla fer fram í kynningu á vetrarstarfinu og þeim fannst þeir fá hvatningu frá 

stjórnendum og leikskólakennurum að gera skráningar heima. Þau voru sammála um að 

skráningar væru frábært tæki til að gera leikskólastarfið sýnilegt í samfélaginu. Jón 

sagði:  

Sýnir líka svona út á við, samfélaginu,  hvað er frábært og skapandi starf 

þarna og hvað börnin eru líka... þau hafa svona sína eigin sýn á hlutina... 

okkur finnst það meiriháttar. Þess vegna finnst okkur skráningarnar þarna 

svo frábærar... gera starfið  og hvað barnið manns er að pæla svo lifandi 

fyrir manni. 

Fram kom mikil ánægja hjá foreldrunum í leikskólanum og daggæslunni með notkun 

samskiptamiðla til að skrá starfið og gera foreldrunum það sýnilegt. Eins kom fram mikil 

óánægja hjá Hólmfríði að fá engar myndir úr starfinu, því dagforeldrið notaði eins og oft 

hefur komið fram, ekki samskiptamiðla né tók ljósmyndir af börnunum í starfinu. 
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5.4 Áherslur í starfinu 

Í þessum kafla er fjallað um hvað foreldrarnir vildu leggja áherslu á í uppeldis- og 

menntastarfi leikskólans og daggæslunnar. Eftirfarandi þemu komu fram í viðtölunum: 

Sjálfstæði og trú á eigin getu, félagsleg samskipti og nám, þroski og skapandi starf. 

5.4.1 Sjálfstæði og trú á eigin getu 

Foreldrar Kristínar lögðu áherslu á byggt væri undir börnin þannig að sjálfstæði þeirra 

og trú á eigin getu efldist. Lögð væri áhersla á sjálfsvirðingu og virðingu gagnvart öðrum 

í leikskólastarfinu. Jóni fannst mikilvægt að Kristín lærði sjálfstæði við grunnathafnir 

eins og að mata sjálfa sig og bjarga sér um hluti, biðja um hluti, sækja sér sjálf og bera 

sig eftir björginni. Í viðtölunum við foreldra Kristínar kom fram ánægja með hvað 

sjálfstæði og sjálfstraust barnanna væri eflt með skapandi starfi á leikskólanum. Reynsla 

þeirra að hafa átt annað barn á leikskólanum kom fram enn á ný og nefndu þau að eldri 

dóttir þeirra hafi fengið gott veganesti frá leikskólanum sem hefði nýst henni vel í 

grunnskólanum. Þetta veganesti væri sjálfstraust, frjó hugsun, samskiptahæfni og trú á 

eigin getu. Jón sagði:  

Það eru stórkostlegir hlutir sem þau læra þarna… og hún hefur líka 

sjálfstraust gagnvart kennurum og öðrum sem eru í einhverskonar 

valdhlutverki og við sína jafningja. Það eru hlutir sem þau kunna saman… 

maður sér strax ákveðin tól sem þessi börn hafa í höndunum sem önnur 

börn hafa kannski ekki fengið að rækta á sama hátt í öðrum leikskólum… vil 

samt ekki alhæfa… þekki ekki til á öðrum leikskólum… en þau hvíla vel í sér 

þessir krakkar, þeim líður mjög vel í sjálfum sér og hvort í öðru. Þetta er 

allavega mín tilfinning. 

Sigríður móðir Valgeirs lagði líka áherslu á að styðja við sjálfstæði barnanna og trú á 

eigin getu í daggæslunni. Eins lagði hún áherslu á að það sé ekki of mikið álag á þeim og 

þau nytu sín í starfinu með því að bjóða börnunum upp a viðfangsefni sem þau hafa 

áhuga á og tækifæri til að vinna út frá styrkleikum sínum og áhugasviðum. Hún nefndi 

sem dæmi að sonur hennar hefði mikinn áhuga á dýrum og að taka hluti í sundur og 

setja saman og hann fengi næg tækifæri til þess í daggæslunni, það sæi hún á facebook 

og þær segðu henni og Rúnari líka oft frá því í daglegu spjalli. Eins finnst honum mjög 

skemmtilegt að láta lesa fyrir sig og þær gerðu það líka fyrir utan skipulagðar 

samverustundir. Rúnar sagði:  
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Hann kemur með bók og segir ,,lesalesa” og þá sest ein með honum og les, 

að vísu ekki lengi í einu því hann vill skipta oft um viðfangsefni…. hann segir 

það líka heima [lesalesa]... kemur með bók og við lesum þá saman í 

smástund. Mér finnst það frábært. 

Fram kom hjá Hólmfríði móður Dags að hún myndi vilja að dagforeldrum væru 

lagðar línur hvað uppeldis- og menntastarf varðar og haft væri eftirlit með hvernig það 

væri útfært. Einnig fannst henni að það ætti að vera skylda að fara eftir ráðleggingum 

Lýðheilsustöðvar hvað mataræði varðar. Hólmfríður taldi að dagforeldrar þyrftu meiri 

faglegan stuðning því hjá þeim væru börn frá sex mánaða aldri og upp í að verða 

tveggja ára. Þar af leiðandi hefðu börnin mismunandi þarfir hvað leikefni og örvun 

varðar. Fram kom að hún teldi, án þess að vita það með vissu, að áherslur í starfinu væri 

frjáls leikur með kubba, bíla og tuskudýr og svo var dagforeldrið með leiktjald en hún 

hélt að það væri ekkert um skapandi starf eins og að mála eða leira og fannst það 

miður, eins vissi hún ekki hvort dagforeldrið læsi fyrir börnin. Hún sagði:  

Mér finnst þetta einhvern veginn of losaralegt. Þetta er líka einhvers konar 

biðtími því maður veit ekki hvenær barnið kemst inn í leikskólann þannig að 

maður tekur þessu einhvern veginn eins og góðri gæslu og gerir kannski ekki 

nógu miklar kröfur... en auðvitað á það að vera, upp að vissu marki. Ég er 

ekki að segja að það eigi að keyra þau út í endalausu prógrammi og svona. 

5.4.2 Félagsleg samskipti 

Allir foreldrarnir vildu að börnin efldu samskiptafærni sína í leikskólanum og 

daggæslunni. Foreldrarnir töldu að samskipti við jafnaldra væru mikilvæg til að efla 

félagsfærni barnanna og það væri mikilvægt að styðja við vináttu og samskipti 

barnanna sín á milli, eða eins og Sigríður móðir Valgeirs orðaði það:  

...þó þau séu ekki beint að leika sér saman þá eru þau saman að leika sér... 

þau toga hvort annað upp... við vorum alltaf að bíða eftir að Valgeir færi að 

skríða.. og svo byrjaði hann þarna eftir aðeins nokkra daga því hann sá alla 

hina krakkana vera að skríða. 

