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Formáli 

Ritgerð þessi er metin til 30 ECTS eininga og er metin til fullnaðar 

meistaraprófi í menntunarfræðum leikskóla við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Verkefnið var unnið veturinn 2015-2016 og skiptist í fræðilegan hluta 

og rannsóknarverkefni sem byggir á eigindlegri rannsókn í leikskóla í 

Reykjavík. Ritgerðin fjallar um notkun samskiptamiðla í leikskólastarfi. 

Viðfangsefnið var að skoða hvaða áhrif notkun Facebook-hópa í leikskólum 

hefur á fagmennsku, samskipti og viðhorf til leikskólastarfsins.  

Markmið rannsóknarinnar var að bæta og auka upplýsingaflæði til foreldra 

um leikskólastarfið. Notkun Facebook í leikskólastarfi gerir starf leikskóla-

kennara sýnilegra og hefur því áhrif á umræðu um leikskólastarfið í 

samfélaginu. 

Svava Pétursdóttir lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands var 

leiðbeinandi við meistaraverkefnið og vil ég þakka henni fyrir góða og 

uppbyggjandi leiðsögn. Bryndís Garðarsdóttir lektor við Menntavísindasvið 

var sérfræðingur við vinnslu verkefnisins og vil ég þakka henni fyrir 

athugasemdir og yfirlestur. 

Starfsfólki leikskólans sem rannsóknin fór fram á vil ég þakka fyrir áhuga 

og jákvæðni í garð þessa verkefnis. Þau sýndu mikinn stuðning og komu með 

uppbyggjandi gagnrýni og athugasemdir og kann ég þeim miklar þakkir fyrir. 

Erfitt hefði verið að vinna verkefnið án aðstoðar þeirra. Ég vil skila þakklæti til 

foreldra barnanna í leikskólanum sem tóku þátt í verkefninu og sýndu því 

áhuga. 

Þórdísi Steinarsdóttur vil ég þakka sérstaklega fyrir yfirlestur og 

ábendingar um málfar. Heiðu Björk Guðjónsdóttur samstarfskonu minni vil ég 

þakka fyrir góða ráðgjöf, einlægan stuðning og hvatningu. Að lokum vil ég 

þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir að sýna ómælda þolinmæði og stuðning 

í gegnum vinnu þessa verkefnis. 





 

5 

Ágrip 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að skoða hvaða áhrif það hefur að nota 

samfélagsmiðilinn Facebook á tveimur leikskóladeildum í leikskóla í Reykjavík. 

Tilgangurinn var að skoða hvort sú leið að nota lokaða Facebook-hópa til að 

miðla myndaefni frá leikskólastarfinu til foreldra hafi áhrif á ákveðna þætti 

leikskólastarfsins. Starfsfólk deildanna setti inn færslur á Facebook með 

myndefni ásamt skýringum um það starf sem sjá mátti á myndunum. 

Rannsóknin snýr að því að sjá hvaða áhrif sú aðferð hefur í för með sér, 

sérstaklega hvað varðar samskipti, fagmennsku starfsfólks og viðhorf foreldra 

til leikskólastarfsins. 

Rannsóknin fór fram skólaárið 2015-2016 í leikskóla sem var að hefja 

notkun Facebook-hópa á deildum eldri barna. Rannsóknin er eigindleg 

tilviksrannsókn og byggist á viðtölum og gögnum Facebook-hópanna. Tekin 

voru tvö hópviðtöl í einum leikskóla í Reykjavík þar sem rætt var við sjö 

starfsmenn og fjóra foreldra barna á tveimur deildum sem rannsóknin náði 

til. Rannsakandi studdist einnig við gögn úr vettvangsnámi sínu haustið 2015.  

Niðurstöður benda til þess að almenn ánægja sé með notkun Facebook-

hópanna bæði meðal starfsfólks og foreldra. Með notkun hópanna má sjá 

áhrif á samskipti milli starfsfólks og foreldra sem birtast í auknum samræðum 

um nám og leik barnanna. Foreldrar virðast einnig upplýstari en áður um 

leikskólastarfið og þátttakendur eru sammála um að bæta megi almennum 

upplýsingum inn í hópana. Foreldrar segjast eiga innihaldsríkari samræður við 

börnin um leik þeirra í leikskólanum og veita námi þeirra meiri athygli. 

Samvinna og virkni í starfsmannahópnum virtist hafa aukist við notkun 

Facebook í starfi. Starfsfólkinu finnst vinnan í kringum Facebook-hópana hafa 

góð áhrif á sýn þeirra á nám og leik barnanna. Starfsfólki og foreldrum finnst 

óþægilegt að starfsfólk noti eigin snjallsíma til að taka myndefni af börnum og 

vilja nýta aðrar leiðir. Foreldrar vilja að Facebook-hóparnir haldi áfram og vilja 

sjá meira af starfinu. Starfið er orðið sýnilegra og umræða hefur skapast um 

það í hverfinu. Starfsfólkinu finnst þau loksins fá viðurkenningu fyrir starfið og 

vona að umræðan um starfið hjálpi til við að breyta viðhorfum til 

leikskólastarfs í samfélaginu. 
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Abstract 

„Finally the work is visible“ 

– Facebook for communication in preschool – 

The aim of this study is to explore the effects of using Facebook to 

communicate with parents of preschool children. The goal is to explore 

whether using closed Facebook groups to mediate footage of pre-school 

activities to parents, has any impact on certain aspects of pre-school 

activities. Staff shared posts with photos to Facebook including captions 

about the activities seen on the photos. The aim of the study was to explore 

what possible effects this practice would have on preschool practices 

including communication, teacher professionalism and parent attitudes 

towards the schools. 

This research took place during the school year 2015-2016 and it is a 

qualitative research that is based on interviews and data from the Facebook 

groups.Two group interviews took place in a Reykjavik pre-school with seven 

employees and four parents of children who attended the classes that were 

involved in the research. The researcher leaned as well on data from previous 

research conducted in fall 2015. 

The results indicate that both the parents and the teachers were satisfied 

with the use of closed Facebook groups. Its use show an increase in 

communication between parents and teachers involving their kids study and 

play. The parents also seemed to be more involved and informed on the work 

than before and the participants agreed that even more general information 

should be posted on the groups. The parents state that they even have a more 

meaningful conversation with their children about their play in school and 

pay more attention to their studies. The teachers found that Facebook has an 

effect on their efficiency and cooperation. They find it interesting that they 

get a new perspective on the childrens´ play and are more capable of studying 

and supporting the children in both play and studies. Both teachers and 

parents find it inappropriate that teachers use their own smart phones to 

record footage of the children and would like to use other means of receiving 

information. The parents would like to see the Facebook groups continue and 

would therefore like to see more of the childrens´ activities. The activities 

have become more visible and receives attention in the neighborhood. The 

teachers find that they are rewarded for their work and are hopeful that the 

attention will help positively change society´s perception of pre-school 

activities. 
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1 Inngangur 

Hraðar breytingar hafa orðið í upplýsingatækni á síðustu árum eins og flestir 

hafa orðið varir við og birtast þær í skólastarfi líkt og annars staðar. Með 

þessum breytingum skapast auknar kröfur til skóla á þann hátt að þeir komi 

til móts við þær breytingar og aðlagi skólastarfið að þeim á ábyrgan hátt í 

samvinnu við samfélagið (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Í 9. gr. laga um 

leikskóla (2008) er kveðið á um að foreldrar eigi rétt á upplýsingum um 

skólastarfið og stöðu barna sinna. Það sama kemur fram í Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) þ.e.a.s. að foreldrar eigi að fá að fylgjast með skólagöngu 

barna sinna og fá allar þær upplýsingar sem þau þurfa til þess að geta stutt 

við þau og veitt þeim hvatningu. 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er talað um að tíðust samskipti milli 

foreldra og starfsfólks fari fram þegar foreldrar eru að koma með og sækja 

börnin í leikskólann og einnig að sá tími sét nýttur vel til samskipta milli 

kennara og starfsfólks eins og kostur er. Það er athyglisvert að þar kemur 

einnig fram að starfsfólki leikskóla beri við hvert tækifæri að gefa foreldrum 

upplýsingar um það sem fram fer á leikskólanum og um gegni og vellýðan 

þeirra barna. Með nýrri upplýsingatækni sem hefur rutt sér til rúms síðustu 

árin má hæglega nýta þau tækifæri sem þar eru til staðar eins og t.d. 

samskiptamiðla. Þannig má nýta aðgengilegri og betri leiðir til þess að veita 

foreldrum upplýsingar um leikskólanám barna. 

Hugmynd rannsakanda að meistaraverkefninu beindist að því að koma á 

fót Facebook-hópum þar sem starfsfólk leikskólans, sem rannsóknin fór fram 

á, miðlaði myndefni og upplýsingum um nám og leik barnanna. Foreldrar hafa 

aðgang að Facebook-hópunum og geta þannig fengið upplýsingar og séð hvað 

fer raunverulega fram á dvalartíma barnsins í leikskólanum. Rannsóknin er 

tilviksrannsókn sem snýr að því að skoða hvaða áhrif það hefur að nota 

Facebook sem samskiptamiðil í leikskólastarfi. Tekin voru rýniviðtöl við 

foreldra og starfsfólk eftir að Facebook-hóparnir höfðu verið virkir um 

nokkurn tíma. Leitast var við að fá svör við fyrirfram ákveðnum spurningum 

eins og hver áhrifin væru á samskipti, fagmennsku starfsfólks og viðhorfs til 

leikskólastarfins. 

Lítið hefur verið skrifað um notkun samskiptamiðla í þessum tilgangi, hvað 

þá í leikskólastarfi, og getur þessi rannsókn verið leiðandi á því sviði. 

Rannsakandi telur þetta verkefni geta átt þátt í því að auka virðingu fyrir starfi 
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leikskólakennara og að fleiri sjái að þetta gæti verið starf sem þeir gætu 

hugsað sér að velja. Mikil þróun til hins betra hefur átt sér stað í íslensku 

leikskólastarf. Með nýrri upplýsingatækni getur starfið orðið mun sýnilegra. 

Hér á eftir verður sagt nánar frá því hvernig hugmyndin að verkefninu 

kviknaði. Greint verður frá helstu markmiðum rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningar kynntar.  

1.1 Kveikjan að verkefninu 

Áhugi og hugmyndin að þessu verkefni kviknaði fyrst þegar kom í ljós hversu 

fáir foreldrar barna í leikskólanum þar sem hann starfar skoðuðu myndefni af 

börnunum sem sett er á heimasíðu leikskólans. Það er sú leið sem margir 

leikskólar hafa nýtt sér til að sýna foreldrum starfið. Til þess að nálgast 

myndefnið þurfa foreldrar fyrst að fara inn á heimasíðu leikskólans og síðan 

að skrá þar inn notendanafn og lykilorð. Svo virðist sem foreldrum finnist það 

of tímafrekt og óaðgengilegt og gleyma þá jafnvel að skoða myndefnið. Í 

niðurstöðum meistaraverkefnis Þórdísar Steinarsdóttur (2014) kemur fram að 

foreldrar vilja ekki þurfa að sækja sér upplýsingar heldur að þær séu 

auðfengnar. Því er brýnt að leita nýrra leiða til að miðla myndefni frá 

leikskólastarfinu.  

Rannsakandi fór í vettvangsnám haustið 2015 á vinnustað sínum. Þá gafst 

tækifæri til að prófa að nýta Facebook-hópa í leikskólastarfinu og var það 

verkefni sett í gang á einni deild. Þar prófaði starfsfólk á viðkomandi deild 

ásamt rannsakanda að stofna Facebook-hóp og kom þá í ljós mikill áhugi 

foreldra og samstarfsfólks fyrir því að nota Facebook sem upplýsingamiðil. 

Tilgangurinn með vettvangsverkefninu var að deila skráningum um nám og 

leik barna og veita foreldrum betra aðgengi að degi barnsins. Það kom á óvart 

hversu gagnlegt og tímabært það virtist vera að nota samskiptamiðla í 

samskiptum við foreldra. Í kjölfar vettvangsnámsins var öðrum Facebook-hóp 

komið á fót í sama leikskóla, á deildinni þar sem rannsakandi starfar. Í þessari 

rannsókn var unnið markvisst að því að fylgjast með hvernig það gekk og 

hvaða áhrif það hafði á leikskólastarfið ásamt því að fylgjast með fyrri 

Facebook-hópnum.  

Annað sem kveikti áhuga rannsakanda á verkefninu var að foreldrar gætu 

fengið meiri upplýsingar um nám og leik barnsins. Eins og kemur fram í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) er sjónarmið foreldra og framlag þeirra til 

leikskólastarfs mikilvægur liður í því að hafa heildarsýn á velferð og vellíðan 

barna. Hvatning fjölskyldna til þátttöku í leikskólastarfi er mikilvæg og byggja 

skal á þeirri hugmynd að fjölskyldan og leikskólinn séu samstarfsaðilar. Þegar 

börn hefja leikskólagöngu þurfa foreldrar og leikskóli að leggja grunn að 
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samstarfi þar sem umhyggja og velferð barna er höfð að leiðarljósi. Baldur 

Kristjánsson (2006) hefur fjallað um hraðann í samfélaginu og telur hann vera 

merki um tímaskort og slíkt geti valdið spennu í samskiptum barna og 

foreldra. Börnin þurfa tíma með foreldrum sínum og að tala við þau, en bæði 

er í takmörkuðum mæli. auk samræðna en hvort tveggja sé af skornum 

skammti. Það er því erfitt að líta fram hjá því að reyna að nýta þær 

upplýsingaleiðir sem eru fyrir hendi til þess að gera betur í leikskólastarfinu. 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Hér í þessum kafla verður gerð grein fyrir rannsóknarspurningum þessa 

verkefnis og litið á uppbyggingu ritgerðarinnar í heild sinni. En fyrst verða 

helstu markmið rannsóknarinnar útskýrð. Í þessari rannsókn er markmiðið að 

skoða áhrif notkunar samskiptamiðilsins Facebook á þeim tveimur deildum 

leikskólans Töfrasteins (dulnefni) sem fjallað var um hér áður og nota nú 

Facebook-hópana í sínu starfi. Önnur deildin er komin lengra á veg enda 

byrjaði hún að nota Facebook-hópinn sinn í október 2015 og hin í byrjun 

janúar 2016, í þessari rannsókn er greint frá því hvernig gekk að koma þeirri 

seinni í gagnið. Aðalmarkmiðið er að skoða hvernig Facebook-hóparnir nýtast 

til að efla samskipti milli heimilis og leikskóla. Helsta markmiðið er að bæta 

upplýsingamiðlun til foreldra um leikskólagöngu barnanna. 

Facebook-hópunum er ætlað að vera vettvangur til upplýsingagjafar til 

foreldra þar sem þeir fá að sjá myndefni af námi og leik barnsins á skjótan og 

aðgengilegan máta. Markmiðið er að Facebook-hóparnir verði vettvangur til 

að ná til foreldra sem nýti svo upplýsingarnar til að ræða frekar við barnið um 

námið. Með því að nota slíkan miðil er að sjálfsögðu markmiðið að foreldrar 

upplifi sig sem meiri þátttakendur í leikskólastarfinu og verði upplýstari um 

allt sem í því felst. Foreldrar geta farið inn í Facebook-hópinn hvenær sem er 

og fengið að sjá þau verkefni sem verið er að vinna með börnum þeirra. Þegar 

þær upplýsingar eru til staðar geta foreldrar átt markvissari samræður við 

börnin sín. Með þessari leið er vonast til að virðing, traust og áhugi á 

leikskólanum sem menntastofnun og fyrsta skólastigi eflist.  

Annað markmið er að Facebook-hóparnir verði tæki sem auðveldar 

starfsfólki að miðla myndefninu og upplýsingum eða skráningum um starfið 

og það rýni betur í eigið hlutverk og fagmennsku í leikskólastarfinu. 

Markmiðið er að skráning sem þessi raunverulega skili sér til starfsfólks og 

foreldra og hafi áhrif á skilning þeirra á námi og þroska barnanna. Markmiðið 

er einnig að gera starfið gagnsærra svo foreldrar hafi meiri innsýn í dag 

barnsins í leikskólanum og öðlist skilning á því hvað fer fram í leikskólastarfinu 

almennt. 
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Til að nálgast markmið rannsóknarinnar er sett fram 

rannsóknarspurningin: Hver eru áhrif notkunar Facebook sem 

samskiptamiðils í leikskólastarfi og hvernig birtast þau helst? Til að leita svara 

við rannsóknarspurningunni eru settar fram fjórar undirspurningar: 

 Hver eru áhrifin á samskipti foreldra og starfsfólks? 

 Hver eru áhrifin á samskipti milli foreldra og barna? 

 Hver eru áhrifin á fagmennsku starfsfólks? 

 Hver eru áhrifin á viðhorf foreldra til leikskólastarfsins? 

Með samskiptum er átt við öll samskipti í gegnum Facebook eða í samræðum 

sem verða vegna Facebook-hópanna. Það sem átt er við með fagmennsku 

starfsfólks eru fagleg samskipti við samstarfsfélaga, foreldra og faglegt starf 

með börnum. Eins og áður hefur komið fram þá miðlar starfsfólk viðkomandi 

deilda skráningu á leik og námi barna til foreldra með notkun Facebook-hópa. 

Markmiðið var að skoða hvaða áhrif sú aðferð hefur á leikskólastarfið. Svörin 

við rannsóknarspurningunum voru fengin með viðtölum við foreldra og 

starfsfólk viðkomandi deilda í leikskólanum Töfrasteini og koma þau fram í 

niðurstöðum ritgerðarinnar.  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í nokkra meginkafla. Fyrst kemur inngangur og er honum 

skipt í undirkafla þar sem sagt er frá kveikjunni að rannsóknarverkefninu, 

markmiði rannsóknarinnar og síðan eru lagðar fram rannsóknarspurningar. Í 

öðrum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn þar sem 

meginumfjöllunarefnið er hlutverk leikskólakennara, samskipti í 

leikskólastarfi, upplýsingamiðlun og skráningar í leikskólastarfi. Í þriðja 

kaflanum er farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar og gerð grein fyrir vali á 

rannsóknaraðferð, undirbúningi rannsóknar og þátttakendum. Svo er farið 

yfir gagnaöflun og greiningu, úrvinnslu gagna og siðferðileg álitamál sem 

snerta þessa rannsókn. Í fjórða kaflanum er farið yfir helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar. Í síðasta kaflanum eru umræður þar sem niðurstöður eru 

túlkaðar út frá fræðilegu sjónarhorni með rannsóknarspurningarnar til 

hliðsjónar. Lokaorð eru síðustu ummæli rannsakanda um innihald og efnistök 

ritgerðarinnar. Næst kemur skrá yfir þær fræðilegu heimildir sem stuðst var 

við. Í lokin eru nokkrir viðaukar og þar má finna leyfi fyrir gagnaöflun, 

viðtalsramma og tilkynningu til Persónuverndar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknir sem tengjast viðfangsefni 

þessarar rannsóknar. Í fyrsta hluta kaflans verður rætt um hlutverk 

leikskólakennara í leikskólastarfi, einkum hvað varðar fagmennsku, siðareglur 

og þátttöku í lærdómssamfélagi. Einnig verður litið til viðhorfa samfélagsins 

til starfa þeirra. Í öðrum hluta verður rætt um samskipti þeirra sem koma að 

leikskólastarfinu og þátttöku feðra þar að lútandi. Þar á eftir verður rætt um 

upplýsingamiðlun og samskiptamiðilinn Facebook. Síðast verður fjallað um 

skráningar í leikskólastarfi og myndbirtingar í tengslum við þær. 

Á mörgum stöðum í eftirfarandi köflum er orðið kennari notað fremur en 

leikskólakennari og skóli í stað orðsins leikskóli. Það er vegna þess að oft er 

átt við hvort tveggja. Þau fræði sem hér verða til umfjöllunar hvað varðar 

fagmennsku og siðferðilegar reglur eiga við um allt ofangreint því það er ekki 

svo frábrugðið og tengist á margan hátt. Hlutverk leikskólakennara verður hér 

skilgreint fyrst. 

2.1 Hlutverk leikskólakennara 

Hér verður greint frá hlutverki leikskólakennara og þá sérstaklega í tengslum 

við þessa rannsókn. Það er gert til þess að gefa skýra mynd af þeirri 

sérþekkingu sem leikskólakennarar þurfa að hafa til að geta sinnt starfi sínu 

af kostgæfni. Í lögum um leikskóla kemur ekki mikið fram varðandi hlutverk 

leikskólakennara eitt og sér en þar er talað um hvers sé ætlast til af starfsfólki 

leikskóla. Í 7. gr. laga um leikskóla (2008) er kveðið á um að starfsfólk skuli 

rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Þar kemur einnig fram 

að starfsfólk skuli vera kurteist, nærgætið og lipurt í öllum samskiptum við 

börn, foreldra þeirra og samstarfsfólk. Það má því segja að hlutverk 

leikskólakennara sé að sýna fagmennsku á öllum sviðum starfsins og huga að 

samskiptum og samstarfi við þá sem koma að starfinu. Þeir eiga líka að vera 

fyrirmynd og breyta starfsháttum sínum eftir þörfum. 

Hlutverk leikskólakennara er krefjandi og snertir flesta þætti 

leikskólastarfsins. Í starfslýsingu leikskólakennara er tekið fram að þeir starfi 

samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla (Kennarasamband Íslands, e.d.). 

Þá er átt við Lög um leikskóla nr. 90/2008 og Aðalnámskrá leikskóla (2011). Í 

starfslýsingunni er hlutverk þeirra útskýrt á þennan veg: 
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Leikskólakennari á að vera leiðandi í mótun uppeldis- og 

menntastarfsins, fylgjast með nýjungum og miðla þekkingu. 

Hann á að vera góð fyrirmynd í starfi með börnum og leitast við 

að styrkja faglegt hlutverk leikskólans. Litið er á leikskólakennara 

sem leiðandi samverkamann barna, foreldra og annars 

starfsfólks leikskóla. Honum ber að sjá til þess að hvert barn sé 

virt að verðleikum og að námsumhverfið sé skipulagt á þann veg 

að börn fái notið bernsku sinnar. (bls. 31). 

Í starfslýsingu leikskólakennara er einnig talað í grófum dráttum um að 

meginverkefni leikskólakennara sé að vinna að uppeldi og menntun barna. 

Þar er líka sagt að leikskólakennari eigi að fylgjast vel með velferð barnanna 

og til að börn geti notið sín hvert og eitt þurfi að sinna vel andlegum og 

líkamlegum þörfum þeirra (Kennarasamband Íslands, e.d.). Einnig kemur þar 

fram að leikskólakennarar eigi líka að taka þátt í gerð skólanámskrár, mati á 

starfsemi leikskóla, í þróunarverkefnum og skipulagningu faglegs starfs 

deildarinnar. Að lokum er tekið fram að leikskólakennarar eigi að vera í nánu 

samstarfi við foreldra barnanna og taka þátt í samstarfi með sérfræðingum 

(Kennarasamband Íslands, e.d.). Á þessu sést að það er margt sem felst í 

hlutverki leikskólakennara og því mikilvægt að skilja að þeir þurfi að hafa 

þekkingu til þess að geta sinnt starfinu af fagmennsku.  

Leikskólakennarar og þeir sem huga að leikskólakennaranámi þurfa að 

vera upplýstir um að þeir geti verið þátttakendur í að þróa starfshætti í 

leikskólum. Þeir geta haft eitthvað til málanna að leggja og haft áhrif á að 

bæta starfið. Eins og kom fram hér á undan eru leikskólakennarar ekki í 

einhverju einföldu og auðveldu starfi sem krefst engrar sérþekkingar heldur 

þurfa þeir að nýta þá sérþekkingu sem þeir búa yfir. Hér á eftir verður farið 

nánar í hvað felst í hlutverki leikskólakennara og þá þætti sem snúa að 

fagmennsku þeirra. Horft verður til siðareglna kennara og rætt um hæfni 

leikskólakennara og virðingu í garð starfsins.  

2.1.1 Fagmennska 

Í leikskólastarfi þarf að huga að fagmennsku í öllum þáttum starfsins. Þegar 

áætlað er að sýna leikskólastarfið á samskiptamiðlum þarf að gæta varúðar 

svo leikskólastarfið hljóti gott orðspor. Til að auka virðingu fyrir 

leikskólastarfinu þarf að vinna faglega og sýna að starfið krefst fagmennsku af 

hálfu leikskólakennara og annars starfsfólks sem þar vinnur. 

Leikskólakennarar þurfa því að vita hvað felst í faglegu starfi og hvað 

fagmennska er í raun og veru.  



 

17 

Sigurður Kristinsson (2013) fjallar í grein sinni um fagmennsku bæði í 

víðum skilningi sem felst í starfstengdri kunnáttu og siðferðilegri 

skuldbindingu ásamt færni og alúð sem fagmaður sýnir með viðurkenndum 

hætti fram á að hann búi yfir. Sigurður fjallar einnig um fagmennsku í 

þröngum skilningi en hún ákvarðast af viðbótarskilyrðum sem lúta að 

menntunarstigi, tegund menntunar og mikilvægi þjónustunnar, starfsleyfi, 

fagsamtökum, sjálfræði, siðareglum, sjálfseftirliti og einkarétti. Hann fjallar 

sérstaklega um framtíð kennarastéttarinnar sem fagstéttar sem hann telur 

velta á því hvort henni takist að verðskulda traust samfélagsins. Hann segir 

það muni takast með hinni nýju fagmennsku en hún leggur áherslu á 

samvirkni og samvinnu, stöðuga endurmenntun og þróun menntasamfélaga. 

Arna H. Jónsdóttir (2005) birti grein um rannsókn sína á fagþróun 

leikskólakennara. Þar nefnir hún að leikskólakennarar finni fyrir togstreitu á 

milli hlutverks síns sem fagmanns annars vegar og hlutverks móður hins 

vegar. Arna sagði í grein sinni að leikskólakennarar hefðu verið á krossgötum 

þegar horft var til fagþróunar þeirra og umræðunnar um „hver erum við?“ og 

„hver viljum við vera?“. Líklega hefur eitthvað áunnist í þeim efnum síðan hún 

skrifaði grein sína, sem dæmi má nefna lengingu námsins til að efla 

fagmennskuna. 

Í grein Jóhönnu Einarsdóttur (2002) sem ber heitið Frá sannfæringu til 

starfshátta fjallar hún um bandaríska fræðikonu að nafni Karen Vander Ven 

(1988). Sú kona setti fram hugmyndir sínar um fimm stig fagmennsku sem 

hún byggði á hugmyndum Bronfenbrenners um samvirkni milli einstaklings og 

umhverfis. Á fyrstu tveimur stigunum, reynslustiginu og byrjunarstiginu, segir 

hún fagfólk vinna í nærkerfinu. Þá vinna leikskólakennarar með börnunum og 

starfsfólki leikskólans og taka þátt í mótun umhverfis og skipulags. Á upplýsta 

stiginu, sem er þriðja stigið, starfar fagfólk líka aðallega í nærkerfinu en getur 

að einhverju leyti unnið í millikerfinu líka. Millikerfið felur í sér samstarf við 

foreldra og fjölskyldur barnanna og stofnanir samfélagsins. Á fjórða stiginu 

sem kallast margbrotna stigið starfa leikskólakennarar sem hafa verið um 

allnokkurt skeið í faginu. Þeir starfa með börnunum, foreldrum og stofnunum 

þjóðfélagsins, en hafa jafnvel einnig samband við fjölmiðla og löggjafann. 

Fimmta stigið er áhrifastigið og undir það falla leikskólakennarar sem hafa 

gegnt mörgum hlutverkum um margra ára skeið. Þeir hafa góðan skilning á 

leikskólastarfinu og geta gengið í ólík hlutverk innan stofnunarinnar, geta 

þ.a.l. starfað í öllum kerfunum, en í skjóli þekkingar og reynslu geta þeir haft 

áhrif á stórkerfið, þ.e. gildismat, lög og stjórnkerfi. Leikskólakennarar geta 

nýtt sér þetta kerfi til að átta sig á hvar þeir standa hvað varðar fagmennsku 

þeirra. 
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Leikskólakennarar þurfa að gera sér grein fyrir því að breytingar á 

menntunarkröfum fyrir þeirra faggrein er aðeins breyting til batnaðar, 

sérstaklega hvað varðar fagmennskuna. Með aukinni menntun getur virðingin 

fyrir starfinu aukist og hún hefur líka áhrif á fagvitund leikskólakennara. Með 

því er átt við að þeir átta sig á að starf þeirra sé krefjandi og að þeir búi yfir 

sérþekkingu og eigi að standa með sjálfum sér og sinni fagstétt. Með 

sjálfsöryggi geta leikskólakennarar þá unnið að ýmsum þáttum starfsins eins 

og t.d. að vera með fagmennskuna í fyrirrúmi við notkun samskiptamiðla. 

2.1.2 Lærdómssamfélag 

Hér verður rætt stuttlega um lærdómssamfélag í tengslum við leikskóla. 

Lærdómssamfélag (e. learning organization) sem þekkist einnig sem faglegt 

námssamfélag (e. professional learning community) eru sögð skila mestum 

árangri í þróun menntastofnana. Lærdómssamfélagið býr yfir þeirri hæfni að 

byggja upp og viðhalda þekkingu fagmanna sem þar starfa með það fyrir 

augum að stuðla að árangri nemenda (DuFour, Dufour og Eaker, 2009). Í 

umræðu um skólaþróun síðastliðin ár hefur verið rætt um lærdómssamfélag 

sem leið til þess að styrkja forsendur skólastarfsins til stöðugra umbóta. Í slíku 

samfélagi lærir hver af öðrum og hver með öðrum í viðleitni sinni til að ná 

sífellt betri árangri í samræmi við breyttar áherslur á hverjum tíma (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2013). Oft vill svo til að þróunarstarf í skólum beinist 

ekki nægilega mikið að því sem skiptir verulega máli í skólastarfi (Fullan, 

2007). Þess vegna er mikilvægt að allir átti sig á hver framtíðarsýn leikskólans 

er og hver sé ávinningurinn af lærdómssamfélaginu.  

Sá leikskóli sem nær fram markmiðum sínum og stuðlar að merkingarbæru 

námi nemenda sinna er sagður vera skilvirkur skóli (e. effective school). Það 

þarf að skoða eðli samstarfsins og samskipti þeirra sem taka þátt í því til að 

geta ályktað um skilvirkni (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Kennarinn sinnir 

miklu ábyrgðarhlutverki í slíkum skóla. Kennarinn er sá sem hefur fyrst og 

fremst áhrif á vellíðan nemenda sinna og það hefur áhrif á námsárangur 

þeirra. Mikilvægt er að kennarar vinni saman í teymum og njóti stuðnings 

hvor af öðrum en teymisvinna er mun algengari í leikskólum en grunnskólum 

á Íslandi. Á leikskóladeildum verður starfsfólk að vinna sem ein heild því það 

eykur skilvirkni í starfi. Hlutverk leikskólakennara í að efla lærdómssamfélag 

virðist krefjast meiri samvinnu með ófaglærðu starfsfólki en á öðrum 

skólastigum. Hæfni leikskólakennara eflist í samvinnu með öðrum þar sem 

þeir geta lært svo mikið af samstarfsfólki sínu og sjálfir búa þeir yfir þekkingu 

sem þeir geta miðlað til samstarfsfélaga. Til þess að lærdómssamfélag staðni 

ekki og missi marks þarf stöðuga endurskoðun og ígrundun um starfshætti 
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leikskólans. Það er óhjákvæmilegur hluti af starfi leikskólakennara að taka 

þátt í og stuðla að lærdómssamfélagi innan leikskólans. 

2.1.3 Siðareglur kennara 

Þegar kennarar vinna með mikilvægar upplýsingar á samskiptamiðlum er gott 

að hafa til hliðsjónar siðareglur og setja sér starfsreglur í kringum þá vinnu. 

Þær siðareglur kennara sem nú er að finna inni á heimasíðu 

Kennarasambands Íslands stikla heldur á stóru en reglurnar frá árinu 2006 eru 

heldur ítarlegri. Siðareglur kennara voru settar voru á þingi Kennarasambands 

Íslands höfðu þann tilgangi að efla fagmennsku, styrkja fagvitund kennara og 

eiga að vera til leiðbeiningar fyrir þá í starfi (Kennarasamband Íslands, 2006). 

Í þeim siðareglum kennara er m.a. tekið skýrt fram að: 

 „Kennurum ber að viðhalda starfshæfni sinni, auka hana og fylgjast 
með nýjungum og umbótum á sviði skólamála.“ 

 „Kennurum ber að vinna saman á faglegan hátt, taka þátt í að marka 
stefnu og móta daglegt starf í skólanum.“ 

 „Kennurum ber að hafa samvinnu við forráðamenn eftir þörfum og 
gæta þess að upplýsingar sem þeir veita forráðamönnum séu 
áreiðanlegar og réttar.“ (Kennarasamband Íslands, 2006). 

Ofantaldar reglur eiga sérstaklega vel við í því samhengi sem þessi rannsókn 

snýr að og sýnir hvert hlutverk leikskólakennara er. Með þessu verkefni er 

verið að vinna að umbótum og vinna faglega að því að móta starfið í 

leikskólanum. Hlutverk kennaranna þar er líka að efla samvinnu við foreldra 

og gefa þeim ítarlegri og meiri upplýsingar um leikskólastarfið. 

2.1.4 Viðhorf til leikskólastarfs 

Í umræðum um leikskólastarf má oft heyra að hugmyndir um leikskólastarfið 

og almennt viðhorf til þess eru að einhverju leyti barn síns tíma. Margir átta 

sig ef til vill ekki á því hversu mikið nám fer fram í leikskólum í dag. Það leiðir 

til þess að samfélagið veit lítið um hvað felst í starfi og hlutverki 

leikskólakennara. Til að mynda kemur fram í grein Örnu H. Jónsdóttur og 

Coleman (2013) að stjórnmálamönnum fannst menntun leikskólakennara 

ekki skipta máli og að þeir vildu sjá sem fjölbreytilegastan hóp fólks vinna þar, 

þannig vildu þeir fá fleiri ömmur og reyndar mæður til að sinna starfinu. Þarna 

kemur fram viðhorf sem mætti telja úrelt og ekki í samræmi við núverandi 

starf í leikskólum. Arna H. Jónsdóttir (2005) segir í grein sinni að starfshlutfall 

leikskólakennara hafi áhrif á virðingu og viðurkenningu samfélagsins á 

hlutverki, þekkingargrunni og störfum leikskólakennara. Í sömu grein kemur 



 

20 

jafnframt fram að virðing foreldra fyrir störfum leikskólakennara hefur aukist 

frá því sem áður var. Það er í höndum okkar leikskólakennara að standa vörð 

um fagþekkinguna og sýna samfélaginu hversu mikilvægt þetta starf er.  

Ef viðhorf stjórnmálamanna eru þau sem hér var áður lýst má spyrja sig 

hvert viðhorf samfélagsins sé almennt til leikskólans sem fyrsta skólastigs sem 

og til starfa leikskólakennarans. Menntamálaráðherrann Illugi Gunnarsson 

telur að stytta þurfi leikskólakennaranámið aftur (úr fimm árum í þrjú ár) í 

stað þess að hækka tekjur eins og formaður Félags leikskólakennara vill meina 

að þörf sé á og að auka þá um leið virðingu fyrir leikskólastarfi (Vísir, 2013). 

Mikil barátta er óunnin á þessu sviði og ekki verður hún auðveldari þegar 

æðsti valdamaður stéttarinnar dregur úr hæfni leikskólakennara. Það virðist 

vera þannig að enginn geti breytt viðhorfunum til hins betra nema 

leikskólakennararnir sjálfir og stjórnendur leikskólanna. Í þessu samhengi má 

því segja að hlutverk leikskólakennara sé að berjast fyrir því að starf þeirra sé 

virt og að þeir sjálfir og samfélagið telji ekki að aftur þurfi að stytta 

leikskólakennaranámið. 

Leikskólakennarar þurfa í sameiningu að snúa við þeim hugmyndum 

samfélagsins að hvaða húsmóðir sem er geti alveg eins sinnt þeirra starfi. Í 

grein Ragnhildar Bjarnadóttur (2008) er fjallað um hæfnihugtakið sem smám 

saman hefur vikið fyrir fagmennskuhugtakinu. Áður fyrr voru það fóstrur sem 

sáu um börnin með áherslu á umhyggju og alúð. Það getum við flokkað sem 

hæfni sem nauðsynlegt er að búa yfir í starfinu. Að sjálfsögðu eru þau gildi 

enn við lýði innan leikskólans en samt sem áður verður að huga að mikilvægi 

menntunarinnar ef stéttin ætlar að öðlast traust og virðingu samfélagsins. 

Leikskólabörn á Íslandi hafa langa viðveru yfir daginn í leikskólanum og því 

áríðandi að samfélagið fari að líta á þetta sem fyrsta skólastigið. Sú 

sérfræðiþekking og fagmennska sem leikskólakennarar búa yfir má aldrei 

missa marks í umræðum um leikskólastarfið. Betrumbætur í samskiptum og 

upplýsingaleiðum gætu ýtt undir þá þróun að auka virðingu þessarar 

fagstéttar. 

2.2 Samskipti í leikskólastarfi 

Í þessum kafla verður farið yfir hvers konar samskipti eiga sér stað í 

leikskólastarfi og þá einna helst foreldrasamskipti. Sérstaklega verður fjallað 

um samskipti feðra við leikskólann. Leikskólastarf felst að miklu leyti í 

samskiptum. Starfsfólkið þarf að vera í samskiptum sín á milli og við foreldra. 

Starfsfólkið er í samskiptum við börnin í leikskólanum og foreldrar við börnin 

sín um leikskólastarfið. Samskiptin byggjast á samræðum og 
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upplýsingamiðlun milli aðila þ.e.a.s. starfsfólks, foreldra og barna. Í þessum 

samskiptum berast margs konar upplýsingar á milli viðkomandi aðila.  

Hlúa þarf vel að samvinnu milli skóla og heimilis og því ætti leikskólinn 

ávallt að leggja upp með það frá byrjun leikskólagöngu barns (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011). Foreldrahópurinn er yfirleitt stór og því þarf að ná til margra 

og kynna leikskólastarfið fyrir þeim öllum. Facebook-hópurinn gæti verið 

tilvalinn vettvangur til þess og hægt að nýta hann strax í upphafi 

leikskólagöngu. 

2.2.1 Foreldrasamskipti 

Samskipti við foreldra er stór og þarfur þáttur í leikskólastarfi. Í 2. gr. laga um 

leikskóla (nr. 90/2008) eru meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla sögð 

vera þau að leikskólinn eigi að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í 

náinni samvinnu við foreldra. Í 9. gr. sömu laga er hlutverki foreldra skilgreint 

á þennan veg:  

Foreldrar leikskólabarna skulu gæta hagsmuna barna sinna. Þeir 

skulu hafa náið samráð við starfsfólk leikskóla og fylgjast með 

skólagöngu barna sinna og veita þær upplýsingar sem kunna að 

skipta máli fyrir skólastarfið og velferð barna. Foreldrar skulu 

jafnframt eiga rétt á upplýsingum um skólastarfið og stöðu barna 

sinna. (bls.  

Í námskrá leikskólans sem rannsóknin fer fram í segir að leikskólinn vilji vera í 

mjög nánu og traustu sambandi við foreldra svo hann nái þeim árangri sem 

hann ætlar sér. Þar er áréttað að foreldrar þekki börnin sín best og þeirra 

þarfir, því sé mikil áhersla lögð á gott foreldrasamstarf. Í kaflanum Leiðarljós 

leikskóla í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er talað um í leikskólum séu börn 

þátttakendur í skólastarfinu og eigi að geta haft áhrif á ákvarðanir sem skipta 

þau máli og eins að leiskskólinn sé lýðræðislegt lærdómssamfélag með 

sameignlegri þátttöku allra. Þar er einnig talað um starfshætti leikskóla og að 

þeir eigi að hvetja til samvinnu og samstarfs milli barna, starfsfólks, foreldra 

og nærsamfélags. Einnig eigi foreldrar að taka mið af umhverfi leikskólans og 

því samfélagi sem hann er í, vera virkur þátttakandi og hafa áhrif á það 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Ekki síst er vert að minnast á að þar kemur líka 

fram að í leikskóla þurfi að finna fjölbreyttar leiðir til samstarfs við fjölskyldur 

og leita margvíslegra leiða til að koma á framfæri upplýsingum um starfshætti 

og starf leikskólans. 
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Leikskólar verða að vinna markvisst að því að samskipti milli skóla og 

heimilis séu farsæl og árangursrík. Eins og áður hefur komið fram þá er talað 

um það í 10. kafla Aðalnámskrár leikskóla (2011) að starfsfólki leikskóla beri 

að gefa foreldrum upplýsingar svo oft sem mögulegt er. En námskráin í þeim 

kafla leggur áherslu á að foreldrar afli sér upplýsinga um leikskólastarfið og 

um nám barna sinna. Þarna geta Facebook-hóparnir komið að góðum notum 

sem samskiptaleið og vettvangur til að deila upplýsingum. 

Með því að gefa foreldrum góða innsýn í dag barnsins í leikskólanum eykur 

það skilning þeirra á námi og þroska þess. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) 

kemur þetta skýrt fram: „Við upphaf leikskólagöngunnar er lagður hornsteinn 

að samstarfi foreldra og leikskóla. Þar gefst foreldrum tækifæri til að kynnast 

starfsháttum, hugmyndafræði og námskrá leikskólans og fá upplýsingar um 

barnið, aðstæður þess, reynslu og áhugasvið“ (bls. 48). Þetta er jafnvel leið til 

að minnka streitu og áhyggjur foreldra og sýna þeim að leikskólinn hefur hag 

barnsins ávallt í fyrirrúmi.  

Margar rannsóknir eru til um foreldrasamskipti og mikilvægi samvinnu 

milli heimilis og skóla. Í grein Jóhönnu Einarsdóttur (2010) fjallar hún um 

rannsókn sína á viðhorfum foreldra til hlutverks leikskólans og reynslu þeirra 

af samstarfi við leikskóla barna sinna. Niðurstöður þeirrar rannsóknar benda 

til þess að þær meginkröfur sem foreldrar gera til leikskólans séu að unnið sé 

með félagslega þætti, vellýðan barna, þeim gefin tlkifæri til að sýna 

sjálfsbjargarviðleitni, sjálfstæði og læri samskipti og viðringu fyrir 

náunganum. Jóhanna (2010) segir einnig að fáir foreldrar hafi óskað eftir meiri 

þátttöku í leikskólastarfinu eða í ákvörðunum í leikskólanum. Það gæti 

hugsanlega verið vegna þess að foreldrar hafa ekki næga vitneskju um það 

starf sem þar fer fram. Með notkun Facebook væri hægt að hafa hvetjandi 

áhrif á foreldra varðandi þátttöku í leikskólanámi barnanna því þeir fá þá 

skýrari mynd af því í hverju þátttaka þeirra felst. 