Foreldrar Kristínar voru á sama máli og töldu felast möguleikar til að styðja börnin í 

félagslegum samskiptum á annan hátt í jafningjahópnum í leikskólanum heldur en á inni 

á heimilum þar sem enginn væri á sama aldri. Þeim fannst mikilvægt að Kristín fengi 
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stuðning í samskiptum sínum við börnin á deildinni og kennarana sem og að hún lærði 

að bera virðingu fyrir öðrum. Jón sagði:  

Maður sér það með þessi börn, fyrst þá eru þau bara svona börn á sama 

stað. Svo fara þau að vera börn að skoða sama hlut á sama stað og svo fara 

þau að vera börn að slást um sama hlut á sama stað og þá er hægt að styðja 

þau í að leysa málin farsællega sín á milli. 

5.4.3 Nám, þroski og skapandi starf 

Skapandi starf með börnunum var greinilega gert mun hærra undir höfði í leikskólanum 

en í daggæslunni og hjá dagforeldrinu enda byggist hugmyndafræði leikskólans á þeirri 

sýn á barnið sem sterkan og skapandi einstakling sem hafi mikið fram að færa og var 

lögð áhersla á tjáningu og sköpun í daglegu starfi leikskólans. Hvorki daggæslan eða 

dagforeldrið styðst við skriflega námskrá en þó lét daggæslan foreldra vita um áherslur í 

starfinu í haustfréttablaði eins og áður hefur komið fram, en þessar áherslur voru ekki 

byggðar á tiltekinni hugmyndafræði. Sigríður sagði þetta um haustfréttablaðið:  

Svona hvað er á döfinni, hvernig aðlögun er háttað... að hópastarf myndi 

ekki byrja fyrr en hún er búin... eftir mánuð... hvað er verið að kenna þeim, 

fara í kollhnís, fínhreyfingar. Ekkert svona nákvæmt. 

Reynsla foreldra Kristínar af því að hafa verið með annað barn í þessum leikskóla 

kom oft fram í viðtalinu. Þau sögðust vera mjög ánægð með hversu metnaðarfull 

skapandi vinna er í leikskólanum sem byrjar strax á yngstu deildinni. Jón sagði að eftir 

að hafa fylgt eldri dóttur þeirra í gegnum allar deildir leikskólans þá séu kröfur hans 

meiri í dag en þær voru þegar eldri dóttir þeirra hóf sína leikskólagöngu. Hann sagði: 

...Þar hafði maður kannski einhverja hugmynd, óljósa. Kannski einhverjar 

óljósar væntingar en núna hefur maður séð starfið þarna sem er svo 

metnaðarfullt að ég vil absolút að það sé eitthvað sem er unnið og ræktað á 

sama hátt og hefur verið. Það er svo gaman að sjá hvernig þemavinna er 

unnin með þessum krökkum og kannski líka að það eru gerðar alvöru kröfur 

til þeirra þótt þau séu mjög ung og að þau fái að spreyta sig og fái að skoða í 

góðu tómi alls konar hluti og alls konar leiðir til tjáningar. Úrlausn á 

verkefnum hverskyns og fá bara sjálfstraust og öryggi, þroskandi og frjóa 

hugsun út úr þessu. 
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Foreldrar Valgeirs töluðu líka um það að þeim fannst gaman að sjá hve oft börnin 

væru að mála og leira og fannst að skapandi starf væri það sem hentaði ungum börnum 

best ásamt því að vinna með allan annan þroska. Þau sögðu frá því að eftir að hafa séð 

son sinn vera að mála í daggæslunni og leira á facebook þá hafi þau drifið sig út í búð og 

keypt liti og blöð og væru oft að mála með honum heima. Hólmfríður sagði að skapandi 

starf væri börnum nauðsynlegt frá fyrstu tíð og hún leggði áherslu á það heima en var 

fullviss um að það væri ekki hjá dagforeldrinu og vonaðist til að Dagur kæmist sem fyrst 

inn á leikskólann sem hún sótti um ,sem væri heilsuleikskóli með áherslu á skapandi 

starf.  

Leikskólaforeldrarnir lýsti yfir ánægju sinni með hvað uppeldisfræðilegar skráningar 

hefðu góð áhrif á tjáskiptahæfni og þar með málþroska Kristínar því það efldi hana að 

segja frá skráningunum sínum og þarna kom einnig fram reynsla þeirra af því að hafa 

verið með annað barn í leikskólanum. Guðrún sagði:  

Við sáum það með eldri stelpuna okkar hvað þetta efldi hana að segja frá, 

fyrir framan aðra... sjáum líka á Kristínu hvað það eflir samskiptahæfni 

hennar að segja frá.  

Foreldrar daggæslubarnanna fannst öllum mikilvægt að stutt væri við þroska 

barnanna með fjölbreyttu starfi sem reyndi á alla þroskaþættina. Þeim fannst öllum 

mikilvægt að styðja við málþroskann og hreyfiþroskann; bæði grófhreyfingar og 

fínhreyfingar í starfinu. Foreldrar Valgeirs nefndu að í dagskipulagi daggæslunnar væri 

hópastarf þar sem grófhreyfingarnar voru æfðar með því að fara í kollhnís og hoppa. 

Fínhreyfingarnar voru æfðar með því að mála, kubba og pússla. Einnig væri 

samverustund einu sinni á dag þar sem lesin er stutt saga og fígúrur og spjöld með 

myndum notuð með. Sigríður orðaði þetta svona: 

Þær eru með svona spjöld og bækur og lestrarstund einu sinni á dag. Þar 

eru þær annaðhvort að benda á myndir á spjöldum eða lesa stuttar sögur 

og eru duglegar að vera með einhverjar fígúrur með, þetta er kötturinn, 

kisan og svona, maður sér á myndunum [á Facebook] hvað þær eru að gera. 

Þær eru bæði með fígúrur og svo líka spjöld þar sem þær segja kisa og svo 

er mynd af kisu og svona og svo er líka svona mjúkt sem þau geta komið við. 

Mér fannst það svo sniðugt. 

Hólmfríður móðir Dags lagði líka eins og áður sagði áherslu á markvissa vinnu með 

alla þroskaþættina og sagði: 
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..styrkja málþroskann og skoða dýrin og dýrahljóðin og líka formin, 

fínhreyfingarnar og grófhreyfingarnar. Bara þetta helsta. Ég er ekki að segja 

að það eigi að kenna stærðfræði eða mannkynssögu – heldur að það sé 

markvisst verið að efla þessi atriði 

5.5 Samantekt 

Menntunargildi leikskólans kom skýrt fram í niðurstöðunum. Menntunargildið birtist 

meðal annars í uppeldisfræðilegum skráningum heima og í leikskólanum og 

sameiginlegri markmiðasetningu foreldra og kennara um nám og þroska barnsins heima 

og í leikskólanum í foreldraviðtölum að hausti og endurskoðun þeirra að vori. Áhersla 

var í leikskólanum á samfellu í reynsluheimi barnsins heima og að heiman og litið var á 

foreldra sem mikilvæga samstarfmenn um nám og vellíðan barnanna. Einnig var leitað 

leiða til að foreldrar gætu tekið þátt í starfinu sem fólst í skráningum heima, söfnun á 

efniðvið til skapandi starfs og þátttöku í ýmsum viðburðum í  leikskólanum. 