Það virðist einnig vera almennt viðhorf hjá fagfólki leikskólanna að efla 

þurfi foreldrasamvinnu og hvetja foreldra til meiri þátttöku í daglegu 

leikskólastarfi. Sú er raunin að öflugt samstarf, milli foreldra og kennara barna 

þeirra, hefur áhrif á hvað foreldrum finnst um ummönnun og nám sem barnið 

þeirra fær (Knopf og Swick, 2007). Foreldrar hér á landi virðast leita í 

talsverðum mæli til leikskólakennara og vegna þess að foreldrar treysta á 

faleglega sérþekkingu leikskólakennara (Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig 

Karvelsdóttir, 2008). Ef slík viðhorfsbreyting á sér stað og foreldrar eru farnir 

að líta öðrum augum á starf og hlutverk leikskólakennara er kjörið tækifærið 

að gera starfið enn sýnilegra fyrir þeim og efla samskipti og samvinnu við 

foreldra. 
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Í dag steðja ýmsir samfélagslegir erfiðleikar að börnum og fjölskyldum 

þeirra. Best er að bregðast við með því að efla aðkomu foreldra að 

leikskólastarfi því ekkert er börnum mikilvægara en foreldrar sem gera sér 

grein fyrir hversu mikilvægt hlutverk þeirra er. Kennari nú til dags þarf að gera 

sér grein fyrir því hversu mikilvægt það sé að leita leiða til að foreldrar hafi 

meira að segja um líf og velferð sinna barna (Aanderaa, 1996). Það er 

áhugavert að vita hvað foreldrar telja sig vita núna um leikskólastarfið og 

hvaða áhrif Facebook-hópur hefur á þá vitneskju. Vilja foreldrar vita meira, 

um hvað vilja foreldra helst fá að vita meira og hvaða áhrif mun 

samfélagsmiðillinn Facebook hafa á þeirra viðhorf til leikskólastarfsins? Þarna 

er hægt að auka foreldrasamskiptin með einföldum hætti. 

Mikilvægt er að starfsfólk ræði við foreldra þegar börnin eru sótt í 

leikskólann og gefi þeim upplýsingar um dag barnsins. Það er vitað mál að ekki 

er hægt að segja frá öllu sem hvert barn hefur aðhafst hvern leikskóladag en 

kannski má gera betur með nýjum leiðum í upplýsingatækni. Oft virðast 

foreldrar ekki hafa hugmynd um hvað þeir geti rætt um við starfsfólk og gera 

það ef til vill ekki endilega að fyrra bragði. Því er gott að þeir fái miklar 

upplýsingar frá starfsfólki svo þeir geti síðan lagt eitthvað til málanna. Það 

þarf að brúa bilið þarna í upplýsingagjöf milli leikskóla og foreldra. Það er 

hlutverk leikskólans að mæta foreldrum þar sem þeir eru. Facebook getur 

verið kjörinn vettvangur til þess en hátt í 80% Íslendinga nota Facebook og 

mikið til er það sá hópur sem eru foreldrar leikskólabarna í samfélaginu í dag 

(Jóhannes Benediktsson, 2014). 

2.2.2 Feður og leikskólasamskipti 

Brýnt er að leikskólinn sé í virkum samskiptum við feður jafnt sem mæður. Í 

íslensku samfélagi hefur verið sá háttur á að mæður eru meira heima við að 

sinna barnauppeldi fyrstu ár barnanna en feður heldur úti á 

vinnumarkaðnum. Það hefur líka verið þannig síðustu ár að mæður koma 

meira inn í leikskólann. Í Jafnréttishandbókinni er fjallað um hlutverk feðra og 

mæðra og bent á að skólinn verði að huga að jafnrétti og líta á þau sem 

jafngild í samstarfinu (Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir, 2005).  

Í vettvangsverkefninu vakti athygli að feður voru mun seinni að staðfesta 

inngöngu í hópinn á Facebook. Það voru tíu feður af nítján barna hóp sem 

voru síðastir að biðja um aðgang en mæðurnar voru allar komnar með aðgang 

á undan. Í dag eru konur virkari notendur Facebook en karlar (Duggan, 2013). 

Gerð var könnun á notkun Facebook eftir kynjum og þar kom í ljós að karlar 

nota Facebook meira í viðskiptalegum tilgangi en konur í persónulegum eins 

og t.d. því sem varðar fjölskylduna (Brandwatch, 2015). Áhugavert verður að 
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sjá hvernig þær niðurstöður birtast í þessari rannsókn. Í nýlegri rannsókn 

kemur fram að vinnandi fólk ver miklum hluta af vinnutíma sínum í að sinna 

persónulegum málum á samfélagsmiðlum (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2014). 

Því er líklegt að foreldrar séu virkir og fylgist með starfinu í leikskólanum á 

meðan þau eru við vinnu. 

Leikskólinn þarf að hvetja feður til þátttöku og aukinna samskipta í starfinu 

og það virðist vera að gerast með breyttum viðhorfum starfsfólksins, til 

dæmis er starfsfólk meðvitað um að hringja ekki alltaf fyrst í mæðurnar þegar 

eitthvað kemur upp á. Sum börn búa til skiptis hjá móður og föður og 

leikskólinn þarf að koma til móts við þær aðstæður sem börnin búa við. Slíkar 

aðstæður ber að nálgast af nærgætni vegna þess hversu viðkvæmar þær geta 

verið og að velferð barnsins skuli ávalt að vera í fyrirrúmi (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). 

2.3 Upplýsingamiðlun 

Mikil þróun hefur verið í upplýsingamiðlun á síðustu árum og skjóta nýjungar 

stöðugt upp kollinum. Facebook er einna þekktasti samskiptamiðillinn á 

netinu um þessar mundir og er mikið notaður í ýmsum tilgangi sem viðkemur 

upplýsingum og einnig til að mynda tengslanet. Á forsíðu Facebook (2016a) 

er skrifað: „Facebook hjálpar þér að tengjast og deila með fólkinu í lífi þínu“. 

Eins og fyrr hefur verið nefnt er stór hópur Íslendinga virkir notendur á 

Facebook og eins nýta fyrirtæki og alls kyns hreyfingar, félög, samtök og skólar 

miðilinn til auglýsinga eða upplýsingadreifingar. Í dag er talað um nú sé uppi 

svokölluð Google-kynslóð og er það sú kynslóð sem elst upp með þeirri tækni 

sem er til staðar í dag. Þessi kynslóð leitar upplýsinga og metur á annan hátt 

en hefur tíðkast (Rowland o.fl., 2008). Þessi kynslóð er á því aldursbili sem 

foreldrar núverandi leikskólabarna eru á. 

Þarna getur leikskólinn mætt foreldrum í þessum nýja upplýsingaheimi og 

nálgast þá þar sem margir þeirra eyða frítíma sínum, það er t.d. á Facebook. 

Fram kemur í niðurstöðum rannsóknar Þórdísar Steinarsdóttur (2014) á 

upplýsingahegðun leikskólakennara að töluverðar breytingar hafi orðið á því 

hvernig upplýsingum er miðlað til foreldra, en þeir virðist einkum sækjast eftir 

myndrænum upplýsingum sem birtist þeim á þægilegan máta án mikillar 

fyrirhafnar. Þessi tæknikynslóð virðist vilja nálgast upplýsingar á mjög 

auðveldan máta og áhugavert að sjá hvernig foreldrar muni nýta sér 

Facebook-hópinn til upplýsingaöflunar. Það er því áhugavert að skoða hvernig 

foreldrar leikskólabarna á Töfrasteini nýta sér Facebook-hópana til að fylgjast 

með starfi barnanna. 
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2.3.1 Samskiptamiðillinn Facebook 

Facebook er einn vinsælasti samskiptavefur á Íslandi og einnig víða um heim. 

Miðillinn býður upp á ýmsa notkunarmöguleika. Hægt er að búa til hópa (e. 

groups) sem hægt er að nýta sem sameiginlegan vettvang fyrir hóp af fólki 

sem sameinast í margs konar tilgangi (Facebook, 2016b). Leikskólinn 

Töfrasteinn er nú með slíka hópa í gangi fyrir allar deildir elstu barna 

leikskólans. Tveir þeirra sem komnir eru lengra á veg eru hluti af þessari 

rannsókn. Ástæðan fyrir því að farin var sú leið að nota Facebook-hópa er að 

hægt er að læsa hópum og gera þá leynilega fyrir almenningi og öðrum 

notendum en þeim sem eru meðlimir hópsins.  

Leikskólinn Töfrasteinn bjó til einn aðgang eða reikning (e. profile) sem allir 

kennarar leikskólans nota sem aðgang að hópunum. Þannig fara allir 

starfsmenn inn á sama aðganginn en í gegnum mörg tæki, s.s. tölvur, 

spjaldtölvur og snjallsíma. Við ítarlegri athugun á notkun Facebook-hópanna 

kom í ljós að Facebook styður ekki slíka notkun á samskiptavefnum og áskilur 

sér þann rétt að loka aðganginum séu margir að nota sama aðganginn. Þetta 

kemur fram í notenda- og öryggisupplýsingum miðilsins (Facebook, 2015). 

Þetta er eina leiðin sem hægt er að fara til þess að miðla upplýsingum til 

foreldra um leikskólastarfið á Facebook án þess að starfsfólkið þurfi að 

tengjast Facebook-hópunum með sínum persónulegu reikningum.  

Facebook býður einnig upp á að stofnanir líkt og leikskólar noti Facebook-

síður (e. pages) en þær eru opnar öllum og ekki hægt að búa til sér hópa undir 

þeim og miðla myndefni sem ekki er aðgengilegt almenningi (Facebook, 

2016b). Það er brýnt að gæta þess að myndefni af leikskólastarfinu og 

sérstaklega börnunum sé ekki aðgengilegt nema fyrir þá sem það varðar sem 

eru starfsfólk og foreldrar barna á deildunum. 

2.3.2 Samskiptamiðlar í leikskólastarfi 

Þekkingin á notkun samskiptamiðla í leikskólastarfi er ekki mikil. Torvelt er að 

finna rannsóknir sem fjalla um þetta efni á einhvern hátt eða tengjast slíkri 

notkun eitthvað og verður rannsóknarefnið ef til vill enn áhugaverðara fyrir 

vikið. Ef leitað er á Facebook má finna Facebook-síður leikskóla, bæði 

íslenskar og erlendar sem eru opnar almenningi. Tilgangur margra þeirra er 

að nota Facebook til að koma stofnuninni á framfæri og gefa almennar 

upplýsingar um leikskólana og starfið þeirra, svipað og gert er á hefðbundnum 

vefsíðum. Rannsakandi veit til þess að aðrir leikskólar á Íslandi hafi verið að 

nota Facebook-hópa í svipuðum tilgangi og leikskólinn Töfrasteinn.  

Nýlega kom út skýrsla á vegum Akureyrarbæjar um spjaldtölvunotkun í 

leikskólum Akureyrarbæjar og er þar talað um að eitthvað af deildum í 
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leikskólum þar eigi lokaða Facebook-hópa þar sem myndir eru jafnvel birtar 

nánast í rauntíma. Foreldrar þar hafa lýst yfir ánægju sinni og segja það gleðja, 

veita foreldrum öryggi og segja það vera kveikju að samræðum á heimilum að 

loknum skóladegi (Bergþóra Þórhallsdóttir, 2016). 

Til eru heimildir um notkun Facebook á öðrum skólastigum. Í grein sem 

fjallar um notkun Facebook-hópa fyrir kennara til að halda utan um kennslu 

er talað um að Facebook sé mjög vinsælt samfélagsnet og bjóði upp á ýmsa 

möguleika í námi og kennslu. Þar er talað um að Facebook hafi uppeldislega, 

félagslega og tæknilega eiginleika sem geta ýtt undir skilvirkni í námi (Wang, 

Woo, Quek, Yang og Liu, 2011). Kennarar reyna sífellt að snúa sér að því að 

nota margs konar stafræna tækni til að gera samskipti við nemendur og 

foreldra auðveldari. Kennarar nota Facebook á mismunandi hátt í 

samskiptum við nemendur sína og í mismunandi tilgangi. Sumir nota 

Facebook-hópa og sumir búa til nýjan aðgang sem þeir nota einungis í 

samskiptum við nemendur sína (Asterhen og Rosenberg, 2015). 

Samskiptamiðlar líkt og Facebook hjálpa kennurum að halda foreldrum og 

öðrum meðlimum samfélagsins upplýstum um skólastarfið. Kennarar eru 

hvattir til að mæta foreldrum þar sem þeir eru og margir foreldrar eru líklegir 

til að vera á Facebook á hverjum degi (Education World, 2013).  

Á heimasíðu Education World (2013) er grein sem fjallar um Facebook sem 

góðan kost til að vera í samskiptum við nemendur og foreldra þeirra. Margir 

foreldrar eru nú þegar á Facebook og því góður kostur að nýta þann vettvang 

sem þeir nú þegar þekkja. Facebook gerir kennurum kleift að deila 

upplýsingum með foreldrum nemenda. Kennarar geta búið til lokaðan hóp 

fyrir foreldra og nemendur, eins og gert er í þessu verkefni. Huga þarf vel að 

þeim upplýsingum sem verið er að deila og vera upplýstur um þá stefnu og 

viðmið sem eru í skólaumhverfi þeirra skóla sem nýta sér Facebook. Í 

fyrrnefndri grein eru einnig talin upp atriði sem kennarar þurfa að hafa í huga 

þegar þeir ætla að hefja notkun Facebook í skólastarfi: 

 Vera faglegur. Halda sömu persónulegu mörkum og þeim sem þú 
heldur uppi við foreldra í kennslustofunni. 

 Einungis sýna efni sem tengist námshópnum. Ekkert ætti að vera á 
síðunni sem þú vilt ekki stoltur deila með öllum yfirmönnum þínum.  

 Kennarar þurfa að einbeita sér að kennslu og námi. 

 Senda slóð til foreldra í pósti ásamt útskýringum og kynningu á 
Facebook-hópnum og tilgangi með notkun hans. 

 Facebook hefur þann kost að foreldrar sjá strax nýjar uppfærslur 
þegar þeir skrá sig inn. 
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 Foreldrar geta sent einkaskilaboð til að spyrjast fyrir um eitthvað eða 
biðja um fund. Sumum foreldrum gæti fundist óþægilegt að spyrja um 
eitthvað í eigin persónu og geta þá notað þennan samskiptamiðil til 
þess (Education World, 2013). 

Þessi atriði eiga vel við í leikskólastarfi og eiga sérstaklega vel við 

Facebook-hópana sem unnið var með í þessu verkefni. Góð rök eru fyrir því 

að nota Facebook sem samskipta- og upplýsingamiðil en þá er því markmiði 

náð að koma upplýsingunum jafnt til allra foreldra. Þessi kynslóð foreldra er í 

miklum meirihluta Facebook-notendur (Jóhannes Benediktsson, 2014). 

Nútímasamfélag einkennist af hraða og tækninotkun og því þarf leikskólinn 

að setja sig í þær stellingar.  

2.4 Skráning í leikskólastarfi 

Tilgangur Facebook-hópanna í þessari rannsókn er að miðla námi og leik 

barnanna eins og áður hefur komið fram. Þetta eru því einskonar skráningar 

á leikskólastarfinu. Þegar talað er um skráningar í leikskólastarfi er átt við að 

gögnum sé safnað með því að skrá námsferli og þroska barna. Skráningar eru 

gerðar til að auka skilning á hæfileikum, getu og þekkingu barna. Þegar 

kennarar skrá skoða þeir ferli t.d. í leik og starfi með jafningjum og kennurum 

og veita innihaldi þess eftirtekt. Síðan er það sem börnin segja og gera skráð 

(Dahlberg, Moss og Pence, 2007). Þegar kennarar skrá nám og leik barna fara 

þeir í hlutverk rannsakenda því skráningarferlið krefst þess að þeir spyrji sig 

spurninga og skoði gaumgæfilega nám og leik barnanna (Rinaldi, 2012). 

Skráningar í leikskólastarfi geta verið með ýmsum hætti. Til eru skriflegar 

skráningar eða vettvangsnótur en þá er skrifað hvað börnin segja og gera. 

Hægt er að nota hljóðupptökur og myndbandsupptökur til að taka upp hluti í 

leikskólastarfinu eins og leik, samskipti og hegðun barna í leikskólastarfinu 

sem síðar eru útskýrðir nánar (Dahlberg o.fl., 2007). Margir notast við 

ljósmyndatökur sem skráningarleið í leikskólum. Þá eru teknar myndir af 

börnum í því sem þau fást við og þær leiðir sem barnið notar til náms og leiks 

skoðaðar. Slíkar leiðir til skráningar gerir rannsakanda auðveldara að sjá og 

heyra og skynja betur það sem fram fór (Dahlberg o.fl., 2007). 

Sé foreldrum gefinn kostur á að fylgjast með skráningum geta þeir séð 

námsferil barna sinna og fengið góða sýn á hvernig börnin læra í gegnum leik 

og samskipti (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012). Einnig geta 

foreldrar séð hvernig barnið þeirra sér og hugsar í umhverfi sínu og hvernig 

það vinnur úr þeirri upplifun. Þannig eykst skilningur foreldra á þeirra 

hlutverki í námi barnsins. Skráningar gefa foreldrum líka tækifæri til samskipta 
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við kennarana, gefa þeim umræðuefni. Skráningar sýna líf barnsins í 

leikskólanum og eru því góður grunnur að samskiptum á milli heimilis og 

leikskóla og líka fyrir samskipti foreldra og barna (Rinaldi, 1998). 

Þær skráningar sem hafa verið unnar í leikskólanum Töfrasteini eru helst í 

formi ljósmynda sem settar hafa verið á læst svæði á heimasíðu leikskólans. 

Engar skýringar voru settar við þær myndir af leik barnanna. Ferilmöppur hafa 

líka verið notaðar fyrir hvert barn og ýmislegt myndefni af starfinu sem og 

listaverk barnanna sett í þær. Nú eru Facebook-hóparnir orðin viðbót við þær 

skráningar sem áður voru.  

2.4.1 Myndbirtingar  

Á heimasíðu Heimilis og skóla (2012) eru sett fram viðmið um birtingu 

upplýsinga og myndefnis af börnum. Í þeim viðmiðum er mælst til þess að 

myndir af einstökum og nafngreindum börnum eigi betur heima á læstum 

svæðum. Skólar þurfa að gera ráð fyrir því að upplýst samþykki þurfi fyrir 

myndbirtingu og að foreldrar geta beðið um að ekki birtist myndir af þeirra 

barni (Heimili og skóli, 2012). Huga þarf að því hvaða skilmálar og 

höfundaréttarákvæði fylgja myndefninu. Heimili og skóli (2012) hvetur til 

varúðar og nærgætni varðandi allar myndbirtingar af börnum á vegum 

skólans. Þeir setja því fram þau viðmið, hvort sem um læst eða ólæst svæði 

er að ræða, að börn skuli aldrei sýnd á niðrandi eða óviðeigandi hátt, t.d. 

þannig að þau séu nakin eða klæðalítil, vansæl eða í erfiðum aðstæðum.  

Leikskólinn Töfrasteinn hefur alveg frá opnun leikskólans tekið myndir og 

myndbönd af námi og leik barna og einnig af ýmsu áhugaverðu í 

leikskólastarfinu. Í þessu verkefni og við notkun Facebook-hópanna er farið 

eftir stefnuskjalinu Viðmið um myndatökur og myndbirtingar í skóla- og 

frístundastarfi Reykjavíkurborgar (2015). Þau viðmið eru samhljóða 

viðmiðum frá Heimili og skóla (2012) en þó ögn ítarlegri. Þar er m.a. fram að: 

Börn má ekki mynda í leik eða starfi án leyfis stjórnanda 

starfsstöðvar eða umsjónarmanna þeirra. Stjórnendur í skóla- og 

frístundastarfi bera ábyrgð á myndatökum og myndbirtingum á 

starfsstað sínum, upplýsingum um þær til forsjármanna og að 

ekki séu teknar né birtar myndir af börnum í andstöðu við vilja 

þeirra eða forsjármanna þeirra. 

Þar er líka áréttað að fara skuli að lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga og upplýsingalaga skuli höfð að leiðarljósi við 

myndbirtingar og dreifingu upplýsinga (Reykjavík, 2015). Allir foreldrar 
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Töfrasteins eru í upphafi leikskólagöngunnar beðnir um að tilgreina 

hvort starfsmenn megi taka myndir af barni þeirra og hvort 

utanaðkomandi aðilar megi taka myndir. Foreldrar voru einnig beðnir 

um leyfi fyrir myndbirtingu í Facebook-hópunum og er starfsfólk 

meðvitað um að taka ekki myndir gegn vilja foreldra. Það virðist vera 

almenn vitneskja um þau vinnubrögð í íslensku leikskólastarfi. Til 

dæmis er starfsfólk þeirra leikskóla á Akureyri sem hafa notast við 

Facebook-hópa mjög meðvitað um myndbirtingar og leyfi foreldra um 

að fá að birta efni (Bergþóra Þórhallsdóttir, 2016). 

Það þarf að huga að rétti barnsins og heyra hvað það hefur um 

myndatökur að segja. Ef barn vill ekki láta taka mynd af sér ber starfsfólki 

leikskólans að virða það. Börn eiga líka að fá að hafa áhrif á það hvað er 

myndað í leik þeirra. Grein Ingrid Pramling og Sonju Sheridan (2003) fjallar um 

rétt og tækifæri barna til þátttöku í leikskólastarfi. Telja þær að kennarar noti 

í auknum mæli viðtalsaðferðir og myndbandsupptökur til að kanna sýn barna, 

en þær segja að enn vanti leiðir til að efla þátttöku barnanna sjálfra. Þannig 

segja þær vilja og hæfni hins fullorðna til að nema sjónarhorn barna eina 

forsendu þess að hinn fullorðni geti stuðlað að þátttöku þeirra. Það er ekki 

nóg að huga bara að því hvernig börnin birtast á myndum og myndböndum 

heldur þarf að hafa þau sem virka þátttakendur í t.d. vali á myndefni, 

útskýringum og í myndatökunni sjálfri. Þá ættu foreldrar líka að fá betri sýn á 

upplifun þeirra í leikskólanum gegnum myndbirtingar og útskýringar á 

Facebook. 

2.5 Samantekt 

Í kaflanum hefur verið fjallað um þann fræðilega bakgrunn sem verkefnið 

byggir á. Hlutverk leikskólakennara hefur verið skilgreint og sýnt hvernig það 

birtist í mörgum þáttum leikskólastarfsins. Leikskólakennarar eru leiðandi í 

þróun leikskólastarfs og þurfa að vinna að því í sameiningu. Þeir þurfa að vera 

fyrirmyndir og hafa fagmennskuna í fyrirrúmi, einnig þegar kemur að notkun 

samskiptamiðla. Leikskólakennarar byggja upp og viðhalda þekkingu sinni 

með því að stuðla að lærdómssamfélagi innan leikskólans (DuFour, Dufour og 

Eaker, 2009). Leikskóli getur náð markmiðum sínum með samvinnu og 

samskiptum með þátttöku allra þeirra sem standa að lærdómssamfélaginu 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Leikskólakennarar geta vakið athygli 

samfélagsins og aukið virðingu þess með því að standa vörð um 

sérþekkinguna og sýna hæfni sína. Leikskólinn þarf að hafa foreldra sem 

þátttakendur í lærdómssamfélaginu og hlúa að samskiptum þeirra á milli. Eins 

þarf að leita margvíslegra leiða til að koma upplýsingum áleiðis til foreldra um 
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starf leikskólans (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Hlutverk leikskólakennara er 

að átta sig á því að eitt mikilvægasta hlutverk þeirra er að finna leiðir til þess 

að veita foreldrum aukna hlutdeild í velferð og lífi og námi barna sinna 

(Aanderaa, 1996). Það þarf að gera með jafnrétti að leiðarljósi og hvetja feður 

til þátttöku í starfinu (Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir, 2005).  

Með nýrri upplýsingatækni má auðvelda foreldrum að taka þátt í 

leikskólanámi barnsins og fá um það upplýsingar. Þar sem Facebook er 

vinsælasti upplýsinga- og samskiptamiðillinn á Íslandi um þessar mundir er 

hann heppilegasti kosturinn til að miðla leikskólastarfinu. Besta leiðin er að 

nota lokaða Facebook-hópa sem sameiginlegan vettvang foreldra og 

starfsfólks leikskólans. Eins og komið hefur fram þá þarf að huga vel að þeim 

upplýsingum sem deilt er og starfsfólk þarf að vera upplýst um þá stefnu og 

viðmið sem eru í umhverfi þeirra skóla sem nýta sér Facebook. 

Ljósmyndatökur eru skráningarleið í leikskólum þar sem teknar eru myndir af 

börnum í námi og leik og með þeim er leikskólastarfið gert áþreifanlegra, 

sýnilegra og jafnvel heyranlegt sem gerir þær mjög mikilvægar (Dahlberg o.fl., 

2007). Við myndbirtingar skal ávallt gæta þess að fá leyfi foreldra fyrir þeim 

og að starfsfólk sé hvatt til varúðar og nærgætni við myndatökur af börnunum 

(Heimili og skóli, 2012). Leikskólakennarar þurfa að efla þátttöku barna 

þannig að þeirra sjónarhorn birtist (Pramling og Sheridan, 2003). 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðarfræði rannsóknarinnar og farið 

yfir framkvæmd hennar. Fyrst verður hér sagt frá tilgangi Facebook-hópanna 

sem eru rannsóknarefnið í þessu tilviki og undirbúningi rannsóknarinnar. 

Næst verður val á rannsóknaraðferð rætt og þátttakendur rannsóknarinnar 

kynntir í kjölfarið. Þar á eftir verður sagt frá því með hvaða hætti gagnaöflun 

fór fram og gerð grein fyrir greiningu gagnanna og úrvinnslu þeirra. Í lok 

kaflans eru siðferðileg álitamál sem varða þessa rannsókn rædd. 

3.1 Undirbúningur 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst fyrst í október 2015 í vettvangsnámi í 

leikskólanum Töfrasteini þar sem óformleg athugun var unnin í 

vettvangsnámi á notkun Facebook-hóps. Rannsakandi vann þar að því að 

koma einni deild af stað í notkun Facebook-hóps. Í þessari rannsókn eru 

Facebook-hópar notaðir sem samskiptamiðill milli heimilis og leikskóla. 

Rannsóknin beindist að tveimur deildum í leikskólanum Töfrasteini. Önnur af 

þeim deildum er búin að vera með Facebook-hóp í um fimm mánuði (sú deild 

sem unnið var með í vettvangsnáminu). Hin deildin var nýbyrjuð að nota 

Facebook-hóp þegar rannsókn hófst og var búin að vera með virkan hóp í 

rúma tvo mánuði þegar formlegri rannsókn lauk. Rannsakandi var 

leiðbeinandi í því ferli að koma báðum deildunum af stað með Facebook-

hópana í samstarfi við starfsfólk deildanna og stjórnendur skólans. Meðlimir 

Facebook-hópanna eru foreldrar og starfsfólk á viðkomandi deildum. Upplýst 

samþykki var fengið hjá öllum sem komu að notkun Facebook-hópanna og 

rannsókninni s.s. foreldrum/forsjáraðilum, stjórnendum leikskólans og 

starfsfólki deildanna. Rannsóknin var einnig tilkynnt til Persónuverndar (sjá 

viðauka F). 

Starfsfólk deildanna hefur einn sameiginlegan aðgang eða einn Facebook-

reikning (e. profile) sem hefur heitið Kennarar Töfrasteins. Starfsfólk 

leikskólans vann að því í samstarfi við rannsakanda að setja sér siða- og 

starfsreglur varðandi notkun Facebook-hópanna til að hafa til leiðsagnar. 

Áætlað var að byrja á því að miðla efni sem tengdist faglegu starfi með 

börnunum, s.s. námi þeirra og leik. Hóparnir voru hugsaðir sem vettvangur til 

slíkrar upplýsingamiðlunar til foreldra. Ákveðið var að þarna yrðu ekki settar 

inn hvers konar aðrar tilkynningar, þá er fremur notast við tölvupósta eða 

almenna upplýsingasíðu Töfrasteins á Facebook, sem er opin almenningi. 
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Starfsfólkið setur færslur með myndefni og skýringartextum inn í Facebook-

hópana og foreldrar geta þannig fylgst með leikskólastarfinu. 

Sá tækjabúnaður sem leikskólinn hefur til notkunar og var nýttur áður en 

Facebook-hóparnir fóru í gang var myndavél, spjaldtölva og tölva inni á hverri 

deild. Myndefni var miðlað á lokuðum aðgangi inni á heimasíðu leikskólans. 

Heimsasíðukerfið sem er notað er slakt, tímafrekt og ekki auðvelt í notkun og 

dró það úr því að starfsólk setti inn myndefni á heimasíðuna. Þegar verið var 

að skipuleggja notkun Facebook-hópanna var ekki rætt sérstaklega um hvaða 

tækjabúnaður yrði notaður í því tilviki. Rannsóknin snýr sem sagt að tveimur 

deildum í leikskólanum Töfrasteini og rannsakandi skoðaði áhrif notkunar 

Facebook-hópanna á það starf sem þar er unnið. 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð (e. qualitative research) (Lichtman, 2013). Eigindlegar 

rannsóknir eru yfirhugtak yfir þau rannsóknarsnið sem byggja á gögnum sem 

aflað er meðal annars með beinum og einlægum upplýsingum sem 

þátttakendur segja rannsakendum frá. Í eigindlegum rannsóknum er 

raunverulegum aðstæðum fólks, upplifun, skoðunum og lífsreynslu lýst og 

það túlkað. Við gagnaöflun í slíkum rannsóknum eru oft notuð viðtöl til þess 

að skilja félagslegt umhverfi fólks. Einnig geta gögn í eigindlegum rannsóknum 

verið í formi mynda og myndbanda (Lichtman, 2013). Í byrjun eigindlegrar 

rannsóknar eru settar fram rannsóknarspurningar sem leiða rannsakanda að 

niðurstöðum en ekki er lögð áhersla á alhæfingu heldur ígrundað og skoðað 

frá ýmsum sjónarhornum (Lichtman, 2013). 

Eins og komið hefur fram er notast við eigindlega rannsóknaraðferð og er 

stuðst við tilviksrannsókn (e. case study) sem rannsóknarsnið og er það 

algengt í menntarannsóknum. Tilviksrannsóknir eru rannsóknarsnið sem 

byggja ekki á sérstakri heimspeki eða þekkingarfræði á sama hátt og aðrar 

nálganir. Tilviksrannsóknir eru ýmist gerðar á einstaklingum, litlum hópum, 

samtökum, stofnunum eða deildum skóla og eru taldar lýsandi fyrir þau tilvik 

(Lichtman, 2013). Efni tilviksrannsókna er oft sprottið úr reynsluheimi 

rannsakandans. Þá velur rannsakandi eitt eða nokkur tilvik sem hann skoðar 

og reynir að gefa góðan skilning á því tilviki sem var valið (Rúnar Helgi 

Andrason, 2003). Við gagnaöflun tilviksrannsókna þar sem bekkir eða deildir 

skóla eru til rannsóknar eru m.a. notuð viðtöl og fyrirliggjandi gögn eins og 

t.d. myndir (Lichtman, 2013). Í tilviksrannsóknum er notuð túlkandi greining 

þar sem er rýnt í niðurstöður rannsóknarinnar og þær greindar í þemu eða 

mynstur sem ná að lýsa því sem er rannsakað. Áherslan í tilviksrannsóknum 
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er á fá tilfelli en það takmarkar alhæfingargildi niðurstaðna þeirra (Rúnar Helgi 

Andrason, 2003).  

Tilvikið sem þessi rannsókn snýr að er notkun Facebook-hópa á tveimur 

deildum í leikskólanum Töfrasteini. Þar sem rannsóknin á að varpa ljósi á áhrif 

notkunar samskiptamiðilsins á virðingu og samskipti þá er eigindleg 

rannsóknaraðferð góð leið til þess. Leitað var eftir því að ná fram upplýsingum 

um þau efni frá þátttakendum rannsóknarinnar. 

Öflugasta leiðin til að fá svör við þeim spurningum sem settar hafa verið 

fram er að nota líka viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð. Í viðtölum er 

rannsóknargögnum safnað með er aflað með beinum samræðum milli 

viðmælanda og rannsakanda (Helga Jónsdóttir, 2003). Rýnihópar (e. focus 

groups), líka kallað hópviðtöl, verða notuð til að fá markvissa nálgun og þær 

upplýsingar sem nauðsynlegt er ná fram. Með rýnihópunum er verið að ná 

fram sameiginlegri reynslu viðmælenda og viðhorfi til ýmissa hluta. Kosturinn 

við hópviðtöl er sá að þar má ná fram miklum upplýsingum á skömmum tíma 

og mörg sjónarmið geta komið fram (Helga Jónsdóttir, 2003). Hópviðtöl eru 

einnig góður kostur þar sem viðmælendur fá dýpri þekkingu á viðfangsefninu 

og fá önnur sjónarhorn á verkefnið í heild. 

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru starfsfólk og foreldrar af tveimur deildum 

leikskólans Töfrasteins. Deildunum hafa verið gefin dulnefnin Gula- og 

Grænadeild. Á Guludeild eru 20 börn og á Grænudeild eru 26 börn. Guladeild 

var búin að nota Facebook-hópinn í um fimm mánuði og Grænadeild í um tvo 

mánuði. Þátttakendur í hópviðtali starfsfólks komu af þessum tveimur 

deildum eða samtals sjö, þ.e. fimm leikskólakennarar, einn grunnskólakennari 

og einn leiðbeinandi sem er á fyrsta ári í leikskólakennaranámi. Allar eru þær 

konur. Flestar hafa þær langa reynslu af starfi í leikskólum eða á bilinu 4-25 ár 

og því hentugir viðmælendur. Þeim hafa verið gefin dulnefni til að gæta 

trúnaðar. 

 Björk er 47 ára og er deildarstjóri í leikskólanum. Hún hefur lokið 

B.Ed. gráðu í leikskólakennarafræðum og viðbótardiplómu í 

uppeldis- og menntunarfræðum. Hún hefur starfað í um 25 ár í 

leikskólum og þar af fjórtán ár sem leikskólakennari. 

 Dagný er 47 ára og hefur lokið B.Ed. gráðu í 

leikskólakennarafræðum og er með þrettán ára starfsreynslu í 

leikskólum. 
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 Arna er 35 ára og hefur nýlega lokið B.Ed. og síðan M.Ed. gráðu í 

leikskólakennarafræðum. Hún hefur starfað í leikskólum í þrettán 

og hálft ár.  

 Signý er 33 ára og er á sínu fyrsta ári í grunnnámi í 

leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands. Hún hefur starfað í 

leikskólum í um tæp fjögur ár. Hún er einnig með stúdentspróf og 

sjúkraliðapróf. 

 Lóa er 32 ára og er deildarstjóri í leikskólanum. Hún hefur lokið 

B.Ed. gráðu í leikskólakennarafræðum og framhaldsnámi í 

mannauðsstjórnun. Hefur starfað í leikskólum í um tólf ár og af 

þeim í um sex ár sem leikskólakennari. 

 María er 29 ára og hefur lokið B.Ed. gráðu í 

grunnskólakennarafræðum og hefur starfað í leikskólum í tæp 

sex ár. Hún stundar diplómanám í sérkennslufræðum. 

 Hulda er 35 ára og hefur lokið B.Ed. gráðu í 

leikskólakennarafræðum. Hún hefur starfað í leikskólum í um tíu 

ár og sex af þeim sem leikskólakennari. 

Þátttakendur í hópviðtali foreldra voru valdir með slembiúrtaki út frá 

nemendalista deildanna, sjötta hvert foreldri var valið á Guludeild og móðir 

og faðir voru valin til skiptis og byrjað á móður. Áttunda hvert foreldri var valið 

hjá Grænudeild, móðir og faðir voru valin til skiptis og byrjað á móður. Því 

voru sex foreldrar beðnir um þátttöku sem þeir samþykktu. Aðeins fjórir 

foreldrar mættu í viðtalið eða fjórar mæður. Feðurnir mættu ekki. Reynt var 

að boða þá aftur í viðtal en án árangurs og þá var reynt að taka þá næstu sem 

voru á lista en þeir voru ekki til taks, var látið þar við sitja. Þeim mæðrum sem 

komu í viðtal voru gefin dulnefni til að gæta trúnaðar. 

 Stína á fjögurra ára dóttur á Guludeild á Töfrasteini. Hún á einnig 

dreng á einni af yngri deildum leikskólans (sem eru ekki með 

Facebook-hópa). 

 Erla á fjögurra ára dóttur á Guludeild sem hefur eingöngu verið á 

Töfrasteini.  

 Hafdís á tvö börn í leikskólanum. Hún á fjögurra ára stelpu á 

Guludeild og fimm ára dreng á annarri deild (sem notar einnig 

Facebook-hópa). Hún á líka eldri börn sem voru í leikskólanum 

fyrir nokkrum árum. 

 Birta á fjögurra ára stelpu á Grænudeild og eldri son sem var 

einnig í leikskólanum fyrir nokkrum árum. 
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Nú hafa þátttakendur rannsóknarinnar verið kynntir og næst verður gerð 

grein fyrir öflun gagna og greiningu þeirra við framkvæmd rannsóknarinnar. 

3.4 Gagnaöflun og greining 

Við gagnaöflun tilviksrannsókna er gagnlegt að nota margar ólíkar aðferðir 

(Rúnar Helgi Andrason, 2003). Við gagnaöflun rannsóknarinnar voru tekin 

rýniviðtöl við foreldra annars vegar og starfsfólk deildanna hins vegar. Einnig 

notaði rannsakandi dagbókarfærslur við gagnaöflunina.  

3.4.1 Dagbókarfærslur 

Slíkar færslur eru góð gagnaöflun þar sem dagbókarfærslur þeirra og 

vangaveltur eru afar mikilvæg gögn þar sem rannsakandi skráir ígrundun eða 

vangaveltur um ákveðna þætti. Einnig er gott að hafa nákvæma skráningu á 

ákveðnum atburði eða aðstæðum. Í dagbókina má einnig skrifa stuttar 

frásagnir (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Rannsakandi skráði daglegar færslur í 

einn mánuð í dagbókina áður en viðtöl voru tekin við þátttakendur. 

Rannsakandi skráði 26 færslur í rannsóknardagbók, eftir hvern virkan dag í 

leikskólanum og um helgar þar á milli. Tilgangurinn var að safna reynslusögum 

og atburðum sem tengdust notkun Facebook-hópanna. Fyrri reynsla úr 

vettvangsnáminu sýndi að báðir hópar þ.e.a.s. foreldrar og starfsfólk vilja 

segja sögur og deila upplifun sinni. 

Af fyrri reynslu veit rannsakandi að það er mjög mikilvægt að skrá niður í 

dagbókina daglega öll munnleg samskipti við foreldra og samstarfsfólk sem 

tengjast notkun Facebook-hópsins. Mörgum finnst þessi nýjung, þ.e.a.s. 

Facebook-hóparnir, spennandi og hafa mikinn áhuga á þessari nýju 

samskiptaleið. Starfsfólkið hefur ýmsar skoðanir og áhugaverðar frásagnir af 

samtölum við foreldra og vildi gjarnan tjá sig daglega um hvernig þetta hefur 

áhrif á eigið starf. Í dagbókinni voru rannsóknarspurningarnar til leiðsagnar 

fyrir rannsakanda og skrifaðar voru upplýsingar frá samstarfsfólki og 

foreldrum á vettvangi sem líkleg voru til að gefa svör við þeim. Skoðuð voru 

gögn þar sem foreldrar skrifuðu í tölvupósti og skráð í dagbókina. 

Rannsakandi fylgdist með viðbrögðum foreldra inni í Facebook-hópunum og 

nýtti við gagnaöflun ásamt dagbókarfærslum og viðtölum. 

3.4.2 Viðtöl 

Tekin voru tvö opin rýniviðtöl bæði við starfsfólk á Töfrasteini og hóp foreldra 

af báðum deildum til að fá ítarlegar upplýsingar af reynslu þeirra af notkun 

hópanna. Bæði viðtölin voru tekin í leikskólanum sjálfum þar sem var rými og 

næði fyrir upptöku viðtala. Viðmælendur skrifuðu undir upplýst samþykki og 
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þeim voru gefnar upplýsingar um að þeim væri frjálst að segja það sem þau 

vildu og að algjörum trúnaði og nafnleynd væri heitið. Tvö upptökutæki voru 

til staðar ef annað skyldi bregðast. Hvort viðtal um sig tók um eina 

klukkustund. Viðmælendur í báðum viðtölum voru jákvæðir og fúsir til 

þátttöku. Andrúmsloftið var afslappað og viðmælendum virtist líða vel á 

meðan viðtölum stóð. 

Sérsniðinn viðtalsrammi var settur upp í kringum meginumræðuefni fyrir 

hvorn hóp fyrir sig sem rannsakandi studdist við á meðan viðræðum stóð (sjá 

viðauka C og D). Með því að nota slíkan ramma til hliðsjónar hefur 

rannsakandi betri yfirsýn og stjórn á samræðunum. Það hefur einnig áhrif á 

að þær upplýsingar sem verið er reyna að ná fram komist til skila. Við gerð 

viðtalsrammanna var stuðst við rannsóknarspurninguna og þær 

undirspurningar sem lagt var upp með. Með vel ígrunduðum og skipulögðum 

spurningum er hægt að ná að örva áhuga og hvetja viðmælendur til að svara 

vel (Helga Jónsdóttir, 2003). Rannsakandi vildi ná fram hvaða áhrif notkun 

Facebook-hópa hefði á starfsfólk og foreldra. 

3.4.3 Gagnagreining og úrvinnsla 

Við greiningu gagna var notast við almenna nálgun (e. general approach). 

Gagnagreining byggir á aðleiðslu að nýrri þekkingu sem rannsakandi leitar að. 

Greining á gögnum felst í kerfisbundinni og ákvarðaðri leit í þeim gögnum sem 

hefur verið safnað saman eins og viðtalsafritum, dagbókarfærslum og öðru 

sem getur aukið skilning rannsakanda og nýst til útskýringar í niðurstöðum. 

Greiningin felst sérstaklega í því að skipuleggja, flokka, finna mynstur, finna 

ákveðin kerfi, skipta niður í smærri einingar og ákveða hvað skiptir máli og 

hvað er lærdómsríkt (Bogdan og Biklen, 2003). 