Fram kom hjá öllum viðmælendum að aðlögun barnanna hafi gengið vel og 

foreldrarnir í daggæslunni og hjá dagforeldrinu voru ánægðir með að aðlögunin hafi 

verið á forsendum barnanna og þau hefðu fengið þann tíma sem þau þurftu. 

Foreldrarnir í leikskólanum voru ánægðir með þátttökuaðlögunina því þeir hefðu kynnst 

starfsfólkinu, daglegu starfi og hinum foreldrunum. Þeim fannst gott að hafa haft 

hlutverk og þeim hafi fundist þau vera hluti af starfinu á meðan á aðlögun stóð.  

Áhersla kom fram í viðtölunum hjá öllum foreldrunum á gagnkvæm samskipti og 

töldu foreldrar í leikskólanum og daggæslunni þau væru með ágætum og fóru 

gagnkvæm samskipti fram í daggæslunni með daglegu spjalli og líka í leikskólanum en 

að auki var boðið upp á foreldraviðtöl og fundi til að ræða málin eftir þörfum. Móðir 

barnsins hjá dagforeldrinu kvartaði yfir skorti á gagnkvæmum samskiptum á milli 

hennar og dagforeldrisins. 

Fram kom hjá öllum foreldrunum áhersla á gott og gagnkvæmt upplýsingaflæði og 

samskipti. Foreldrarnir í leikskólanum og daggæslunni voru mjög ánægð með notkun 

samskiptamiðla í starfinu. Þeim fannst það virka eins og gluggi inn í starfið og gera  

foreldrunum kleift að ræða við börnin sín heima um það sem þau sáu á ljósmyndum og 

smámyndböndum á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Fram kom óánægja 

hjá móður Dags hjá dagforeldrinu með að fá engar myndir úr starfinu né upplýsingar 

um starfið frá degi til dags.  Foreldrunum fannst öllum upplýsingar um mataræði, svefn 

og hvort börnin höfðu kúkað mikilvægar. Ekki voru skriflegar upplýsingar um það hjá 
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dagforeldrinu og kvartaði móðirin yfir því að hún þyrfti að hafa frumkvæði af því að 

leita eftir upplýsingum. 

Allir foreldrarnir vildu samvinnu um nám og þroska barna sinna og að komið væri til 

móts við einstaklingsþarfir þeirra. Jafnframt fannst þeim öllum skipta máli að samfella 

sé í reynslu barnsins á milli heimilis og leikskóla og í daggæslunni sýndu foreldrarnir 

áhuga á að fá hugmyndir til að vinna með barninu heima. Fram kom áhersla á að byggt 

væri undir börnin þannig að þau hefðu trú á eigin getu, ýtt væri undir sjálfstæði þeirra 

og samskiptahæfni. Fram kom ánægja með að daggæslan væri með vel rammað 

skipulag á starfinu og töldu foreldrarnir það henta syni sínum vel því hann þrifist á 

rútínu. Leikskólaforeldrarnirvoru hinsvegar hrifin af sveigjanlegu  skipulagi þar sem 

frjáls leikur og skapandi starf væri í öndvegi. Mikil óánægja kom frá hjá móður barnsins 

hjá dagforeldrinu að hún léti hana ekki vita hvernig skipulagið væri hjá henni og vildi að 

dagforeldrið tæki meira frumkvæði á að veita henni upplýsingar hvernig hún hagaði 

starfi sínu og væri að vinna með börnunum. Einnig var hún óánægð með að fá engar 

myndir úr starfinu. 

Helstu niðurstöður benda til ólíkra viðhorfa, reynslu og væntinga foreldra hvað 

varðar samstarf við leikskóla og daggæslu barna sinna um þroska og vellíðan þeirra sem 

og viðhorf til þátttöku í daglegu starfi leikskólans og daggæslunnar. Hér á eftir verður 

greint frá hver helsti munurinn sé og hann síðan skoðaður í ljósi þeirra fræða sem liggja 

rannsókninni til grundvallar. Þar verður samstarf leikskólans og daggæslunnar við 

foreldra um nám og þroska barna þeirra borið saman við þriggja þrepa kenningu Nönnu 

Kristínar Christiansen (2010) um þróun foreldrasamstarfs og vitnað er í bls. 29 og leitast 

við að svara rannsóknarspurningunni sem er hvernig foreldrar sjá fyrir sér samstarfið 

við leikskólann, daggæsluna þannig að samfella sé í reynslu barnsins heima og að 

heiman. 
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6 Umræða 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður ræddar og þær settar í samhengi við fræðilega 

umgjörð verkefnisins og niðurstöður fyrri rannsókna. Meginmarkmið rannsóknarinnar 

var að varpa ljósi á reynslu foreldra af því þegar barnið byrjar í dagvistun utan heimilis 

og væntingar þeirra til samstarfsins og sett var fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 

Hvernig sjá foreldrar fyrir sér samstarfið við leikskólann, daggæsluna þannig að samfella 

sé í reynslu barnsins heima og að heiman? Tilgangurinn var að varpa ljósi á reynslu 

foreldra sem nýta sér mismunandi dagvistunarúrræði. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar 

hér á landi um sýn foreldra á samstarf við leikskóla og daggæslu barna sinna fyrir utan 

viðhorfskannanir á vegum sveitarfélaga. 

Í niðurstöðunum var í fyrsta lagi fjallað um þætti sem tengjast reynslu og 

væntingum foreldra í upphafi leikskólagöngu og daggæslu barna þeirra. Í öðru lagi 

hvaða þarfir barna þeirra og fjölskyldunnar þeir telja mikilvægt að leikskólinn og 

daggæslan komi til móts við, í þriðja lagi hvernig þeir sjá fyrir sér samstarfið og helstu 

áherslur í starfi leikskóla og daggæslu barna sinna. Í umræðukaflanum mun ég leitast 

við að draga fram þá þætti sem lýsa hvað eru ríkjandi skoðanir foreldra þessara þriggja 

barna og hvað aðgreinir sýn þeirra á samstarf við leikskóla og daggæslu barna þeirra og 

sýn þeirra á þátttöku í daglegu starfi þannig að samfella sé í reynslu þeirra heima og að 

heiman.  

6.1 Reynsla, viðhorf til barna og væntingar foreldra 

Í þessum kafla verður fjallað um reynslu foreldranna af aðlögun barna sinna, hvort um 

fyrsta barn í leikskóla eða daggæslu er um að ræða eða hvort foreldrarnir ættu eldri 

börn sem hefðu verið í leikskóla eða daggæslu. Síðan verður rætt um reynslu þeirra og 

væntingar og áherslur í daglegu starfi. 

6.1.1 Reynsla af aðlögun og viðhorf til barna 

Fram kom í niðurstöðum að reynsla allra foreldranna af aðlögun barna var góð að þeirra 

mati. Fram kom reynsla leikskólaforeldranna að eiga annað barn sem hafði nýlokið sinni 

leikskólagöngu í sama leikskóla. Yngri dóttir þeirra var fljót að aðlagast og má leiða að 

því líkum að aðlögun gangi betur þegar foreldrar eru öryggir og hafa reynslu af 

samsvarandi aðlögunarskipulagi sem var í þessu tilviki þátttökuaðlögun (Kristín 

Dýrfjörð, 2009, Brooker, 2008). Þess vegna er mikilvægt að huga vel að því þegar börn 

byrja í leikskóla hvort foreldrarnir séu byrjendur líka, eins hvort börnin og foreldrarnir 
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komi erlendis frá og þá kannski úr mjög ólíkum menningarheimi, því þarfir barna fyrir 

aðlögun eru mismunandi og menningarmunur og gildi geta verið það líka og ber 

leikskólum að taka tillit til þess í starfinu. Eins fer þetta líka eftir viðhorfi til barna, hvort 

litið sé á þau sem getumikil og sterk og taki virkan þátt í að móta umhverfi sitt og 

þekkingu og þá eru þau og foreldrarnir þeirra bara að læra saman á þau námstækifæri 

sem bjóðast í leikskólanum, sem rímar alveg við þessa síðnútímalegu sýn á barnið sem 

þátttökuaðlögun byggist á (Dahlberg, Moss og Pence, 1999; Kristín Dýrfjörð, 2009).  

Foreldrarnir í daggæslunni og hjá dagforeldrinu voru ánægðir með að skipulag 

aðlögunar hafi verið á forsendum barnanna en á báðum stöðum var stuðst við 

hefðbundna aðlögun sem lengist dag frá degi. Hvorki foreldrarnir í daggæslunni né 

móðirin hjá dagforeldrinu hafa átt barn áður í daggæslu. Hugmyndafræðin sem 

fyrrnefnt skipulag byggir á er tengslakenning Bowlby og eftirmanna hans um 

aðskilnaðarkvíða (Kristín Dýrfjörð, 2009; Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Samkvæmt þeim 

fræðum upplifa börn kvíða við aðskilnað frá foreldrum sínum og getur það haft slæm 

áhrif á tilfinningaþroska þeirra og möguleika til náms ef þessi aðskilnaður er of snarpur,  

því sé mikilvægt að aðlögunin sé á forsendum hvers barns (Kristín Dýrfjörð, 2009). Það 

má því færa rök fyrir því að þetta skipulag aðlögunar byggist á þeirri sýn á barnið sem 

hjálparlaust og veikburða og þeirri trú að ef barnið og foreldrar þess fá góðan tíma til að 

venjast lífinu í leikskólanum og kynnast starfsfólki, valdi aðskilnaður frá foreldrum litlu 

sem engu áfalli (Kristín Dýrfjörð, 2009). 

6.1.2 Væntingar til daglegs starfs 

Fram kom að foreldrar leikskólabarnsins höfðu miklar væntingar til daglegs starfs sem 

miðuðust við reynslu þeirra af því að eiga annað barn, sem hafði eins og áður hefur 

komið fram, nýlokið sinni leikskólagöngu við sama leikskóla. Væntingar þeirra snerust 

um að það væri haldið áfram á sömu braut eins og var hjá eldri dóttur þeirra að vera 

með metnaðarfullt skapandi starf í leikskólanum sem gæfi börnunum í veganesti frjóa, 

skapandi og sjálfstæða hugsun og það veganesti myndi nýtast þeim í grunnskólanum og 

jafnvel út allt lífið. Eins og kom fram í viðtalinu við foreldrana í daggæslunni var 

sonurinn þeirra fyrsta barn og að þau höfðu miklar væntingar til faglegs starfs í 

daggæslunni þótt ekki væru dagforeldrarnir leikskólakennaramenntaðir. Draga má þá 

ályktun af niðurstöðum að þar sem dagforeldrarnir í daggæslunni voru svo áhugasamir 

um barnið og fjölskyldu þess og sýndu mikið frumkvæði að samskiptum og fræddu 

foreldranna um starfið frá degi til dags og sögðu frá því hverju sonur þeirra hefði áhuga 

á og hversu duglegur hann væri, þá hefðu foreldrarnir upplifað að þarna færi fram 

faglegt og gott starf og dagforeldrarnir væru líklegir til að stuðla vel að þroska og 
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vellíðan sonar þeirra. Fram kom hjá móðurinni hjá dagforeldrinu að hún vissi ekki hvaða 

kröfur eða væntingar hún gæti gert til dagforeldrisins um faglegt starf enda vissi hún 

lítið um hvernig það færi fram fyrir utan matar-, hvíldar- og útivistartíma. Hún sagði þó 

dagforeldrið standast væntingar sínar um umhyggju og góða umönnun en vissi lítið um 

hvort og þá hvernig væri verið að styðja við þroska sonarins. Í reglugerðinni um 

daggæslu í heimahúsum kemur fram að dagforeldri eigi að láta foreldra vita hvernig það 

hagar starfi sínu en það var ekki gert í þessu tilviki og móðirin vissi ekki að hún gæti gert 

kröfur þar um. Hún vildi sjá að dagforeldrar fengju faglegan stuðning til að efla þroska 

barnanna og bæri skylda til að upplýsa foreldra um framvinduna. Hér má líka sjá 

væntingar og faglegar kröfur til þeirra sem ekki hafa aflað sér leikskólakennara-

menntunar og er í takt við það sem fram kemur í skýrslunni Blíð byrjun 

(Reykjavíkurborg, 2012) þar sem mælt er með auknu samstarfi og fræðslu af hendi 

leikskóla til dagforeldra. 

6.1.3 Áherslur í starfi 

Ríkjandi skoðun allra foreldranna var að það væri vel hugsað um vellíðan barnanna og 

þau nytu hlýju og umhyggju í leikskólanum og daggæslunni. Rannsóknir sýna að 

umhyggja er mjög mikilvæg í starfi með börnum og ef þau eigi að læra að bera 

umhyggju fyrir sér og öðrum þá þurfi hún að vera áþreifanleg í umhverfi þeirra 

(Noddings, 2002; Bröstom, 2003) og hverju barni veitt athygli og  þörfum þeirra mætt 

en samt væru sett mörk á jákvæðan og uppbyggilegan hátt og þau studd í að leysa 

vandamál sín á milli enda felur það í sér áskoranir fyrir kennara og námstækifæri fyrir 

börnin að sýna umhyggju og leysa ágreiningsmál sín á milli með stuðningi kennara ef 

þarf, eða eins og leikskólafaðirinn orðaði það svo frábærlega: ,,Maður sér það með 

þessi börn, fyrst þá eru þau bara svona börn á sama stað. Svo fara þau að vera börn að 

skoða sama hlut á sama stað og svo fara þau að vera börn að slást um sama hlut á sama 

stað og þá er hægt að styðja þau í að leysa málin farsællega sín á milli”. Niðurstöður 

benda einnig til þess eins og niðurstöður annarra rannsókna (Jóhanna Einarsdóttur, 

2010; Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009) að það sem foreldrarnir lögðu aðaláherslu á var 

að börnum líði vel í leikskólanum og daggæslunni, þau lærðu sjálfshjálp, gildin í lífinu og 

viðeigandi hegðun og stuðlað væri að þau döfnuðu á eigin forsendum og hefðu ríkuleg 

tækifæri til þroska í daglegu starfi leikskólans, daggæslunnar og hjá dagforeldrinu. 