Notað var greiningarferli sem kallast C-in þrjú (e. The three Cs) sem byggja 

fyrst á lyklun (e. code), síðan flokkun (e. categories) og síðast myndun þema 

(e. concepts). Með lyklun eru aðalupplýsingar aðgreindar frá restinni af 

gögnunum (Lichtman, 2013). Bæði hópviðtölin voru afrituð nákvæmlega í 

texta og athugasemdir rannsakanda skráðar með greinandi hætti. Mikilvægt 

er að rannsakandi setji fram skýrar spurningar sem varpa ljósi á það sem 

rannsakað er. Þar á meðal þarf hann að spyrja sig hvað það er sem hann ekki 

veit en vill vita og marglesa öll gögnin sem hann hefur í höndunum. 

Rannsakandi þarf því að byrja að greina gögnin á vettvangi og rannsakandi 

gerði það jafnóðum að skrifa hugleiðingar í rannsóknardagbók. 

Þessi gögn voru síðan lykluð ásamt öðrum rannsóknargögnum. Lyklunin 

var unnin út frá þeim undirspurningum sem settar voru fram í upphafi 

rannsóknar. Næsta skref í greiningarferlinu var að flokka þessi lykilatriði og 
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finna hvers konar viðfangsefni eða þemu þau mynduðu út frá lýsandi gögnum. 

Þau þemu sem komu fram voru notuð sem kaflaheiti í niðurstöðum. Þemun 

voru síðan skilgreind og túlkuð út frá fræðilegum heimildum og sett í 

niðurstöður sem vörpuðu ljósi á hvaða áhrif notkun samskiptamiðilsins 

Facebook hafði. 

3.5 Siðferðileg álitamál 

Hér verður sagt frá þeim siðferðilegu álitamálum er varða þessa rannsókn. 

Þau meginatriði siðareglna sem eiga við hér í þessari rannsókn eru fyrst og 

fremst virðing og velgjörð sem höfð voru að leiðarljósi (Sigurður Kristinsson, 

2003). Viðkvæmasta málefnið í þessu verkefni er að myndefni af börnunum 

er sett á veraldarvefinn. Leyfis var aflað hjá foreldrum fyrir myndbirtingu af 

börnum inni í Facebook-hópnum (sjá viðauka A og B). Aðeins foreldrar 

barnanna gefa sitt leyfi fyrir þessari birtingu. Leitað var eftir því að fá upplýst 

samþykki hjá foreldrum (sjá viðauka E) áður en myndefni var sett inn. 

Myndefnið er í lokuðum aðgangi, Facebook mun ekki nota það í 

auglýsingaskyni sé aðgangur hafður læstur þ.e. hópurinn stilltur á lokaðan eða 

leynilegan aðgang (Facebook, 2015). Myndefni var tekið á myndavélar eða 

spjaldtölvur sem eru í eigu leikskólans og þeim síðan hlaðið inn á sameiginlegt 

svæði starfsfólks í tölvukerfi leikskólans eða beint inn í Facebook-hópana. 

Starfsfólk notaði í einhverjum tilfellum sína eigin síma og þá var myndefnið 

sett beint inn á Facebook og síðan eytt út úr símunum. 

Rannsakandi hefur kynnt sér viðmið um myndatökur og myndbirtingar í 

skólastarfi sem Reykjavíkurborg hefur gefið út (2015). Þar er áréttað að gæta 

skuli varúðar og og nærgætni við allar myndatökur og myndbirtingar og fara 

skuli eftir lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

Stjórnendur bera ábyrgð á myndbirtingu og skulu virða vilja forsjármanna og 

barna vilji þau þetta ekki.  

Myndataka af börnum í leik og starfi er engin nýjung og slík skráning hefur 

verið unnin áður á námi og leik barna í þessum leikskóla frá stofnun hans og 

er gert víða í öðrum leikskólum. Myndataka af börnunum á deildinni mun 

alltaf vera unnin með hag barnanna í fyrirrúmi og með þeirra samþykki. Nú 

þegar eru skráningar á námi og leik gerðar með myndefni og það er sett á 

heimasíðu leikskólans eða prentað út á pappír og sett í ferilmöppur barnanna. 

Börnin eru því vön að teknar séu myndir og myndbönd af þeim svo það er von 

um að rannsóknin muni ekki hafa einhver frekari áhrif á þau hvað það varðar. 

Börnin í þessum leikskóla biðja starfsfólk oft um að taka mynd af verkefnum 

sínum og setja í ferilmöppur sínar því það er eitthvað sem þau eru stolt af og 

vilja varðveita.  
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Mistök geta að sjálfsögðu orðið við notkun Facebook hvað varðar miðlun 

á myndefni. Því er ritskoðun mjög brýn en það má árétta að slík mistök gerast 

alveg jafnt og í samskiptum sem við eigum augliti til auglitis. En þegar efni er 

deilt á Facebook þá er því deilt með stórum hópi fólks en ekki einni 

manneskju. Því ber starfsfólki leikskóla að ritskoða vel það efni sem á að birta 

í Facebook-hópnum og vinna að því í samstarfi hvort við annað. En Facebook 

hefur þann kost að auðvelt er að eyða út færslum ef svo vill til. Af gefinni 

reynslu af vettvangsverkefninu er ljóst að það þarf að fara varlega við birtingu 

mynda og myndbanda. Stundum leynist eitthvað þar sem ekki fangar athygli 

manns strax og maður gæti sett inn viðkvæmt eða persónulegt efni sem ekki 

á heima á Facebook og allir foreldrarnir ættu ekki að hafa aðgang að. 

Starfsfólk leikskólans notaði bæði sinn persónulega aðgang og 

sameiginlegan aðgang á Facebook. Sameiginlegi aðgangurinn var í upphafi 

gerður til að vernda einkalíf starfsfólksins og hafa þannig fagmennskuna í 

fyrirrúmi við notkun samskiptamiðilsins. Vegna hættu á að Facebook myndi 

loka sameiginlegum aðgangi starfsfólksins voru deildarstjórar og nokkrir aðrir 

starfsmenn búnir að bæta sér við sem stjórnendur Facebook-hópanna með 

sínum persónulega aðgangi. 

Það er ljóst að upplýst leyfi þarf að fást frá foreldrum til að vinna 

rannsóknina og einnig frá stjórnendum og samstarfsfólki á umræddum 

deildum. Rannsóknin er tilkynningarskyld þar sem unnið var með almennar 

persónuupplýsingar og sem byggjast á upplýstu samþykki (Persónuvernd, 

e.d). Enginn óskaði eftir því að vera ekki þátttakandi en þá hefði verið tekið 

tillit til þess. Það skal tekið fram að reynt var að fara eftir viðmiðum 

Reykjavíkur um myndatökur og myndbirtingar í skóla- og frístundastarfi 

(2015). Þau viðmið byggja á lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga og á viðmiðum SAFT (Heimili og skóli, 2012) um birtingu 

upplýsinga og myndefnis af börnum og notkun samskiptamiðla. Starfsfólk 

passaði upp á að engum persónulegum upplýsingum um einstaka börn væri 

miðlað inni í Facebook-hópunum. Það var lagt upp með að vandlega yrði 

hlustað á myndbandsupptökur og myndir skoðaðar gaumgæfilega til að sjá og 

heyra hvort þar væri eitthvað sem gæti misskilist og/eða sýnt börnin í niðrandi 

eða viðkvæmum aðstæðum. 

3.6 Samantekt 

Hér hefur verið sagt frá viðfangsefni rannsóknarinnar og undirbúningi hennar. 

Framkvæmd rannsóknar og það rannsóknarsnið sem hún var unnin út frá hafa 

verið kynnt en notast var við eigindlega tilviksrannsókn og gagna aflað með 

dagbókarfærslum og rýniviðtölum. Beindist rannsóknin að tveimur deildum í 
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leikskólanum Töfrasteini þar sem önnur deildin hefur unnið með Facebook-

hópa í nokkra mánuði og hin aðeins skemur. Þátttakendur voru rannsakandi, 

starfsfólk og foreldrar í leikskólanum. Siðferðileg álitamál voru rædd og snúa 

þau helst að myndbirtingu af börnum leikskólans og leyfi foreldra fyrir slíkri 

birtingu. Rýnt var í gögnin og þau flokkuð í þemu sem leiddu til niðurstaðna. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Leitað 

var svara við því hvaða áhrif það hefur þegar Facebook-hópar eru nýttir til 

þess að sýna nám og leik barna í leikskólastarfi. Niðurstöðurnar voru byggðar 

á tveimur rýniviðtölum bæði við foreldra og starfsfólk. Einnig var byggt á 

gögnum úr dagbókarfærslum rannsakanda og gögnum úr Facebook-hópunum 

sjálfum. Greint verður frá því hvernig áhrifin birtust í samskiptum milli 

foreldra og starfsfólks og síðan á milli foreldra og barna. Síðan verður greint 

frá því hvaða áhrif urðu í sambandi við fagmennsku starfsfólks. Næst verður 

skoðað hvaða áhrif Facebook-hóparnir hafa haft á viðhorf foreldra til 

leikskólastarfsins. Síðast verður rætt um þann hagnýta lærdóm sem 

niðurstöður rannsóknarinnar leiddu til og ekki var hægt að líta fram hjá því að 

greina frá. 

4.1 Samskipti foreldra og starfsfólks 

Hér verður farið yfir þær niðurstöður sem komu fram um hvaða áhrif 

Facebook-hópurinn hafði á samskipti milli foreldra og starfsfólks. Þau áhrif 

sem komu fram birtust í auknum samræðum á milli foreldra og starfsfólks, 

viðbrögðum foreldra við færslum starfsfólks inni í Facebook-hópunum og 

tillögum að umbótum í upplýsingamiðlun milli foreldra og leikskóla. En fyrst 

ber að nefna að foreldrarnir margir hverjir lýstu yfir ánægju sinni með 

Facebook-hópana. Starfsfólkið fékk hrós í ummælum inni í Facebook-

hópunum frá foreldrum eins t.d. „Takk fyrir að vera frábærar“, „Frábært 

framtak“ og „Þetta er æði!“. Foreldrar sögðust sjá núna það sem starfsfólkið 

er að gera með börnunum og að þau vissu meira eftir að hóparnir urðu til og 

voru ánægð með að geta séð það strax í símanum sínum, að þeirra sögn. Í 

samræðum við rannsakanda lýsti ein móðir hvað henni fyndist þetta sniðugt 

og sagði: „Maður fær bara á símann sinn ‒ kennarar settu inn“ og önnur sagði: 

„Ekkert smá gaman að fá svona instant update af þeim um miðjan daginn 

þegar maður er í vinnunni og kíkir á þetta“ og ein önnur sagði „Það er það 

sem manni finnst svo skemmtilegt við þetta þegar það kemur svona spontant 

inn“. Þessi skilaboð vöktu mikla ánægju hjá starfsfólki. Nú verður farið yfir 

ofangreind atriði sem komu fram í gögnunum um áhrif á samskipti foreldra 

og starfsfólks. 

4.1.1 Samræður foreldra og starfsfólks 

Í leikskólastarfi fara samskipti mikið til fram með samræðum milli foreldra og 

starfsfólks og yfirleitt þegar foreldar eru að koma með eða sækja börnin í 
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leikskólann. Viðmælendur, bæði foreldrar og starfsfólk, voru á sama máli um 

að Facebook-hóparnir höfðu þau áhrif að auka og auðvelda samræður þeirra 

á milli. Samræður eiga sér bæði stað þegar foreldrarnir koma í leikskólann eða 

inn á deildirnar eða inni í Facebook-hópunum. Starfsfólkið var sammála um 

að þeim fannst foreldrar vera orðnir virkari í samskiptum og þeim fannst það 

vera vegna þess að foreldrarnir vissu hvað starfsfólkið væri að gera yfir daginn 

eða undanfarna daga. Einn kennari sagði t.a.m. „Þú tekur bara myndir af 

starfinu sem þú vilt sýna. Það sem þú ert kannski ekki alltaf að tala við 

foreldrana um“ og fannst það ýta undir samræður. Annar kennari sagði: „Þú 

veist þarna eru foreldrar allt í einu farnir að ræða við þig um það sem þú varst 

að gera í dag skiluru“. Lóa tekur í sama streng og finnst gott að geta sýnt 

foreldrum í gegnum Facebook í stað þess að þurfa að eiga í vandræðalegum 

samræðum við foreldra og segir hvað hún vill ekki þurfa að segja við þá. Hún 

segir: 

„Heldurðu í dag að ég hafi ekki bara verið hérna að, ég bónaði 

þetta og gerði þetta“. Maður er ekkert eitthvað í því. Það er betra 

að sýna þetta bara myndrænt og þá bara já ok. 

Starfsfólkið í þessum leikskóla vill sýna að þau sé virk í starfi og einn 

leikskólakennari talaði um að henni fyndist óþægilegt að vera með opinn 

Facebook-hópinn í tölvunni inni á deild þegar foreldrar komu. Hún vildi ekki 

að þeir héldu að hún héngi bara í tölvunni en hún fékk jákvæð viðbrögð frá 

foreldrum og þeir spyrja hvort hún sé að setja inn myndir og slíkt. Nokkrum 

leikskólakennurum fannst að foreldrar, sem höfðu fram að þessu haldið sig 

meira til hlés og þeir foreldrar sem þau höfðu aldrei náð að tengjast einhvern 

veginn, næðu að tjá sig mun meira. Þeim fannst þeir hafa kynnst þeim betur 

með notkun Facebook-hópanna og sumir þessara foreldra eiga auðveldara 

með samskipti við starfsfólkið vegna Facebook. Eins og Björk sagði: 

Mér finnst þetta gera foreldrasamstarfið svona einhvern veginn 

virkara. Skapar kannski umræðuefni. Og það er ekki alltaf, mér 

finnst stundum maður er stundum já ég verð að hérna hitta 

foreldra til að segja þeim eitthvað gott yfir daginn og þá er frekar 

oft sem foreldrarnir koma og sækja börnin og segja heyrðu ég 

var að sjá mynd hérna af þessu og þessu, mér finnst þetta frekar 

skapa umræðu heldur en að gera ekki neitt. Til dæmis eins og ég 

veit ekkert með hvort að einhver hafi verið að sjá öskudaginn, 

hvað við vorum að gera á öskudaginn en þarna sé ég það og þau 

koma skiljið þið til mín frekar. Heldur en ef ég hefði sett 
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öskudaginn inn í mars eða eitthvað. Þannig að mér finnst þetta 

svolítið í takt við hraðann í samfélaginu. 

Starfsfólkið talaði um að út frá fyrri samræðum við foreldra þá fyndist þeim 

foreldrarnir stundum ekki hafa alveg rétta sýn á hvernig staða náms, þroska 

og líðan barna þeirra og annarra barna á deildinni væri. Hulda segir að foreldri 

hafi líka ranga mynd af öðrum börnum og mynda sér skoðun en með myndum 

er hægt að sýna að börnin eru ekki eins og foreldrar halda. Hún segir gott að 

það sé hægt að sýna jákvæðu hliðarnar á börnunum. Lóa segir frá því að hún 

sé nýbúin að vera í foreldraviðtölum við nokkra foreldra barna sem áttu mjög 

erfitt með að koma í leikskólann eða voru farin að upplifa mikinn kvíða heima. 

Hún talar um að þar hafi Facebook-hópurinn hjálpað foreldrum að sjá líðan 

barna sinna í leikskólanum en foreldrarnir hafi haft áhyggjur af þeim. Hún 

segir: 

Og þarna sem sagt komu foreldrarnir til mín og fengu bara að sjá 

„já gott að vita hvernig honum líður í leikskólanum og sjá hann í 

leik sjá hann með vinum sínum, sjá hann glaðan“. Þetta voru sko 

þrjú viðtöl sem ég var nýlega búin í sem sagt eftir að við 

byrjuðum með Facebook-verkefnið komu allir foreldrarnir þessa 

þriggja og töluðu um. Bæði við mig og aðra starfsmenn. 

Starfsfólkinu finnst Facebook hjálpa þeim við að útskýra fyrir foreldrum að 

námshópurinn er fjölbreyttur og geti sýnt hvar styrkir hans liggja fremur en 

gallar. Hægt er að draga úr efasemdum foreldra um að barnið sé ekki að taka 

þátt í einhverju og annað slíkt með því að sýna starfið. Hulda nefnir að 

foreldrar upplifi þroska barna sinna á annan hátt og nefnir dæmi um að 

foreldri hafi tjáð sig um það: 

Og líka bara eins og börnin voru við matarborðið og foreldrar 

bara „nota þau hníf og gaffal og hellir hann sjálfur úr könnunni í 

glasið? Sker hann sjálfur og smyr?“ Þannig að þau eru stundum 

bara hérna að fylgja sko þroska barnsins sko. Þau eru orðin 

eitthvað svona bara „já okei!“ 

Foreldrar hafa svipaða sögu að segja og starfsfólkið. Ein móðir talaði um 

að þegar hún kemur að sækja barnið þá hafði hún líka eitthvað til spjalla 

um við starfsfólkið og gat sagt t.d. „jæja fóruð þið að gera þetta í dag“ og 

finnst það jákvætt. Ein móðir sagðist ekki finna mikinn mun á auknum 

samskiptum en hún er mjög virk fyrir. Hún segist oft staldra við og spjalla 
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burt séð frá því hvort Facebook-hópurinn hafi verið í notkun eða ekki. Hún 

segir þó að henni finnist Facebook draga sig nær starfsfólkinu og 

sérstaklega ef hún væri með þá sem vini á Facebook. Hún segist samt skilja 

ef að starfsfólki finnist það óþægilegt. 

Margir foreldrar hafa sagt sína skoðun á Facebook í samræðum við 

starfsfólk þegar þau koma inn í leikskólann. Ein móðir talaði um þegar hún 

sótti barnið að henni fyndist þetta svo frábært að geta skoðað og séð betur 

hvað var verið að gera í leikskólanum. Tvær mæður sögðu að þeim fyndist 

þetta frábært og skemmtilegt. Ein móðir sagðist hafa verið í vinnunni og 

hlegið upphátt þegar hún sá myndir af sjúkraleik sem börn og kennarar 

voru saman í. Samræður hafa því breyst með því móti sem hér á undan 

hefur verið lýst og má túlka það sem breytingu til hins betra. 

4.1.2 Feður 

Eins og hefur verið komið inn á í fræðilegum kafla ritgerðarinnar þá virðast 

karlmenn ekki nota Facebook í sama tilgangi og konur. Það kom fram í 

gögnunum að feður gerðust seinna meðlimir Facebook-hópanna og Lóa ýtti 

svolítið á þá eins og hún segir sjálf frá: 

Ég þurfti svolítið að ganga á eftir þeim. „Hvað ert þú ekki, hvað 

segir þú ert þú ekki með Facebook?“ „Jújújú“ „langar þig ekkert 

að vera í Facebook-hópnum okkar?“. Þá er bara svona „jújújújú 

ég gleymi þessu bara alltaf já ég geri þetta kannski bara núna, ég 

er með símann“. Þú veist þá þurfti bara aðeins að skilurðu spyrja 

þá. 

Það kom fram í viðtölunum að feður eru farnir að gefa starfinu meiri gaum og 

ræða við starfsfólk um starfið. Þegar einn faðir náði í son sinn gaf hann sig á 

tal við rannsakanda og dáðist að starfinu og sagði frá því að hann hafði séð 

son sinn á gönguskíðum á Facebook. Lýsing Huldu á samræðum við feður 

útskýrir áhuga þeirra vel: 

Mér finnst líka svolítið skemmtilegt með pabbana sko þeir eru 

allt í einu farnir að vera hérna: „huu hérna já þið voruð bara 

þarna í þessum leik“ þú veist þeir eru allt í einu farnir að tala sko. 

Það er ekki bara jæja inn út, já bless takk fyrir daginn. Þeir eru 

farnir að opna sig svolítið bara já ok við erum að gera eitthvað.  

Dæmi voru um að feður sýndu virkni inni í Facebook-hópnum. Þá var einn 

faðir sem bað um að fá að deila mynd en hann hafði ekki mikið haft frumkvæði 
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að samræðum við starfsfólkið áður. Annar faðir sendi okkur beiðni um að 

amma barnsins fengi aðgang að Facebook-hópnum. Fá dæmi voru um að 

feður skrifuðu ummæli inni í hópunum og mæður smelltu á „líka við“ 

hnappinn við myndir í meira mæli en feður. Í sumum tilfellum þá kemur annað 

foreldrið mun meira inn í leikskólann en hitt og er því í meiri samskiptum við 

starfsfólk. Ein móðir er í þeirri stöðu að vegna vinnu mannsins hennar kemur 

hún oftar inn í leikskólann en segir Facebook-hópana hjálpa föðurnum að geta 

tengst leikskólastarfinu og segir: 

Tóti kemur ekkert inn á staðinn núna eins og staðan er þú veist 

en hann er einhvern veginn miklu upplýstari. Það er ekkert alltaf 

sem að ég kem heim og segi nú er þetta svona og núna svona. 

Það gefst ekki tími í það en með þessu þá einhvern veginn, þá 

verður hann svolítið varari við starfið út af því að bara að tíminn 

er bara þannig að ég kem bara með þau og ég sæki þau alltaf. Þó 

hann sé ekki að koma inn á leikskólann þá er hann mjög 

upplýstur. Þá kemur hann samt inn og færir hann nær. 

Lóa nefnir að á hennar deild séu foreldrar sem eru nýskilin og skipta umgengni 

yfir barninu með sér viku og viku og móðirin lýsti yfir hrifningu sinni á 

Facebook-hópnum. Móðirin sagði að henni fyndist svo gaman að geta fylgst 

með barninu sínu þá viku sem það væri hjá pabba sínum. Hún sagði Facebook 

hjálpa þeim foreldrunum því þau voru frekar nýlega skilin og enn að venjast 

því að vera ekki alltaf með börnin sín hjá sér. Þau gátu þá fylgst með barninu 

á Facebook og eru dugleg að skrifa ummæli þar og líka við myndefni. 

Lóa segir frá foreldrum „sem hafa aldrei verið neitt sérstaklega opin eða 

þannig“ eins og hún lýsir. Hún segir að þau séu mjög oft að flýta sér en að 

faðirinn hafi gefið sig á tal við hana og sagt „Mér [sic] langar bara að nýta 

tækifærið núna, ég er alls ekkert að vera smeðjulegur eða þú veist ég er 

kennari sjálfur, og mig langar bara að þakka ykkur fyrir faglegt starf sem þið 

vinnið“. Lóa segir að hann sjái það bara í gegnum Facebook-hópana. Hún segir 

að hann komi fyrir átta og sæki um hálf fimm þannig að það sé ekki mikið starf 

sýnilegt þegar hann kemur inn í leikskólann og hann sjái ekki allt þetta sem 

gerist milli átta og fjögur. Þessi faðir hefur örugglega viljað segja þeim frá því 

að hann sjái starfið vegna þess að honum líður vel með að fá að fylgjast með 

því. Samkvæmt framangreindum dæmum sýna feður áhuga í meira mæli en 

fyrir notkun Facebook-hópanna og fann rannsakandi einnig fyrir þeim 

áhrifum. 
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4.1.3 Upplýsingamiðlun milli foreldra og leikskóla 

Mikilvægt er að upplýsingamiðlun sé góð á milli foreldra og leikskóla. 

Facebook-hóparnir eru viðbót við þær upplýsingaleiðir sem voru fyrir en það 

var í gegnum heimasíðu leikskólans, með tölvupósti eða í samræðum. 

Facebook-hóparnir eru eingöngu notaðir til að upplýsa foreldra um nám og 

leik barna en hafa ekki verið notaðir til að miðla almennum upplýsingum á 

þessum deildum. Foreldrar hafa nú óskað eftir því að fá upplýsingar um 

sérstaka atburði í gegnum Facebook-hópana og myndu vilja að starfsfólk 

notaði þá upplýsingaleið til að koma tilkynningum áleiðis. Foreldrum fannst 

það einfaldara og hefðu ekkert á móti því að dregið yrði úr sendingum 

tölvupósta ef upplýsingarnar kæmu í gegnum Facebook-hópana. Ein móðir 

sagði: „Það væri gott að fá tilkynningar um ef það eru einhverjir svona 

sérstakir dagar“ og önnur sagði: „Ef ég skrifa ekki hjá mér þegar ég fæ 

tölvupóstinn þá er það bara farið“ og sagðist frekar vilja fá upplýsingarnar í 

gegnum Facebook. Ein móðir nefndi að það sem núna væri sett á Facebook 

væru kannski ekki upplýsingarnar sem hana vantaði en væru kærkomnar 

þegar hún fengi þær.  

Lóa deildarstjóri segist vera löngu hætt að að senda tölvupóst sem segir 

frá starfi dagsins eins og t.d. „í dag erum við búin að gera þetta og það var 

rosa gaman að fara út í Nornaskóg“ og þess háttar. Henni finnst þau samskipti 

vera hvimleiðari heldur en að nota Facebook-hópana og nefnir að með þeim 

séu börnin með í samskiptunum og finnst það skemmtilegt, hún er dugleg að 

hafa börnin með við að setja inn færslur. Henni finnst gaman að geta sýnt 

samstundis hvað þau eru að gera. Hún segir: 

Eins og í gær þá setti ég inn póst sem var í raun og veru 

upplýsingapóstur en líka bara „við erum“ og ég var að segja þeim 

frá afmælinu og að það yrði New York þema og þá gat ég sýnt 

þeim og skrifað texta „við erum að gera þetta verkefni og afmæli 

Töfrasteins er þarna“. Þá gastu komið fram upplýsingum um leið 

og þú varst að miðla því hvað þú værir að gera til þess að 

undirbúa eða eitthvað svoleiðis. Við getum ekki sýnt þeim þetta 

í gegnum tölvupóst þannig að já mér finnst þetta skemmtilegt 

fyrir foreldra. 

Hún notaði í raun þá aðferð að koma upplýsingum um hvað væri á döfinni 

með því að segja ekki beint frá því heldur að sýna starfið með börnunum. Á 

þessu má sjá að það eru ekki alveg skýr mörk á milli þess hvað teljast vera 
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almennar tilkynningar um leikskólastarfið og upplýsingar um nám og leik 

barnanna. 

4.1.4 Viðbrögð foreldra við Facebook-færslum 

Áður en Facebook-hóparnir byrjuðu þá var myndefni sett inn á lokað svæði 

heimasíðu leikskólans, eins og áður hefur komið fram. Starfsfólk og foreldrar 

voru sammála um að heimasíða leikskólans hefði lítið sem ekkert verið notuð 

til að skoða myndefni af leikskólastarfinu. Starfsfólk nefnir að foreldrar hafi 

aldrei komið og talað um það starf sem var sýnt þar. Foreldrar sýna 

mismunandi og mismikil viðbrögð við Facebook-færslunum. Þegar starfsfólk 

setur inn færslur á Facebook-hópana með myndefni og frásögnum af starfinu 

þá getur það séð hvaða foreldrar í hópnum hafa séð færsluna og hverjum 

hefur líkað við hana og hverjir skrifa ummæli. Dagný segir að margir foreldrar 

hafi talað um að þeim finnist gaman að vera í vinnunni og vera strax búnir að 

kíkja á færslurnar um leið og þær eru settar inn. Stundum þegar hún hefur 

þurft að taka myndir út aftur þá séu jafnvel tveir til þrír búnir að sjá þær strax. 

Eins og einn kennari segir: 

Við sjáum það alveg þegar 30 eru búnir að sjá þetta. Við sjáum 

alveg hvort þetta sé bara af því bara. Við erum að fá feedback og 

það er að peppa kennara að fá viðbrögð. Foreldrar eru að sjá, 

þeir eru að læka þeim finnst það frábært.  

Nokkrir foreldrar hafa dásamað Facebook-færslurnar og biðja starfsfólk um 

að setja inn meira af myndefni sem starfsfólkinu finnst bara jákvætt. 

Starfsfólkinu þykir skemmtilegt og hvetjandi þegar foreldrum hefur líkað við 

myndir eða skrifað ummæli og þeim þykir gott að sjá hvaða foreldrar skoða 

færslurnar. Hulda segir að hún hafi eitt sinn sett inn hrúgu af myndum og það 

höfðu aldrei eins margir líkað við eða séð myndirnar áður og henni fannst það 

mjög skemmtilegt. María segir líka að það sé gott að sjá að foreldrar sem þú 

heldur að séu ekkert að fylgjast með starfinu eru að líka við myndir og þá veit 

hún að þeir vita hvað er að gerast. Foreldrar hafa komið og sagt að starfið sé 

mikið sýnilegra og að þeim finnist það frábært. 

Þó svo að foreldar virðist mjög ánægðir þá var ein móðir sem brást ekki vel 

við myndbandi sem sett var inn af syni hennar. Að sögn Örnu hafði Arna sjálf 

sett inn myndband af drengjum á deildinni í ærslaleik og þar sást að sonur 

móðurinnar hafði ýtt við öðrum dreng sem datt. Myndbandið sýndi aðeins 

hluta af leiknum og þetta var bara leikur en ekki áflog hjá drengjunum. 

Móðirin var miður sín þar til Arna útskýrði fyrir henni að drengirnir höfðu 

verið í ærslaleik, allt væri í góðu hjá þeim og þetta væri eðlilegt. Arna og 
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móðirin nefndu báðar að þarna hefði kannski verið betra að setja betri 

útskýringu með myndbandinu svo foreldrum verði ekki brugðið þegar settar 

eru inn sambærilegar færslur. Arna nefndi að ærslaleikur væri oft stoppaður 

af því að hann er hávaðasamur og fyrirferðarmikill. Arna útskýrði að það væri 

ekkert slæmt við leik drengjanna. Eins töluðu kennararnir um að það þyrfti 

ekki alltaf eingöngu að sýna það skemmtilegasta úr starfinu líkt og tyllidagana. 

Þeim fannst að foreldrar ættu líka að sjá daglega og raunverulega starfið. Það 

er ekki gott að hræðast viðbrögð foreldra og starfsfólk þarf að ígrunda og 

standa með sinni faglegu sýn. 

Starfsfólkinu og rannsakanda finnst mikilvægt að foreldrar fái að upplifa 

starfið eins og það er en ekki að það sé búin til einhver glansmynd af því. Björk 

nefnir að þarna séu foreldrar að fá glugga inn í starfið yfir daginn og 

starfsfólkið fái ánægjulegar athugasemdir frá þeim við það sem er sett inn 

sem bjargar stundum leiðinlegum degi í vinnunni hjá þeim og skapi jafnvel 

nýjar umræður um leikskólann. Ein móðir lýsti yfir ánægju sinni yfir því að 

klukkutíma eftir að hún mætti til vinnu þá sá hún myndir af barninu sínu glöðu 

í leik. Barnið hafði átt erfitt með að koma í leikskólann og hún skildi við það 

grátandi. Hún sagði að henni hafi liðið svo vel að sjá barnið svona glatt. 

Annað dæmi um góð viðbrögð foreldra við færslum sem hafa verið settar 

inn er af móður af erlendum uppruna sem hefur gert óraunhæfar námskröfur 

á dóttur sína og er með hana í heimakennslu eftir að leikskóladegi lýkur. 

Ítrekað var reynt að gera móður barnsins grein fyrir því að slaka þyrfti á 

kröfum til dótturinnar því hún þyrfti að fá hvíld. Arna lýsti viðbrögðum 

móðurinnar eftir að hún var búin að sjá Facebook-færslur um tíma: 

„Núna sé ég að þið eruð að vinna helling, þið eruð ekki bara að 

gera ekki neitt“. Þú veist hún sagði það. „Núna sé ég að þið eruð 

að gera eitthvað“. Hélt að hún [barnið] væri bara í pössun. 

Móðirin hefur ef til vill ekki skilið hvað felst í leikskólastarfi á Íslandi og þarna 

hefur hún fengið að sjá dag barnsins og það aukið skilning hennar á náminu. 

Rannsakandi tók eftir því að notkun Facebook-hópanna gerir mun meira gagn 

en hann gerði sér fyrir og finnst það gleðiefni. Lóa tekur fram að henni finnist 

þetta verkefni þ.e.a.s. Facebook bara skemmtilegt. Hún segist samt vera 

svolítið spennt að sjá hvort foreldrar verði ennþá virkir þegar nýjabrumið 

verður farið og segi okkur hvort þeim líki þetta eða hvort þeir verði aftur 

dottnir í sama farið. Starfsfólk sér viðbrögð hjá foreldrum en það er óvíst 

hvernig þetta mun þróast.  
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4.1.5 Tenging foreldra við starfsfólk 

Mælt er með því að tenging milli foreldra og starfsfólks sé í faglegum tilgangi 

og að starfsfólk noti ekki sinn persónulega aðgang í netsamskiptum. Inni í 

Facebook-hópunum eru starfsfólk og foreldrar meðlimir en starfsfólkið gerist 

ekki vinur foreldra á Facebook, nema að það vilji svo til að þeir hafa verið það 

fyrir. Ein móðir nefndi að hana myndi langa til að sjá meira af því sem 

starfsfólkið er að gera eins og t.d. þegar það fer á ráðstefnur og annað slíkt og 

myndi vilja sjá það á Facebook. Hana langar líka til að tengjast starfsfólki betur 

og segir: 

Ég er með suma leikskólakennara í vinalistanum mínum. Mér 

finnst það dásamlegt. Mér finnst gaman að sjá líf kennaranna út 

fyrir skólavegginn. Ekki hnýsni mig langar bara virkilega að vita 

hvernig fólk er að passa börnin mín og mér þykir það bara mjög 

mikilvægt og mér finnst það bara dásamlegt að sjá hver er að 

pósta hverju sinni það sýnir manni karakterinn þeirra. 

Þegar notkun Facebook-hópanna hófst var áætlað að starfsmenn notuðu 

sameiginlegan Facebook-aðgang sem ber nafnið Kennarar Töfrasteins til þess 

að setja inn færslur. Þegar á leið fékk rannsakandi vitneskju um að Facebook 

gæti lokað aðganginum ef hann uppfyllti ekki þá notkunarskilmála sem 

Facebook leggur upp með. Það er vandamál að Facebook leyfir notkun á 

mörgum tækjum líkt og hafa verið notuð á Töfrasteini og gæti því verið hætta 

á að lokað verði á sameiginlega aðganginn. Rannsakandi fór þá leið að nota 

sinn persónulega aðgang og gerðist stjórnandi hópanna svo að efni þeirra 

myndi ekki glatast. Sumir starfsmenn fóru einnig að nota sinn persónulega 

aðgang til að setja inn færslur. Þá sjá foreldrar hvaða starfmaður setur inn 

færslu. Starfsfólkið er ekki sammála um hvort það vilji nota sinn persónulega 

aðgang eða ekki. Sumum finnst það ekkert trufla sig en öðrum þykir óþægilegt 

að foreldrar eigi greiðari aðgang að þeirra persónulega lífi. 

4.1.6 Tenging á milli foreldra 

Starfsfólk hefur orðið vart við að foreldrar tengist betur með aðstoð 

Facebook-hópanna og þykir starfsfólki það mjög jákvætt. Starfsfólk og 

foreldrar hafa nefnt að það sé gott að geta séð hvaða foreldrar eiga hvaða 

börn með aðstoð Facebook og það sé gott að foreldrar sameinist fyrr eða áður 

en börnin byrja sína grunnskólagöngu. Facebook virðist skapa umræður og 

foreldrar nýta það sem þau sjá þar til að spjalla við aðra foreldra. Björk segir 

að í upphafi hafi fullt af foreldrum komið til þeirra eftir fyrstu myndasyrpuna 
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og spjallað við starfsfólkið og fóru svo að ræða sín á milli. Björk hefur aðra 

sögu að segja um tengingu foreldra með hjálp Facebook. Hún segir: 

Já þeir áttu allt í einu svona smá umræðuvettvang um starfið í 

leikskólanum í rauninni. Í ferðinni til dæmis hérna á 

Ásmundarsafn þá heyrði ég foreldra ræða það í fataklefanum. 

Móðir hafði orð á því að henni hafði fundist svo gott þegar eitt foreldrið setti 

inn mynd í ummæli á Facebook af syni sínum sem var í prinsessubúningi 

daginn fyrir öskudaginn. Þá hafði þessi móðir verið í einhverju búningaveseni 

með börnin sín og fann stuðning í því að sjá að það voru fleiri foreldrar að 

lenda í einhverri togstreitu með sín börn varðandi búninga. Hún sagði að hún 

væri til að í sjá foreldra taka meiri þátt í umræðum á Facebook. 

4.2 Samskipti foreldra og barna 

Starfsfólk leikskóla sér yfirleitt ekki mikið af þeim samskiptum sem eiga sér 

stað milli foreldra og barna nema þegar komið er með börnin í leikskólann og 

þau sótt. Einn starfmaður nefndi að hann sæi samskipti aukast milli foreldra 

og barna um starfið í leikskólanum þegar þau eru sótt. Björk og Lóa eru 

sammála um að með tilkomu Facebook-hópanna eru foreldrar orðnir virkari 

og vita hvað er að gerast hjá börnunum yfir daginn. Til að mynda segir Lóa: 

Þú getur lagt orð á það hvað börnin eru að gera af því að kannski 

finnst þeim [foreldrunum] þetta ekkert merkilegt en þegar þau 

sjá hvað liggur á bakvið og hvað er verið að þjálfa börnin í, ég 

held að það sé líka dálítið gaman og held ég líka bara gott fyrir 

foreldrana bara að sjá þau. 

Lóa nefnir líka dæmi þegar einn faðir sótti son sinn og kallaði á hann þar sem 

hann var uppi á hól: „Er þetta litli refurinn minn þarna uppi“ en þá var hann 

að vitna í leikinn sem barnið var í yfir daginn til að ná honum niður og ná að 

spjalla við hann. Björk segir að með Facebook sé kominn samræðugrundvöllur 

og segir: „Þannig að það er ekki spurning og maður heyrir það alveg á 

börnunum og foreldrum. Þau eru líka að segja frá og til dæmis sagði eitt barn: 

ég var að sýna mömmu og segja“. Hulda tekur undir að samskiptin um 

leikskólastarfið séu sýnilegri og áþreifanlegri milli foreldra og barna. Hún segir 

að kennararnir hafi verið hræddir um að myndirnar og það sem væri sett inn 

í Facebook-hópana væri bara nóg og að foreldrarnir myndu ekki spjalla við 

börnin um það. Hún heldur að það auki frekar umræðuna. Starfsfólk talar um 

að þau heyri það á börnunum að þau ræði um og/eða skoði Facebook með 
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foreldrum sínum og börnin biðji um að starfsfólk sendi myndir til foreldranna. 

Lóa lýsir því sem svo: 

Krakkarnir eru að segja okkur: „Viltu taka mynd af þessu og senda 

í símann hjá mömmu og pabba“. Þá veit maður að eftir leikskóla 

munu mögulega vera einhver samskipti milli foreldris og barns. 

Þar sem barnið er að ræða, segir þeim frá sem því þeim þótti 

merkilegt í leikskólanum eða skemmtilegt. 

Björk nefnir að börnin hafi líka skoðað Facebook inni á deild og með 

foreldrum. Hún segir að það sé gaman að heyra þau segja frá þegar þau skoði 

Facebook heima með foreldrunum. Þá nefni þau hin börnin og annað slíkt. 

Foreldrar og starfsfólk eru sammála um að það hafi verið erfitt að fá börnin til 

að segja frá því hvað þau borðuðu yfir daginn eða hvað þau gerðu yfir höfuð. 

Eins og ein móðir segir: „Mér finnst þetta líka hjálpa við að skapa umræður 

við krakkana eftir leikskóla ef þau eru ekki í því stuðinu að svara manni vel“ 

og einnig sagði hún: „Hann fór um daginn í strætó bara fram og til baka og 

ekkert annað“ hún spurði hann hvort hann hefði ekki farið einhvers staðar út 

en hann neitaði því, mundi ekki eftir því. Starfsfólk talaði líka um að þetta 

hjálpaði foreldrum sem eiga börn sem eru með málþroskaröskun og eru 

ótalandi að ná að ræða við börnin sín um leikskólastarfið. Ein móðir segir 

skemmtilega frá samræðum við dóttur sína: 

Svo er þetta er tækifæri fyrir mig til að tengja andlit við nöfn. Við 

Anna skoðum myndirnar saman og þannig verður spjallið 

einhvern veginn „dýpra“, ég hef fleiri tækifæri til að spyrja og hún 

til að segja frá. Þegar ég spyr svona almennt þá er hún auðvitað 

bara alltaf úti að moka, fær brauð að borða. 

Foreldrar sögðu að þeim fyndist gott að nýta Facebook í að tengja nöfn við 

börnin sem barnið talar um heima þannig að þau gætu tengt þegar barnið 

segir þeim frá. Foreldrar eins barns báðu um að fá ítarlegri myndir af öllum 

börnum á deildinni og nöfnum þeirra. Foreldrar segja að þeim finnist 

skemmtilegt að fá fréttir yfir daginn af því sem er í gangi hverju sinni og geta 

svo í lok dagsins spjallað um það sem var í gangi og skoðað myndir með 

barninu. Sumum finnst auðveldara að fá börnin til þess að tala um 

leikskólastarfið með aðstoð Facebook. Foreldrunum finnst skapast meiri 

umræða heima fyrir um leikskólalíf barna sinna og börnin hafi meiri áhuga á 

að segja frá þegar myndir eru notaðar til að rifja upp með þeim það sem þau 

gerðu. Ein móðir segir: 
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Maður hefur meira þú veist, maður veit meira um daginn þeirra 

og geta sagt þú veist þú gerðir þetta þannig að þá muna þau eftir 

deginum. Út af því að oft þegar maður spyr þau og maður ekkert 

og þú veist „gerðir þú eitthvað meira?“. Hún man ekki neitt. 

Þannig maður getur svona ef maður sér hvað er að gerast og 

svona fyllt í fyrir þau og spurt svona aðeins meira út í það þú 

veist. 

Önnur móðir segir að barnið hennar hafi alltaf verið með skott á tímabili þegar 

hún sótti það og ef hún hefði ekki séð útskýringar um leik barnanna á 

Facebook hefði hún örugglega ekki getað talað um það við barnið sitt. Ein 

móðir segist ekki vera viss um að barnið sitt sé að tengjast félagslega því það 

dundi sér frekar eitt og það segi lítið frá, þá hjálpi Facebook til sjá hvað var 

gert í leikskólanum. Móðir eins drengs segir hann vera mjög lítið ræðinn en 

geti notað Facebook til að sjá hvað hann var að gera og kannski kveikt áhuga 

hans með umræðu um það sem kemur á Facebook, stundum grípur móðirin í 

símann til þess að fá hann til samræðna. Nokkrir foreldrar virðast nýta 

Facebook-hópinn til að eiga gæðastund með börnum sínum og skoða 

myndefni og myndbönd með þeim. 

4.3 Áhrif á fagmennsku starfsfólks 

Í leikskólastarfi þarf fagmennska að vera einkennandi fyrir allar hliðar 

starfsins. Fagmennskan birtist í starfsháttum og samvinnu starfsfólks og í 

samstarfi þeirra við foreldra. Starfsfólki fannst margt hafa breyst eftir að þau 

byrjuðu að nota Facebook-hópa hvað varðar þeirra samstarf og eigið starf. 