6.2 Foreldrasamstarf 

Upplýsingaflæði, samræður og sameiginleg ákvarðanataka er aðal inntak samstarfs 

foreldra og leikskóla og ber þeim að vinna saman til að tryggja velferð og hagsmuni 
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barna samkvæmt lögum, reglugerðum og aðalnámskrá. Í þessum kafla verður áhersla 

lögð á að ræða á hvaða stigi foreldrasamstarfs samkvæmt þrepakenningu Nönnu 

Kristínar Christiansen samstarf foreldranna og leikskólans, daggæslunnar er með það í 

huga að stuðla að samfellu í reynsluheimi barnsins heima og að heiman. Fyrst verður 

greint frá fyrsta þrepi í þróun foreldrasamstarfs sem er upplýsingar, annað þrepið er 

síðan samræða og að lokum sameiginleg ákvarðanataka. 

6.2.1 Upplýsingastreymi 

Samkvæmt þrepakenningu Nönnu Kristínar Christiansen er fyrsta þrepið í þróun 

foreldrasamstarfs um uppeldi og menntun barna upplýsingar. Þar er átt við að 

leikskólinn eða daggæslan og foreldrar skiptist á upplýsingum svo sem að skólinn veitti 

upplýsingar um skólastarfið og foreldrar veiti leikskólanum eða daggæslunni 

upplýsingar um barnið sem varðar líðan þess í skólanum og um sérstakar aðstæður sem 

upp geta komið í fjölskyldunni.  

Fram kom hjá öllum foreldrunum áhersla á gott upplýsingaflæði. Í niðurstöðum kom 

fram að foreldrarnir í leikskólanum töldu að þeir fengju nægar upplýsingar um 

leikskólastarfið en foreldrarnir í daggæslunni vildu gjarnan fá meiri upplýsingar um það 

sem væri að gerast frá degi til dags og móðurinni hjá dagforeldrinu fannst skorta 

sárlega upplýsingar um daglegt starf og fram kom að hún eða pabbinn þurftu alltaf að 

hafa frumkvæði sjálf til að fá upplýsingar um starfið og fannst þeim það leiðinlegt þar 

sem þau voru hrædd um að virka tortryggin ef þau spurðu mikið um starfið frá degi til 

dags. 

Fræðimenn benda á að það sé líka mikilvægur þáttur í foreldrasamstarfi og samfellu 

í reynsluheimi barna að foreldrar fái nægar upplýsingar um starfið. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, lög og reglugerðir um leikskóla; Nanna Kristín 

Christiansen, 2010). Fram kom mikil ánægja með notkun samskiptamiðla hjá 

leikskólaforeldrunum og foreldrunum í daggæslunni og uppeldisfræðilegar skráningar í 

leikskólanum. Foreldrarnir töldu það opna glugga inn í starfið og gera nám barnanna og 

pælingar sýnilegar. Þetta hafa fræðimenn eins og Rinaldi (2006) og Bryndís 

Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir (2012) tekið undir. Rinaldi heldur því fram að auki að 

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

geta skráningar aukið samfellu í reynslu barna og fjölskyldna þeirra með því að fræða 

foreldra um hvað barnið er að gera í leikskólanum, hvernig það gerir það og hvers 

vegna (Rinaldi, 2006). Hjá móðurinni hjá dagforeldrinu vantaði upplýsingar um daglegt 

starf. 
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6.2.2 Samræða 

Annað þrep þróunar foreldrasamstarfs er samræða. Þar er átt við gagnkvæmar 

samræður á milli foreldra og kennara um málefni barnsins. Mikilvægt er að foreldrar 

upplifi að á þá sé hlustað og að virðing sé borin fyrir því sem þeir hafa fram að færa. 

Eins og niðurstöður sýna þá er ríkjandi skoðun allra foreldranna að hafa samráð og 

samstarf við leikskóla og daggæslu barna sinna. Áhersla kom fram í viðtölunum hjá 

öllum foreldrunum á gagnkvæm samskipti og töldu leikskólaforeldrarnir og foreldrarnir 

í daggæslunni að þau væru með ágætum en þó á ólíkan máta og móðirin hjá 

dagforeldrinu kvartaði yfir skorti á gagnkvæmum samskiptum og lítið sem ekkert 

frumkvæði var hjá dagforeldrinu um gagnkvæm samskipti og þurftu foreldrarnir alltaf 

að hafa frumkvæði að samskiptunum. Móðurinni fannst að dagforeldrið ætti að hafa 

oftar frumkvæði að samskiptunum. Í reglugerðinni um daggæslu í heimahúsum er 

aðaláhersla lögð á samskipti en ekki samstarf um nám og þroska barnanna. Eins og fram 

kom í niðurstöðum þá fóru gagnkvæm samskipti í daggæslunni aðallega fram í daglegu 

spjalli en í leikskólanum fóru þau að auki fram í foreldraviðtölum tvisvar á ári og eins 

eftir þörfum. Þegar um gagnvirk samskipti er að ræða þá skiptast foreldrar og starfsfólk 

á upplýsingum um barnið, ræða saman, skipta með sér verkum og leggja mat á 

árangurinn (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013). Í foreldraviðtölum í leikskólum voru sett 

fram markmið til að vinna að í lengri eða skemmri tíma og sameiginleg ábyrgð tekin á 

framkvæmdinni og þar nær samstarfið þriðja og síðasta þrepi. 

6.2.3 Sameiginleg ákvarðanataka 

Þriðja og síðasta þrepið er sameiginlegar ákvarðanir en þar nær samstarfið samkvæmt 

Nönnu Krisínu (2010) endanlegum markmiðum sinum því að á þessu þrepi koma 

foreldrar og kennarar sér saman um markmið sem snúa að þroska barnanna og vellíðan 

sem þeir svo vinna að í sameiningu og taka sameiginlega ábyrgð á. Eins og niðurstöður 

sýna þá er ríkjandi skoðun foreldra að hafa samráð og samstarf við leikskóla og 

daggæslu um þroska og velferð barna sinna. Ljóst er að samskipti og samstarf eru 

hugtök sem hafa ekki sömu merkingu. Hægt er að eiga góð samskipti við fólk án þess að 

um eiginlegt samstarf sé að ræða. Samstarf felst í því að tveir eða fleiri setji sér 

sameiginlegt markmið sem báðir eða allir stefna að og taka sameiginlega ábyrgð á 

(Nanna Kristín Christiansen, 2010).  