Margir tala um að notkun Facebook sé hvetjandi og Dagný segir að henni 

finnist þetta spennandi fyrir starfsfólkið, þetta gefi starfinu lit. Björk segir að 

henni finnist þetta hafa þau áhrif að hún vilji sýna foreldrum meira. 

Starfsfólkinu finnst þetta vera auðveld leið til að sýna foreldrum starfið og að 

miðillinn væri mun auðveldari leið en að nota heimasíðuna því það væri svo 

einfalt að setja skýringar við myndirnar og annað slíkt. Eins og Hulda segir: 

Já þetta er betra heldur en kannski mánuði síðar eða eitthvað. 

Og bara heyrðu já jólaballið já við áttum eftir að setja það inn. 

Maður var líka svona eiginlega hættur að nenna þessu 

myndastússi af því að þetta tók svo mikinn tíma. 

Starfsfólkið talar um að þeim finnist þau hafa fengið betri sýn á starfið eftir að 

þau byrjuðu að nota Facebook-hópana til þess að sýna starfið og finnst það 

halda þeim á tánum. Starfmenn grípa tækifærin hvort sem þeir sjálfir eða 
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aðrir starfsmenn eru í verkefnum eða leik með börnum eða þegar börnin eru 

að gera eitthvað áhugavert. Eins og Dagný segir: 

Nei bara eins og áðan bara maður grípur bara Stína var að gera 

leir skilurðu og þá bara, hey, skilurðu bara taka mynd af 

augnablikinu þegar þau [börnin] voru að búa til leirinn og þannig 

að þetta er meira bara svona mómentið. 

Starfsfólki finnst gott að hafa myndavélina við höndina og er meðvitað um 

myndavélina sem sýnir að þau eru að hugsa um starfið. Þau reyna að ná að 

mynda lærdómsferli barnanna. Björk segir: 

Mér finnst við svo margar virkar sem vinna á deildinni að það er 

að koma ótrúlega, það týnist ótrúlega til sem fer inn. Og ég hugsa 

aldrei að við ætlum að setja inn á hverjum degi. En strax bara 

eins og þið eruð að segja að strax bara næstu viku á eftir er svo 

mikil framför frá myndavélinni en myndavélin var bara jól og 

maður var kannski bara apríl að einhverstaðar að setja í 

ferilmöppu eða eitthvað. 

Eins ber að nefna að starfsfólkið er mikið farið að nota sína einkasnjallsíma til 

þess að taka upp myndefni og færa það inn á Facebook. Áður notuðu þau 

frekar myndavélar í eigu leikskólans og kannski einkasímana í 

vettvangsferðum og aðallega vegna þess að myndgæðin verða betri með 

notkun símanna en með myndavélunum sem til eru á deildunum. 

Starfsfólki finnst mikil breyting hafa orðið á virkni í skráningum. 

Rannsakandi fann sjálfur að það myndast góð samvinna hjá starfsfólki og mikil 

hvatning er fyrir þau að halda áfram með verkefni sem verið er að vinna í. Þau 

langar að sýna starfið á Facebook og það drífur þau áfram í að að vinna 

verkefni með börnunum. Einn starfsmaður fann fyrir óöryggi í byrjun þegar 

hún var að byrja að setja myndir inn á Facebook. Henni fannst hún ekki nógu 

fljót að því en það kom svo síðar meir. Hún segir að henni finnist hún vera 

svolítil risaeðla í tæknimálum og ekkert flink í þeim en áhuginn fyrir því að 

læra kom með Facebook-verkefninu og það dregur hana áfram. Henni finnst 

hún núna vera komin jafn langt í að læra á það eins og hinir.  

Starfsfólkinu finnst hvetjandi að Facebook sýni starfið og opni daginn í 

leikskólanum fyrir foreldrum. Tveir kennarar töluðu um að Facebook-

færslurnar hjálpuðu þeim við að færa í orð það starf sem væri unnið með 

börnunum og að þær hefðu lært það í háskólanum að þær þyrftu að orða 

starfið sitt. Björk segir að í leikskólakennaranáminu hafi alltaf verið sagt við 
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hana „þið verðið að segja hvað þið eruð að gera, þið verðið að orða starfið 

ykkar“. Henni finnst þetta vera í fyrsta sinn á þeim tólf árum sem 

leikskólakennari að hún finni að hún geti orðað það með hjálp Facebook. Lóa 

tekur í sama streng og útskýrir ítarlegar: 

Að geta sagt frá hvers vegna við erum að gera hlutina. Mér finnst 

það einmitt svo gott við myndirnar að þú veist þú getur sett 

mynd af byggingu úr stóru kubbunum og fyrir foreldrum er þetta 

kannski ekkert merkilegt. Þetta eru bara einhverjir trékubbar 

sem er búið að stafla þarna upp. En þú getur sagt þú veist búið 

að vera mikið fjör í dag og við vorum í stóru kubbunum sem að 

þú veist þar æfum við okkur í grófhreyfingum skilurðu, 

ímyndunarafli, rökhugsun, stærðfræði. Þú getur lagt orð á það 

hvað börnin eru að gera af því að kannski finnst þeim þetta 

ekkert merkilegt en þegar þau sjá hvað liggur á bakvið og hvað 

er verið að þjálfa börnin í, ég held að það sé líka dálítið gaman og 

held ég líka bara gott fyrir foreldrana bara að sjá þau. 

Það hefur áhrif á faglegt starf þeirra að geta miðlað því áleiðis og gefur þeim 

meiri hvatningu þegar þær sjá að það skilar sér. Lóa ,María og Björk tala um 

að þær sér miklu meðvitaðri um hvað þær eru að gera af því að þær fara að 

horfa allt öðruvísi á starfið sitt. Lóa segist vera flinkari á myndavélinni og að 

hún sé alltaf á borðinu en ekki inni í skáp dögum saman. Hún segir einnig að 

hún sé orðin flinkari að færa í orð það sem hún er að gera. 

Þar sem allir starfsmenn voru með einn sameiginlegan Facebook-aðgang 

höfðu þeir aðgang að báðum hópunum. Þá geta þeir séð starfsemina hjá hinni 

deildinni. Allt starfsfólkið var sammála um að það væri hvetjandi, hefði áhrif 

á og efldi samvinnu þeirra, bæði inni á deildum og milli deilda. Þau líta á þetta 

sem lærdóm og geta nýtt sér hugmyndir um umbætur og nýjungar í starfinu. 

Björk tók einmitt eftir starfinu á deildinni hjá Lóu og segir: 

Ég hef einmitt séð hjá þér Lóa það er svolítið svona skapandi 

leikur og mér finnst það virka sem já við verðum að gera meira í 

þessu, það er svo flott hjá þér. Þau [börnin] eru þarna ljón á 

ganginum. Mér finnst það virka bara svona jákvætt hvetjandi. 

Starfsfólkið talar um að það sé gagnrýnna á það hvernig myndir þau taka og 

hverju þau taka myndir af. Hulda segir að hún taki ekki bara 

einstaklingsmyndir af börnunum þegar það eru sérstakir viðburðir heldur 

tekur bara myndir af starfinu sem hana langar til að sýna og það sem hún er 
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kannski ekki alltaf að tala um við foreldrana. Lóa talar um að það sé 

mismunandi hvað starfsfólki finnst vera viðeigandi myndataka og hvað ekki. 

Þess vegna sé mikilvægt að starfsfólk ræði það sín á milli til að fá ólík 

sjónarhorn og ígrunda á faglegan hátt um slík tilfelli sem koma upp. Lóa segir 

frá einu slíku atviki þar sem hún ráðfærir sig við leikskólastjórann því hún vildi 

fá aðra faglega sýn á málið: 

Mér fannst ekkert athugavert við það að setja þessar myndir inn. 

Ragnhildi [leikskólastjóra] fannst það hræðilegt og vildi það alls 

ekki. En þetta sýndi samt barn bara héðan eða skilur þú bara 

hérna [setur hendur við nafla] að mála. Það var ekkert þú veist 

það alveg eins og að sjá barn í sundi eða eitthvað. Mér fannst 

þetta bara skemmtilegar myndir þau voru bara öll orðin í 

málningu og þetta var bara ótrúlega skemmtilegt. En Ragnhildi 

fannst ekki viðeigandi að setja það inn þannig að þá einhvern 

veginn spannst svo mikil umræða í kringum það „hvers vegna 

finnst þér það ekki viðeigandi?, mér finnst það út af þessu“ og 

Ragnhildur á allt annarri skoðun en ég. 

Starfsfólkið vill sýna fagmennsku og vanda sig við myndbirtingar. Hulda talar 

um að hún hafi áhyggjur af því að starfsfólk gæti sýnt mikla fljótfærni og geri 

mistök og miðli einhverju sem ekki hafi átt að fara inn. Signý talar um að henni 

finnst þetta halda sér verulega á tánum af því að hún geti ekki sett hvaða 

mynd sem er inn. Hún segir að hún hafi verið með „eina geggjaða mynd“ en 

svo sá hún að eitt barn var með mikið hor og þótti það hvimleitt og segir að 

það þurfi alltaf að ritskoða allar myndirnar sem verið er að setja inn. 

Rannsakandi sagði starfsfólkinu strax í upphafi við opnun Facebook-hópanna 

að það væri mannlegt að gera mistök og að það myndu koma upp atvik þar 

sem myndbönd og myndir eða texti yrðu sett inn en þyrftu jafnvel betri 

ritskoðun. Rannsakandi benti starfsfólki á að það eru allir að vinna saman að 

því að setja inn færslur á Facebook burt séð frá menntun eða starfsheiti. 

Einnig var nefnt að það sé gott fyrir foreldra að átta sig á að við erum öll að 

vinna að þessu. Það er ekki bara deildarstjórinn eða leikskólakennarinn því 

þarna er unnið í anda lærdómssamfélags.  

Í viðtölunum kom fram sú skoðun að ófaglært starfsfólk nái að setja sig 

betur inn í hvað felst í starfinu. Arna segir að hún hafi upplifað að starfmenn 

sem eru óreyndir og ófaglærðir finnist þeir geta og fái metnað fyrir því að gera 

vel: 
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Starfsmenn sem hafa kannski ekki eða fundist þeir ekki, hvað á 

maður að segja, hafa mikið til málanna að leggja finnst þetta bara 

mjög skemmtilegt. Eins og Ingi t.d. honum finnst þetta bara 

rosalega skemmtilegt og hann er bara algjörlega í þessu. Þú veist 

þetta er bara eins og hann sagði „ég er Facebook sjúklingur“ og 

hann sagði bara „þetta bara hjálpar mér í vinnunni að ég fæ að 

fara á Facebook, ég fæ að gera eitthvað“. 

Lóa segir að Ingi sé óreyndur starfsmaður og þarna sé hann líka að læra að 

færa í orð hvað hann er að gera. Arna segir að hann hafi komið til sín og 

spjallað og spurt „og hvernig á ég að orða þetta það sem þau eru að gera 

þarna“. Lóa segir það einmitt merki um samvinnu og samræður starfsmanna 

sem skipta miklu máli í faglegu starfi. 

4.3.1 Fagmennska gagnvart foreldrum 

Áður en Facebook-hóparnir fóru í gang var öllum foreldrum sendur póstur þar 

sem var útskýrt mjög vel hver tilgangurinn með hópunum væri ásamt vefslóð 

á Facebook-hópana þar sem þau gátu beðið um aðgang sem starfsfólkið 

samþykkti síðan. Með því voru þeir orðnir meðlimir í hópunum. Dagný velti 

því fyrir sér hvort foreldrar hafi ekkert spurt eða sagt frá áhyggjum um að 

einhverjir utanaðkomandi gætu séð innlegg en svo var ekki. Björk segir að það 

hafi verið ágætlega kynnt fyrir foreldrum hver tilgangur Facebook-hópanna 

væri. Það kom henni á óvart að foreldrar, sem starfsfólkið hafði mestar 

áhyggjur af og myndu jafnvel ekki vilja vera með, voru fyrstir til að biðja um 

aðgang að hópunum. Signý bendir á að þeir foreldrar sem mest gagnrýna vilja 

sjá hvað er að gerast og hafa mestan áhuga á að vita hvað verið er að gera í 

leikskólastarfinu. 

Facebook hóparnir voru einnig kynntir vel fyrir starfsfólki áður en byrjað 

var setja inn færslur. Viðmið Reykjavíkurborgar um myndir og myndbirtingar 

af börnum voru kynnt vel fyrir þeim. Rannsakandi kynnti markmið og tilgang 

og gaf skýrt til kynna hvernig væri ætlast til að Facebook-hóparnir yrðu 

notaðir. Björk upplifði smá streitu í kringum þetta í byrjun en líður betur með 

það núna. Hún sagði að það væri vegna þess að þetta var kynnt vel fyrir 

foreldrum og það hafi verið faglega að þessu staðið og því fann hún fyrir 

öryggi. 

Til þess að halda uppi fagmennsku spjallar starfsfólkið ekki við foreldrana 

inni í Facebook-hópunum en svara stundum ummælum foreldra. Björk talar 

um að það sé faglega staðið að Facebook-hópunum og segir t.a.m. að 

starfsfólk slái ekki einhverjum tilfinningum fram og sýni virðingu gagnvart 
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börnum og foreldrum þegar settar eru inn færslur á Facebook. Starfsfólkið 

reynir að halda sínu persónulega lífi frá vinnunni. Sumum finnst þess vegna 

óþægilegt að nota sína persónulegu Facebook-aðganga og finnst þau 

berskjölduð og vilja heldur nota sameiginlega aðganginn. Ófaglærður 

starfsmaður setti inn í gegnum sinn aðgang og hann sagðist ekki vilja það og 

sagði: „Nú er ég að setja og nú sjá allir að það sé ég sem er að skrifa“ og „núna 

þarf ég að vanda mig rosalega vel“. Rannsakandi telur að það gæti aukið 

metnaðinn að setja inn færslur í eigin nafni en það greiði aðgang foreldra að 

persónulegu lífi starfsfólks sem er ekki æskilegt. Einn deildarstjóri hefur líka 

talað um að hún sé ekki viss um að hún vilji nota sinn persónulega aðgang. 

Þetta þarf að skoða og finna betri lausnir þar sem Facebook býður ekki upp á 

aðra möguleika sem henta í þessum tilgangi eins og áður hefur komið fram. 

4.3.2 Faglegt starf með börnum 

Faglegt starf með börnum er stór hluti af leikskólastarfinu. Starfsfólkið talaði 

um að það finni fyrir aukinni virkni í daglegu starfi og sérstaklega í að hlusta 

og taka eftir því sem gerist hjá börnunum. Starfsfólk lagði meiri áherslu á að 

skrá nám barnanna. María segir þetta líka vera gott til að kynna hvað flæði er 

(e. flow). Það er hugmyndafræði sem leikskólinn vinnur út frá. Hún segir aðra 

ekki skilja hvað það er af því að leikskólinn er ekki með hópastarf inni í 

dagskipulaginu og með þessu sé hægt að sýna hvernig starfsfólkið vinnur með 

börnunum í flæði. 

Björk talar um það hvernig hún vann með hugmynd barnanna og setti 

myndir af ferlinu, sem var leikritsgerð og tók um viku í undirbúning. Það var 

skráð og sett inn í Facebook-hópinn. Hún segir: 

Í síðustu viku þá byrjuðum við á þessu leikriti og það var alveg 

svona þeirra [barnanna]. Kom upp frá hugmynd frá barni og það 

var bara alla vikuna. Það var svo gaman þegar að kennarinn þurfti 

að vera með í þessu oft sko en svo voru þau farin að vera ein að 

setja þetta og æfa þetta. Þannig að leikurinn hélt svo áfram og 

þau voru að kíkja á þetta heima [á Facebook] þá og fylgjast 

aðeins með þessu. Það er ennþá í gangi sko. Þau eru ennþá að 

spyrja hvenær við klárum og vinnum í leikritinu. Gæti orðið svona 

skottaleikur. 

Þegar hún nefnir skottaleik er hún að vísa í leik á þeirri deild sem hefur verið 

lengur með Facebook-hóp og þar hefur skottaleikur náð að þróast í um fimm 

mánuði. Starfsfólki fannst þau vera farin að fá nýtt sjónarhorn á leik barna. 

Það ferli að hugleiða hvað eigi að mynda og birta opni augu þeirra betur. Björk 
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lýsir einlægri upplifun sinni á námi og leik barna þegar hún tók upp myndband 

og myndir af leik barna þegar þau voru í gönguferð um nágrenni leikskólans. 

Hún segir: 

Ég var næstum því farin að gráta yfir því hvað þau voru falleg í 

leik og að prufa hvað er klaki og smakka hann og úr hverju þetta 

væri og prufa sig í grófhreyfingum og veltast í þúfunum og ég 

man alveg eftir því það var svo fallegt veður að ég kom alveg við 

og mig langaði svo að koma þessu áleiðis. 

Þá segjast þau vera farin að horfa á hluti sem væri gaman að setja inn sem 

þau horfðu ekki á áður. Rannsakandi tók eftir börnum sem þurftu aðstoð í leik 

sem hann hafði ekki tekið eftir áður en varð var við þegar hann tók myndband 

af börnunum. Eins og Signý sem segist finna að hún rýni miklu dýpra í leikinn 

af því að hún er að mynda hann og skrifa um hann. Hún segir að þá þurfi hún 

að vita miklu meira um hvað börnin eru að gera. Hún segir að það sé ekki nóg 

að standa fyrir utan leikinn og taka mynd heldur þurfi maður að vera inni í 

leiknum með þeim og hlusta á börnin. 

Hulda talaði líka um að við sjáum oft ekki óskrifaðar reglur barnanna þó 

svo að við sitjum hjá þeim. Hún segir að oft sé eitthvað annað að gerast í 

leiknum hjá þeim en við höldum. Signý segir að maður leyfi kannski leiknum 

að flæða meira vegna þess að maður er svo einbeittur að fylgjast með honum 

og ná honum og fjalla um hann. Einnig talar hún um hvað það sé mikilvægt að 

grípa tækifærið og taka upp leiki eins og t.d. ærslaleikinn. Lóa segir að hún 

hafi vitað að hægt væri að vinna svona með börnum til að dýpka leikinn en 

það kom henni á óvart að sjá það gerast án þess að hún hafi meðvitað verið 

að vinna í því að láta það gerast. Hún telur frumkvæði barnanna mikilvægt því 

þau séu klár og hún nýtir Facebook til að skrá leik barnanna og hefur þau oft 

með í vinnunni.  

Björk talar um að í fyrstu hafi hún haft áhyggjur af því hvort starfsfólkið 

yrði of mikið í tækjum í kringum börnin en henni finnst það ekki hafa mikil 

áhrif. Starfsfólkið segir að Facebook-síðurnar séu oft opnar inni á deildum og 

börnunum sé frjálst að skoða myndefnið þar. Stundum standa börnin nokkur 

saman og skoða saman og ræða það sem þau sjá. Lóa segir að þau tali saman 

um það sem þau sjá að þau voru að gera. Hún hefur orðið vör við að þau skoði 

Facebook og rifji upp leik sem þau voru áður í og haldi áfram að leika í honum. 

Lóa hefur verið mjög dugleg við að hafa börnin með í að segja frá því sem er 

á myndunum sem settar eru inn í Facebook-hópinn. Hún gerir þau að 

þátttakendum og þannig finnst henni hún fá að vita meira með því að hlusta 

á þeirra frásagnir. Hún segir: 
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Eins og ég hef verið að gera stundum það er að þú veist taka 

myndir af þeim setja í og kalla þau síðan til mín og segja ertu til í 

að segja ég ætla að skrifa núna hvað þið voruð að gera í leiknum 

og þá kemur eitthvað allt annað en ég hafði kannski þó að ég 

hafði, ég var alveg að fylgjast með kannski en greinilega ekki 

svona vel. Ég vissi ekki allt þetta sem kom fram. Alveg bara þarna 

þessi var fótbrotinn af því að þetta gerðist og liggur. Hann er 

þarna dauður og þú veist það kemur svo miklu skemmtilegra 

einhvern veginn. 

Foreldrar hafa líka lýst yfir ánægju sinni þegar þau fá að upplifa hugmyndir og 

leik sem börnin lýsa á Facebook. 

Námssögur eru ein leið til að fylgjast með og skrá nám og þroska barna. 

Starfsfólkið velti fyrir sér hvort það væri góð leið að byrja að skrá námssögur 

og miðla þeim á Facebook. Arna segir námssögurnar snúast um að sjá hvernig 

börnin vinna í gegnum leikinn og hvað þau eru að fara í gegnum. Hulda er 

þessu sammála og segir að í gerð námssagna er talað við börnin um það sem 

er að gerast og segir að það muni dýpka leikinn ennþá meira. Einnig var rætt 

um að námssögur krefjist þátttöku foreldra í því ferli sem er af hinu góða. 

4.4 Fagmennska og sýnileiki hennar 

Viðhorf samfélagsins til leikskólastarfs almennt hafa ekki verið eins og best 

verður á kosið. Því er athugavert að skoða hvort Facebook breyti einhverju í 

þeim málum. Viðhorf foreldra getur haft mikil áhrif á umræðu um leikskóla. 

Foreldrarnir tala um að Facebook gleðji þau ósjaldan þegar þau eru við vinnu 

og kíkja á símann sinn til að skoða færslurnar.  