Ef niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar samkvæmt þriggja þrepa kenningu 

Nönnu Kristínar Christiansen þá uppfyllir samstarf Guðrúnar og Jóns, foreldra Kristínar 

við leikskólann öll þessi þrep. Samstarf Sigríðar og Rúnars við daggæslu Valgeirs sonar 

þeirra, uppfyllir fyrstu tvö þrepin (upplýsingar og samræða) en þar voru ekki teknar 
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sameiginlegar ákvarðanir um markmið hvað varðar þroska og vellíðan sonar þeirra og 

þeim síðan fylgt eftir heima og í daggæslunni. Hinsvegar uppfyllir samstarf Hólmfríðar 

við dagforeldri Dags sonar hennar engin af þessum þremur þrepum því að skortur var á 

upplýsingum, samræðu og sameiginlegri ákvarðanatöku um þroska og vellíðan sonar 

hennar.  

Í reglugerð um daggæslu í heimahúsi er, eins og áður hefur komið fram, lögð áhersla 

á samskipti fremur en samstarf og þar segir að dagforeldri skal fara yfir með foreldri 

hver sé ábyrgð hvors um sig og fá greinagóðar upplýsingar um barnið frá foreldrum. 

Ekki er rætt um sameiginlega ábyrgð á uppeldi barnsins, en þó stendur að foreldrar og 

dagforeldrar beri að vinna saman með hag barna að leiðarljósi og foreldrum ber að 

fylgjast með aðbúnaði barna sinna í daggæslunni og dagforeldrum ber að sjá til þess að 

foreldrar hafi vitneskju um hvernig dagurinn gengur fyrir sig. Ljóst er að dagforeldri 

Dags hefur ekki uppfyllt þessar kröfur og móðir hans vissi ekki að hún gæti gert þær.  

Undir þeim formerkjum gefa niðurstöður til kynna að einungis var um eiginlegt 

samstarf að ræða í leikskólanum því þar settu foreldrar niður markmið með 

deildarstjóra í einstaklingsnámskrá barnsins og unnið var að þeim bæði heima og í 

leikskólanum. Síðan var farið yfir þessi markmið að vori og þau endurskoðuð og ný sett. 

Bæði heimilið og leikskólinn tók sameiginlega ábyrgð á að fylgja þessum markmiðum 

eftir.  

Daggæslan stuðlaði að samfellu á milli reynsluheims barnsins í daggæslunni og á 

heimili þess að mati foreldranna þar sem þeir sáu oft viðfangsefni barnsins þeirra á 

ljósmyndum og smámyndböndum sem þeim leist vel á og tóku oft upp aðferðir t.d. við 

lestur með spjöldum og fígúrum og eins keyptu þau oft sömu bækur og þau sáu 

dagforeldrana vera að lesa í samverustund og keyptu málningu, pensla og blöð eftir að 

hafa séð son sinn mála í daggæslunni en fram kom að áður en þau sáu það héldu þau 

að hann væri of ungur til að mála. Eins var stuðlað að samfellu með daglegu spjalli en 

dagforeldrarnir sýndu fjölskyldunni og öllum aðstæðum áhuga og höfðu mikið 

frumkvæði að samskiptum og veittu foreldrunum upplýsingar um hvað barnið væri að 

fást við og á hverju hann hefði helst áhuga í starfinu. 

6.3 Ólík sýn foreldra á þátttöku 

Í niðurstöðum kemur fram að foreldrar höfðu ólíka sýn á þátttöku í starfinu enda skilur 

mikið á milli þar sem lög, aðalnámskrá og reglugerðir leggja línurnar fyrir 

foreldrasamstarf í leikskólum en engin lög eða námskrá er hjá daggæslum. Þeim ber að 

fylgja reglugerð um daggæslu í heimahúsi nr. 907/2005. Þar segir ekkert um þátttöku 
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foreldra í starfinu. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir hvernig foreldrar sjá fyrir sér 

þátttöku í daglegu starfi leikskólans og daggæslunnar. Þar verður fyrst gerð grein fyrir 

stuðningi við uppeldi og síðan heimanám og að lokum þátttöku í starfinu. 

6.3.1 Stuðningur við uppeldi 

Í niðurstöðum kom fram að foreldrarnir töldu daggæsluna vera góðan stuðning við 

uppeldi sonar þeirra og sýndu áhuga á að leita eftir ráðum hjá þeim. Holthe (1998) 

fjallaði um óöryggi foreldra hvað varðar uppeldi barna í ljósi verulegra 

samfélagsbreytinga og aukinnar atvinnuþátttöku foreldra á undanförnum áratugum og 

taldi hægt að koma til móts við foreldra á nærfarinn og umhyggjusaman hátt með því 

að stuðla að samstarfi og auknum samskiptum, miðla fagþekkingu og reynslu til 

foreldranna og veita þeim þannig stuðning við uppeldið. Ekkert kemur fram í 

reglugerðinni um daggæslu í heimahúsum um að foreldrar eigi að hafa samráð um 

uppeldi eða um sameiginlega ábyrgð á uppeldi barnsins sé að ræða en hinsvegar kemur 

þar fram að dagforeldri á að hafa samráð við foreldra og skýra þeim frá því hvernig það 

hagar starfi sínu. Ljóst er að þessu er lítið fylgt eftir, allavega í tilfelli móðurinnar hjá 

dagforeldrinu eins og áður hefur komið fram. Mikilvægt er að bæta þar úr enda skiptir 

það miklu máli fyrir þroska og vellíðan barna að samfella sé í reynsluheimi þeirra heima 

og að heiman og að foreldrar noti svipaðar uppeldisaðferðir. Í reglugerðinni kemur fram 

að foreldrum og dagforeldrum beri að vinna saman með hag barna að leiðarljósi og 

foreldrum ber að fylgjast með aðbúnaði barna sinna í daggæslunni og dagforeldrum ber 

að sjá til þess að foreldrar hafi vitneskju um hvernig dagurinn gengur fyrir sig. 

6.3.2 Heimanám 

Foreldrarnir í leikskólanum tóku þátt með því að gera skráningar heima, skoða 

skráningarnar á námi og upplifunum dóttur sinnar í leikskólanum sem og með því að 

ræða við barnið heima um það sem þau höfðu séð á samfélagsmiðlum að hún var að 

gera. Einnig tóku þau þátt með því að setja saman með deildarstjóra markmið í 

einstaklingsnámskrá barnsins og fylgja þeim eftir heima. Foreldrar Valgeirs höfðu áhuga 

á að taka þátt á þann hátt að fá hugmyndir að verkefnum til að gera með barninu sínu 

heima og fá upplýsingar um hvernig best er að styðja við nám og þroska hans heima. 

Niðurstöður rannsóknar Siraj-Blatchford, Sylva, Muttock, Gilden og Bell (2002), gefa til 

kynna að það sem hafði mest áhrif á þroska barna er þegar foreldrar og leikskólinn 

settu sér sameiginleg markmið og foreldrarnir styddu við nám barna sinna heima. 
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6.3.3 Þátttaka foreldra 

Ríkjandi skoðun foreldra var að þeir töldu mikilvægt að leikskólinn og daggæslan kæmi 

til móts við þarfir þeirra með því að finna þátttökuleiðir sem hentuðu þeim. Í 

niðurstöðum kemur fram að foreldrarnir höfðu ólíka sýn á þátttöku í starfinu, 

leikskólaforeldrarnir töldu að skráningar auðvelduðu þeim þátttöku í starfinu með því 

að gera skráningar heima og töldu það styðja við þróun foreldrasamstarfs og auka 

samfellu og foreldrarnir í daggæslunni sáu fyrir sér að taka þátt á þann hátt að gera 

sambærileg verkefni með barninu sínu heima og í daggæslunni og nota svipaðar 

lestraraðferðir og lesa sömu bækur eða svipaðar. Móðir barnsins hjá dagforeldrinu 

sagðist vera óviss um hvaða faglegu kröfur hún gæti gert til þátttöku enda vissi hún lítið 

um starfið frá degi til dags og fengi engar upplýsingar um starfið né myndir sendar.  

Í skýrslu OECD (2006) segir að þátttaka foreldra í foreldrasamstarfi þurfi að vera 

með fjölbreyttum hætti því hvorki geti allir foreldrar né vilji taka þátt með sama hætti. 

Þess vegna sé mikilvægt að hafa það í huga að samstarfið felist ekki eingöngu í þeim 

tíma, sem sé varið til þátttöku, heldur í gæðum samskiptanna milli foreldra og 

starfsfólks. Í því sambandi sé mikilvægt eins og áður sagði að samskiptin byggi á trausti 

og gagnkvæmri virðingu og starfsfólk hafi í huga þarfir, styrkleika, áhuga og möguleika 

foreldra til þátttöku. Foreldrar búa yfir margvíslegri þekkingu og því er mikilvægt að 

mæta þeim á jafnréttisgrundvelli. Lög, aðalnámskrá og reglugerðir leggja eins og áður 

sagði línurnar fyrir foreldrasamstarf í leikskólum en engin lög eða námskrá er hjá 

daggæslum. Þeim ber að fylgja reglugerð um daggæslu í heimahúsi nr. 907/2005. Þar 

segir eins og áður hefur komið fram ekkert um þátttöku foreldra í starfinu. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að samfella í reynslu barna felist í því að allir aðilar sem að umönnun 

barnsins koma geri sitt besta til að reynsluheimur barnsins heima og að heiman nýtist 

þeim á báðum stöðum. Spurningin er eins og áður sagði ekki um að móta þessa tvo 

heima barnsins í sama formið heldur að skapa samfellu og felst samfellan í því að barnið 

flytur reynslu sína úr einum aðstæðum yfir á síðari aðstæður og því lifir sérhver reynsla 

áfram í nýrri reynslu Dewey (2000). Hugtökin samfella og reynsla eru því eins og áður 

sagði nátengd. Það er því augljóslega hlutverk þeirra sem annast börn utan heimilis að 

stuðla að samfellu í reynslu þeirra með því að eiga gott samstarf við foreldra. 

Niðurstöður benda til þess að uppeldisfræðilegar skráningar heima og í leikskólanum 

byggi brú á milli þessara tveggja reynsluheima barnsins, geri leikskólastarfið og líf 

barnsins í leikskólanum og heima sýnilegt á báðum stöðum og auðveldi foreldrum 

þátttöku í starfinu. Einnig stuðlar þátttaka foreldra í gerð markmiða um nám og þroska 
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barnsins í einstaklingsnámskrá, sem leikskólinn og foreldrarnir, taka ábyrgð á að 

framfylgja heima og í leikskólanum, að samfellu í reynslu barnsins heima og að heiman.  

Í niðurstöðum kemur fram að leikskólinn stuðlaði að samfellu í reynslu 

leikskólabarnsins með því að foreldrar hennar útbjuggu svokallaða Sögu barnsins áður 

en hún byrjaði í leikskólanum. Þessu var öðruvísi farið í daggæslunni og hjá 

dagforeldrinu. Þar veittu foreldrar upplýsingar um ýmis öryggisatriði eins og ofnæmi og 

þess háttar en einnig var beðið um upplýsingar um skapgerð, daglegar venjur og 

áhugamál til að stuðla að samfellu á milli heimila daggæslubarnanna og daggæslunnar 

og dagforeldrisins.  Segja má að kjarninn í myndun samfellu á milli heimilis og þeirra 

sem annast börnin utan heimilis sé fólginn í því að þeir sem annist þau leitist við að 

sýna foreldrum áhuga, sýni frumkvæði við að finna leiðir sem henta foreldrum til 

þátttöku í starfinu, hafi samráð um markmið og leiðir í starfi leikskólans og 

daggæslunnar á einstaklingsbundinn hátt þar sem hvert barn fær að njóta sín og komið 

sé að fremsta megni til móts við óskir og væntingar foreldra. 

Fagmennska leikskólans felst að þessu leyti í hversu samfellu er vel sinnt þótt 

reynsla foreldranna af því að eiga annað barn sem hefur nýlokið leikskólagöngu sinni 

spili stórt hlutverk hjá leikskólaforeldrunum. Leikskólar þurfa að skoða alvarlega hvernig 

hægt er að koma til móts við nýja óreynda foreldra og foreldra af öðrum 

menningarheimi og taka tillit til hins sérstæða reynsluheims sem hvert barn kemur með 

inn i leikskólann. Spurning er hvort það séu annmarkar á niðurstöðunum að foreldrarnir 

sem tóku þátt eru með mismunandi reynslu og kannski hefði farið betur á því að allir 

foreldrarnir sem tóku þátt væru byrjendur og hefðu allir verið að aðlaga barn í fyrsta 

skipti. 

6.4 Samantekt 

Upplýsingaflæði, samræður og sameiginleg ákvarðanataka er aðal inntak samstarfs 

foreldra og leikskóla og ber þeim að vinna saman til að tryggja velferð og hagsmuni 

barna. Niðurstöður benda til að foreldrunum í þessari rannsókn finnist stuðningur við 

uppeldi og nám barna mikilvægur sem og dagleg samskipti við þá sem annast barnið. 

Foreldrunum í daggæslunni fannst samfella felast í tíðum og greinargóðum 

upplýsingum um hvað börnin þeirra eru að fást við frá degi til dags og hvað er 

framundan, svo þeir geti rætt um það við börnin heima og fengið hugmyndir að 

verkefnum til að vinna með barninu sínu. Einnig fannst daggæsluforeldrunum það 

skipta máli að hafa svipaðar uppeldisaðferðir. Foreldrar leikskólabarnsins töldu 

uppeldisfræðilegar skráningar heima og í leikskólanum sem og að taka þátt í að setja 
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niður markmið í einstaklingsnámskrá barnsins ásamt kennurum vera góða leið til að 

taka þátt í starfinu og auka samfellu í reynsluheimi barnsins heima og að heiman.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að samfella í reynslu barna felst í því að allir aðilar sem 

að umönnun barnsins koma geri sitt besta til að reynsluheimur barnsins heima og að 

heiman nýtist þeim á báðum stöðum. Spurningin er ekki um að móta þessa tvo heima 

barnsins í sama formið heldur að skapa samfellu og felst samfellan í því að barnið flytur 

reynslu sína úr einum aðstæðum yfir á síðari aðstæður. Hugtökin samfella og reynsla 

eru því nátengd. Það er því augljóslega hlutverk þeirra sem annast börn utan heimilis að 

stuðla að samfellu í reynslu þeirra með því að eiga gott samstarf við foreldra enda sýna 

rannsóknir fram á hve mikilvægt það er fyrir vellíðan og þroska barna að þeir sem 

annast börn utan heimilis veiti foreldrum upplýsingar um starfið og að foreldrar veiti 

umönnunaraðilum upplýsingar um barnið, sem varðar líðan þess í skólanum, og um 

sérstakar aðstæður sem upp geta komið í fjölskyldunni. Einnig skipta gagnkvæmar 

samræður á milli foreldra og umönnunaraðila um málefni barnsins miklu máli og að 

foreldrar upplifi að á þá sé hlustað og að virðing sé borin fyrir því sem þeir hafa fram að 

færa. 
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7 Lokaorð 

Þróun undanfarna áratugi hefur verið í þá átt að síaukinn fjöldi yngstu barnanna er í 

dagvistun utan heimilis. Sýn og væntingar foreldra hvað varðar samstarf við leikskóla og 

daggæslu barna um þroska og vellíðan barna þeirra hafa tekið miklum breytingum með 

aukinni atvinnuþátttöku beggja foreldra og lengingu dvalartíma barna í leikskólum og 

dagvistunarúrræðum utan heimilis. Ljóst er að samfélagið verður að bregðast við og 

móta fjölskyldustefnu sem styður við foreldra í uppeldishlutverki sínu meðal annars 

með því að bjóða upp á vönduð dagvistunarúrræði fyrir börn þeirra. Bent hefur verið á 

að gæðaleikskólar eru mikilvægir fyrir öll börn og þá sérstaklega börn sem búa við 

miður góðar aðstæður heima hjá sér eða eru af erlendum uppruna. 

Mér vitandi hefur ekki verið gerð rannsókn þar sem borin er saman reynsla foreldra 

af ólíkum dagvistunarúrræðum hér á landi. Ég tel ríka þörf á frekari rannsóknum á því 

hvernig staðið er að samstarfi við foreldra yngstu barnanna með þroska þeirra og 

vellíðan í fyrirrúmi. Þannig er hægt að skapa samfellu í reynslu barnanna við þessi 

tímamót þegar þau fara í fyrsta sinn í dagvistun utan heimilis. Það væri einnig áhugavert 

að skoða hvernig leikskólakennarar og dagforeldrar sjá fyrir sér samstarfið við foreldra 

þannig að samfella sé í reynslu barnsins heima og að heiman. 

Það er von mín að niðurstöður rannsóknar þessarar geti gagnast opinberum aðilum, 

leikskólakennurum, foreldrum og öðrum sem að málefnum ungra barna koma, með því 

að varpa ljósi á mikilvægi þess að samstarf foreldra og þeirra sem annast ung börn utan 

heimilis takist vel frá byrjun. 
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Viðauki A: Kynning á rannsókn 

 

 

Kæri viðtakandi 

Ég heiti Björk Bjarkadóttir og er í meistaranámi í leikskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hluti af náminu er að vinna lokaverkefni og óska ég 

eftir þátttöku þinni. 

Meginmarkmið lokaverkefnisins er að skoða viðhorf og reynslu foreldra af upphafi 

leikskólagöngu og daggæslu barna sinna og hvernig þeir telja að heimilið og leikskólinn 

geti stutt saman við þroska og vellíðan barna. 

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn og rætt verður við foreldra þriggja barna á 

leikskólum og daggæslum á höfuðborgarsvæðinu. Er það von mín að þessi rannsókn 

varpi ljósi á mikilvægi samstarfs heimila og leikskóla, daggæsla um vellíðan og nám 

ungra barna strax frá byrjun. 

Tekið verður eitt viðtal við hvert foreldri og reikna ég með að hvert viðtal taki 40-60 

mínútur. Þátttakanda er frjálst að hætta hvenær sem er í viðtalinu ef hann kýs svo af 

einhverjum ástæðum og er ekki skylt að svara öllum spurningum. 

Viðtölin verða hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt.  Í afrituninni verða nöfnum og 

staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til 

ákveðinna einstaklinga.  Þær upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum verða 

meðhöndlaðar samkvæmt reglum um nafnleynd og trúnað.  Öllum viðtölum verður eytt 

að rannsókn lokinni. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

Kær kveðja, 

Björk Bjarkadóttir (bjork@hi.is  s. XXXXXXX) 

Leiðbeinandi: Hrönn Pálmadóttir (hropalm@hi.is) 
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Viðauki B: Upplýst samþykki 

 

 

Upplýst samþykki 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og samþykki 

hér með að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

 

__________________________________________________ 

Staður og dagsetning 
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Viðauki C: Viðtalsrammi 

 

Hver er reynsla þín af leikskólanum, daggæslunni?  

Hver er reynsla þín af upphafi leikskólagöngu daggæslu barnsins þíns? 

Hvernig hentaði aðlögunaráætlun leikskólans, daggæslunnar barni þínu? En þér? 

Hvernig voru tengslin við leikskólann, daggæsluna í upphafi og hvert var hlutverk þitt að þínu 

mati? 

 

Hvaða kröfur gerið þið til leikskólans, daggæslunnar? 

Hvað viljið þið að barnið ykkar læri helst í leikskólanum, daggæslunni? 

Hvað leggur þú áherslu á svo að þú og barnið þitt séuð ánægð? 

Hvernig viljið þið að upplýsingum sé miðlað til ykkar 

Hvernig getur starfsfólk leikskólans, daggæslunnar komið til móts við barnið þitt? En ykkur? 

 

Hvernig upplifið þið samstarfið við leikskólann, daggæsluna? 

Hvernig sjáið þið fyrir ykkur samstarfið við leikskólann, daggæsluna um námstækifæri barns þíns 

og vellíðan? 

Finnst ykkur þið vita nóg um það sem barnið þitt er að gera í leikskólanum, daggæslunni og 

hvernig því líður? 

Hvernig sjáið þið fyrir ykkur samstarfið við leikskólann, daggæsluna? 

Hvernig sjáið þið fyrir ykkur þátttöku ykkar í starfinu? 

 

 