Einn faðir sem upplifði starfið í gegnum Facebook var búinn að gera sér 

ferð með konu sinni og móður til að sýna þeim leikskólann og umhverfið sem 

hann dáist svo að. Foreldrar segjast upplifa hvað það er góður starfsandi og 

finna að starfsfólkið vinnur vel saman. Foreldrum finnst skipta miklu máli að 

þau fái að upplifa alla starfsemina og þau segjast sjá hana þarna á Facebook 

og myndu jafnvel vilja sjá meira. Foreldrar vilja að deildirnar haldi áfram að 

setja inn færslur á Facebook. Það gefur til kynna að þessi upplýsingaleið sem 

Facebook er sé mikilvæg og hafi tilgang. 

Starfsfólkið er sammála því að halda áfram með Facebook-hópana og 

finnst þau fá viðurkenningu í gegnum hrós frá foreldrum. Starfsfólkið talar um 

að þeim finnist þau fá viðurkenningu frá foreldrum þegar þau skrifa ummæli 

og ef þeim líkar við færslurnar á Facebook. Starfsfólk talar um að það finni að 

það sé loksins að fá viðurkenningu á starfinu sínu og Arna segir: „Vonandi fer 
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þetta að skila sér loksins og Lóa segir: „Og foreldrar sjái þetta loksins sem 

fyrsta skólastigið“. Arna segir að það skili sér út í þjóðfélagið sem fyrsta 

skólastigið og að þau séu að gera eitthvað. María segir það vera vegna þess 

að foreldrar sjái starfið og lýsir því svona: 

Heyrðu mér finnst þetta líka bara svona viðurkenning fyrir okkur. 

Þau eru að sjá að við erum að gera eitthvað í vinnunni allan 

daginn. Við erum ekki bara að sitja upp í sófa. Já við erum að gera 

helling með því að fara í ormaskopp eða vera þú veist. 

Björk sagði: „Loksins er starfið sýnilegt“ og hún nefnir að foreldrar hafi 

einungis verið með glugga inn í upphaf og lok dagsins með því að koma og 

fara og mótað þannig sitt viðhorf til leikskólans af því sem þeir sjá þá. Lóa 

finnur að þarna sé loksins komin viðurkenning fyrir starfið og segir að þarna 

fái hún viðurkenningu á því sem hún er búin að vera að gera í tólf ár og það 

sama gildi um leikskólakennara sem hafa starfað þarna lengur. Hún segir að 

nú séu foreldrar allt í einu farnir að ræða við hana um það sem hún gerði yfir 

daginn. Hún segir þá vera farna að upplifa hana sem fagmann. Þau hafi 

skilning á því að hún passi ekki bara barnið þeirra fyrir þau í átta tíma og þau 

sjái að það er verið að gera ansi margt í leikskólanum. 

Dagný segir að Facebook skapi örugglega umræðu í fjölskyldum því nú 

skoði líklegast ömmur og afar þetta líka. Hún hefur upplifað það að eldra fólk 

sem hún ræðir við viti ekkert hvað gerist inni í leikskólum í dag. Hulda segir 

frá því að það sé umræða í hverfinu um hvað starfið í leikskólanum sé orðið 

sýnilegt og foreldrar og starfsfólk grunnskólans tali um starfið og henni finnist 

hún fá viðurkenningu. Hulda segir að hugsanlega muni margt breytast með 

aukinni upplýsingagjöf og Lóa telur að það geti ekki verið betri leið til þess að 

kynna starfið. Lóa er viss um að ef fleiri leikskólar fari að taka það upp að nota 

Facebook í þessum tilgangi muni það vekja athygli og umræðu um leikskóla 

t.d. á kaffistofu foreldra í vinnunni eða jafnvel í fjölskylduboðum. 

4.5 Hagnýtur lærdómur 

Í viðtölum bæði við starfsfólk og foreldra fóru fram umræður um notkun 

einkasíma starfsfólks í þeirri vinnu sem snýr að Facebook-hópunum. 

Starfsfólkið hefur í sumum tilfellum notað sína einkasíma til þess að taka 

myndir og gefa fyrir því ýmsar ástæður. Símar voru til að mynda notaðir þegar 

farið er í vettvangsferðir því þá getur starfsfólk sett inn myndir samstundis á 

meðan ferðinni stendur með því að nota nettenginguna í símanum sínum. 

Einnig telur starfsfólkið að símarnir þeirra taki mun betri myndir en þær 

myndavélar eða spjaldtölvur sem eru tiltækar til notkunar í leikskólanum. 
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Starfsfólkið vildi nota símana sína í stað myndavéla því það er mun auðveldara 

og einfaldara og fljótlegasta leiðin að þeirra sögn. 

Björk hefur notað símann sinn til að taka myndir en henni finnst mjög 

óþægilegt að það séu myndir af leikskólabörnunum inni í símanum. Hulda 

segir að þess vegna finnist henni gott að taka myndir, setja þær beint inn og 

eyða þeim strax. Hún segir að hún geymi þær aldrei í símanum. Björk segir að 

hún hafi verið afar íhaldssöm í byrjun og tekur fram að hún sé mjög upptekin 

af persónuvernd og vilji vernda hagsmuni barna og veltir því vöngum yfir hvort 

notkun einkasíma sé ákjósanleg. 

Í viðtali við foreldra sagði ein móðir að henni fyndist það vera komið á 

svolítið grátt svæði þegar starfsfólk er að nota sín persónulegu tæki til þess 

að taka myndir af börnunum og þeir fyllist af myndum af börnunum þeirra. 

Hún sagði að kannski þyrfti að skaffa tæki til þess að styðja við starfsfólk sem 

þau geta nýtt betur í leikskólastarfinu. 

4.6 Samantekt 

Hér verða teknar saman þær niðurstöður sem komið hafa fram og sagt frá 

þeim í stuttu máli. Almenn ánægja er meðal foreldra með Facebook-hópa 

deildanna og starfsfólk fær töluvert hrós fyrir að hafa komið þeim í gagnið. 

Foreldrum þykir þetta vera frábært framtak og þykir gaman að fá að fylgjast 

með því sem kemur nýtt inn á meðan þau eru við vinnu á daginn. Bæði 

foreldrar og starfsfólk voru sammála um að Facebook auðveldaði samræður 

þeirra á milli og foreldrum finnst það sem þeir sjá inni í Facebook hópunum 

gefa þeim umræðugrundvöll inni í leikskólanum. Sömuleiðis finnst 

starfsfólkinu að foreldrar séu núna farnir að ræða við þá um leikskólastarfið. 

Starfsfólkinu finnst Facebook hjálpa þeim við að útskýra fyrir foreldrum að 

námshópurinn er fjölbreyttur og að hægt sé að sýna hvar styrkleikar hans 

liggja fremur en gallar. Foreldrar tjá sig meira um þroska og nám barnanna við 

starfsfólkið því þau upplifa það betur í gegnum Facebook-hópana. Starfsfólkið 

hafði orð á því að feður tjáðu sig meira en áður um leikskólastarfið við 

starfsfólkið og jafnvel börnin sín. Foreldrar tala um að það foreldri sem komi 

jafnvel ekki inn í leikskólann að staðaldri fái að vita meira um starfið í gegnum 

Facebook-hópana. 

Facebook-hóparnir eru ný upplýsingaleið sem var bætt við leikskólastarfið 

en fyrir voru notaðir tölvupóstar og heimasíða leikskólans. Foreldrar óska eftir 

því að fá meiri upplýsingar um sérstaka atburði eða tilkynningar í gegnum 

Facebook-hópana. Starfsfólk vill draga úr tölvupóstum og nota heldur 

Facebook til að koma upplýsingum áleiðis til foreldra og vilja hafa börnin með 

í þeirri vinnu. 
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Foreldrar og starfsfólk eru sammála um að myndefni á heimasíðu 

leikskólans er lítið sem ekkert skoðað. Starfsfólkinu finnst hvetjandi að sjá að 

foreldrar skrifa fljótlega ummæli og líka við myndefni og færslur sem eru 

settar inn. Þeim finnst líka gott að geta fylgst með því hverjir og hversu margir 

eru búnir að sjá færslurnar. Foreldra biðja um að fá að sjá meira og finnst 

starfið sýnilegra og sjá að það er heilmikið starf sem fer fram í leikskólanum. 

Sumir starfsmenn nota sinn eigin Facebook-aðgang og gerast þannig 

meðlimir hópanna. Sumum finnst það allt í lagi á meðan öðrum þykir það 

óþægilegt og vilja halda vinnunni alveg aðskilinni frá sínum eigin Facebook-

aðgangi og að foreldrar hafi ekki greiðari aðgang að þeirra persónulega lífi. 

Foreldri talaði um að það hefði ekkert á móti því að gerast Facebook-vinur 

starfsfólks og tengjast þeim betur. Starfsfólk varð vart við að foreldrar 

tengjast sín á milli með því eiga sameiginlegan umræðuvettvang um það sem 

þeir sjá í Facebook-hópunum og þar geta foreldrar einnig séð hverjir eru í 

foreldrahópnum og líka spjallað saman inni í hópunum. 

Starfsfólkið varð vart við að foreldrar töluðu við börnin sín um nám og leik 

þeirra þegar þau sóttu börnin. Það heyrist einnig á ummælum barnanna að 

þau hafa fengið að skoða Facebook heima með foreldrum sínum. Foreldrar 

tala um að þau geti rætt betur og átt dýpri samræður við börnin sín um 

leikskólastarfið og jafnvel með Facebook opið heima við. 

Starfsfólkið er sammála um að með því að nota Facebook-hópana vinni 

þau meira saman, þeim finnst þau vera virkari í starfi og þetta hafi hvetjandi 

áhrif. Þau tala um að þau reyni að ná augnablikum og tækifærum til þess að 

mynda nám og leik barna. Þeim finnst þetta vera auðveld og fljótleg leið til að 

sýna starfið. Þeim finnst þau geta sett starfið í orð og útskýrt það um leið inni 

í Facebook-hópunum. Starfsfólkið er meðvitað um að þau geti gert mistök 

þegar þau setja inn færslur og vinna saman að því að leysa úr vafamálum hvað 

varðar myndbirtingar. Foreldrar virðast hafa litlar sem engar áhyggjur af því 

að myndefnið sé sett inn á Facebook en starfsfólkið kynnti vel fyrir þeim þau 

viðmið sem farið er eftir varðandi birtingu myndefnis af börnum á 

samfélagsmiðlum og reglur Persónuverndar. Starfsfólk leysir fagmannlega úr 

þeim málum sem koma upp. 

Starfsfólkið talar um að það finni fyrir aukinni virkni í daglegu starfi með 

börnunum og í vinnu með hugmyndir þeirra. Starfsfólkinu finnst þau fá nýtt 

sjónarhorn á leik barna sem opnar augu þeirra fyrir ferli náms hjá börnum. 

Starfsfólkið talar um að þau horfi allt öðruvísi á leik barnanna í gegnum 

myndavélarlinsuna. Þeim finnst áhugavert að geta fengið mörg sjónarhorn og 

geti þannig rýnt betur í leikinn og t.d. séð hvernig þau geta stutt við leik barna. 

Starfsfólkið velti fyrir sér að nýta Facebook til þess að miðla 



 

63 

námssöguskráningum barna til að auðga starfið. Starfsfólkið segir að 

Facebook-síðurnar séu oft opnar inni á deildum og börnunum sé frjálst að 

skoða myndefnið þar og börnin höfð með í því að segja frá. 

Sá hagnýti lærdómur sem kom einnig fram í viðtölunum var sá að 

starfsfólki og foreldrum þykir fremur óþægilegt að teknar séu myndir af 

börnum með snjallsímum starfsfólks og þær geymdar þar inni. Þau vilja finna 

betri leiðir til að taka góðar myndir og leiðir til þess að geta miðlað þeim 

samstundis ef svo ber við. 

Foreldrar vilja sjá áframhaldandi starf með Facebook-hópana og finnst 

skipta máli að þau fái að upplifa alla starfsemina sem fer fram. Starfsfólkið er 

sammála og vill halda áfram, þeim finnst þau fá viðurkenningu á starfinu sínu 

og finna nú þegar að starfið er orðið sýnilegra og fær umræðu í hverfinu. 

Starfsfólkið vonar að þetta hjálpi til við að breyta viðhorfum í samfélaginu öllu 

og loksins fari að skila sér í hverju starfið þeirra felst. 
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5 Umræður 

Margt áhugavert kom fram í niðurstöðunum og það sem er ofarlega í huga 

rannsakanda er hvað megi gera betur og hvernig megi nýta Facebook-hópana 

til þess. Í þessum kafla verður rætt um helstu niðurstöður út frá þeim 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi. Einnig verður fjallað 

um fræðilega þætti í samhengi við þær niðurstöður sem komu fram. 

Eftirfarandi köflum er skipt upp í umræðuhluta eftir 

rannsóknarspurningunum þar sem spurt er um áhrifin af notkun Facebook-

hópa í leikskólastarfi. Undirspurningarnar eru notaðar til að greina í 

umræðuhluta og þær eru: Hver eru áhrifin á samskipti milli foreldra og 

starfsfólks? Hver eru áhrifin á samskipti milli foreldra og barna? Hver eru 

áhrifin á fagmennsku starfsfólks? Hver eru áhrifin á viðhorf foreldra til 

leikskólastarfsins? Lokaumræðan fjallar um þær takmarkanir og styrkleika 

sem snúa að rannsakanda og rannsókninni sjálfri. 

5.1 Samskipti foreldra og starfsfólks 

Hér verður rætt um hvernig samskiptin birtust á milli foreldra og starfsfólks í 

kringum notkun Facebook-hópanna. Eins og kom fram í niðurstöðum var 

þátttaka og jákvæðni foreldra gagnvart Facebook-hópunum gleðiefni fyrir 

starfsfólkið. Facebook-hóparnir gáfu foreldrum og starfsfólki 

samræðugrundvöll. Með þessari leið kemur leikskólinn til móts við foreldra 

og þeirra þarfir og mæta þeim þar sem þeir eru og það kemur heim og saman 

við áherslur Aðalnámskrár leikskóla (2011). Þá er átt við að þarna eru 

upplýsingar um leikskólastarfið gerðar aðgengilegar fyrir foreldranna á miðli 

sem flest þeirra nota hvort sem er oft á dag og því þurfa þau ekki að hafa fyrir 

því að nálgast þær. Samskiptin eru þægilegri og það er líkt og einhver 

óþægindamúr í samskiptum sé brotinn með því að nota Facebook. Með 

notkun Facebook er mögulegt að ná jafnt til foreldra óháð kyni, stöðu, 

þjóðerni eða hvar þeir eru staddir í sínu daglega starfi. Eins og bent er á í 

Jafnréttishandbókinni á skólinn að huga að jafnrétti foreldra í samstarfinu 

(Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir, 2005). Í einhverjum tilvikum 

gæti verið að foreldrar séu ekki með Facebook aðgang þegar skólar ákveða að 

nýta sér Facebook-hópa en þá þarf að taka tillit til þess. Eins gæti leitt til þess 

að Facebook verði ekki hentugasta leiðin eða vinsælasti samskiptamiðillinn 

seinna meir. 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) eiga foreldrar að hafa gott 

aðgengi að öllum upplýsingum svo þeir geti fyglst með leikskólagöngu barna 

sinna og stutt við hana. Starfsfólkið vill stuðla að því að veita foreldrum 
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upplýsingar svo þeir viti að starfið í leikskólanum er faglegt og starfsfólkið 

reyni að gera vel. Samkvæmt Jónínu Sæmundsdóttur og Sólveigu 

Karvelsdóttur (2008) leita foreldrar í talsverðum mæli til leikskólakennara 

sem stafar af trausti foreldra á faglegri þekkingu leikskólakennara. Samkvæmt 

því má telja að foreldrar séu farnir að líta starf leikskólakennara öðrum augum 

og beri meiri virðingu fyrir sérþekkingu þeirra. 

Það sést að starfsfólkið vill að foreldrar viti að þau séu að gera sitt besta 

og vilji þeim og börnunum þeirra allt það besta alla daga. Í skýrslu um Viðhorf 

foreldra leikskólabarna kemur fram að það sem er foreldrum mjög hugleikið 

er líðan barnanna þeirra í leikskólanum (Helga Dís Sigurðardóttir, 2010). 

Foreldrar sjá aðeins nokkrar mínútur af leikskólastarfinu á hverjum degi. Það 

getur verið erfitt fyrir foreldra þegar svo ber við að skilja barnið sitt eftir 

grátandi og þurfa svo að trúa því að leikskólakennararnir hafi sagt rétt frá um 

líðan barnsins. Kennararnir finna að Facebook hjálpar þeim við að staðfesta 

og gera orð þeirra trúanleg. Þetta eflir gagnkvæmt traust milli heimilis og 

leikskóla sem er hornsteinn að öllu leikskólastarfi eins og lagt er upp með í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011). 

Í 9. gr. laga um leikskóla (nr. 90/2008) er kveðið á um að foreldrar skuli 

gæta hagsmuna barna sinna en það er þeim jafnframt eðlislægt. Þess vegna 

er ekkert athugvert við að foreldrar meti stöðuna aðeins út frá þeim litlu 

upplýsingum sem þau fá í svo takmörkuðu magni ef ekki er notast við 

Facebook. Starfsfólkið getur notað Facebook-færslurnar til þess að sýna og 

vinna með foreldrum að því að finna hvað barnið þarf í uppeldinu. Facebook 

er því einskonar samvinnutæki. Í 9. gr. leikskólalaganna (nr. 90/2008) er einnig 

tekið fram að foreldrar eigi að hafa náið samráð við starfsfólk leikskóla og 

fylgjast með skólagöngu barna sinna. Það dregur ef til vill úr streitu foreldra 

að geta séð að barninu þeirra líði vel og sé í góðum höndum yfir daginn og 

ekki verra ef foreldrar geta séð það samstundis í vinnunni sinni eða t.d. heima 

í fæðingarorlofinu. Það sést við Facebook-færslunar hvaða foreldrar hafa séð 

þær og þannig getur starfsfólkið áttað sig á því hvaða foreldrar eru virkir inni 

á Facebook.  

Fyrri rannsóknir sýna að konur eyða meiri tíma á samskiptamiðlum. Í 

doktorsritgerð Hrundar Þórarinsdóttur (2015) kemur fram að feður vilja vera 

í betra sambandi við börnin sín og vera virkari við uppeldið en feður þeirra 

voru. Það kemur líka fram að feður í dag vilja verja meiri tíma með börnum 

sínum og vera í nánara sambandi við börnin sín en þeir áttu við sína feður með 

því að tengjast þeim betur tilfinningalega og eiga innilegri samræður við þau. 

Það er mikilvægt fyrir velferð barna að feður þeirra taki þátt á jákvæðan hátt 

í uppeldi þeirra. Þátttaka feðra virðist líka hafa jákvæð áhrif á þá sjálfa. Mæður 
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hafa í gegnum tíðina fengið meiri athygli sem uppalendur en feður (Hrund 

Þórarinsdóttir, 2015). Það kom líka fram í þessari rannsókn að þátttaka feðra 

og mæðra virðist ekki birtast með sama hætti. Mæður eyða meiri frítíma á 

Facebook og eru virkari (Duggan, 2013). Einnig nota mæður Facebook meira í 

persónulegum tilgangi og í sambandi við það sem varðar fjölskylduna heldur 

en feður (Brandwatch, 2015). Það sést á Facebook-hópunum að mæður skrifa 

fleiri ummæli en feðurnir og þeim líkar oftar við myndir. Það kom á óvart að 

þegar allar mæðurnar voru orðnar meðlimir Facebook-hópanna vantaði hluta 

af feðrunum ennþá inn. Feður tóku lengri tíma í gerast meðlimir en þeir tala 

um það sem er sett á Facebook og fylgjast með og ræða við starfsfólk og það 

skiptir máli.  

Það er mikilvægt fyrir börn að báðir foreldrar séu virkir þátttakendur og í 

Facebook-hópunum er öllum foreldrum gefið jafnt aðgengi að sömu 

upplýsingunum þó svo að mæðurnar séu fyrri til að nálgast þær. Það er ekki 

réttlætanlegt að vinnandi fólk verji umtalsverðum tíma vinnuvikunnar í að 

sinna einkamálum á samfélagsmiðlum eins og kemur fram í grein Jóhönnu 

Gunnlaugsdóttur (2014). Þá má þó líta það jákvæðum augum að hluta af þeim 

tíma sé varið í að fá upplýsingar um börnin þeirra. Það kom rannsakanda á 

óvart hversu miklu meiri virkni er hjá mæðrum á Facebook og hvernig feður 

virðast frekar gefa sér tíma í að ræða beint um það sem þeir sjá á Facebook 

við starfsfólkið og börnin. Fyrri rannsóknir sýna að mæður bera oftar 

meginábyrgð á skólagöngu barna sinna þótt feður séu sýnilegri en áður og 

virkari. Í rannsókn Gottzén (2011) um þátttöku feðra í skólagöngu barna sinna 

mátti sjá einhverja virkni hjá öllum feðrum og þeir lögðu allir áherslu á 

mikilvægi skólagöngu og foreldrasamstarf. Það eru breyttir tímar og í íslensku 

samfélagi eru feður farnir að taka meiri þátt í skólagöngu barna sinna en þeir 

gerðu á árum áður. Það er breyting til hins betra og mikilvægt að þeir séu 

fyrirmyndir fyrir börnin. 

Foreldrarnir í þessari rannsókn lýstu ánægju sinni með að nýta Facebook 

sem upplýsingaleið og vilja fá meiri almennar upplýsingar sendar í gegnum 

Facebook. Þau sögðu það vera vegna þess að það auðveldar þeim að halda 

utan um og fylgjast með leikskólastarfinu og geta þau á þann hátt sinnt sínum 

þætti í leikskólanámi barnsins. Sú er raunin að öflugt samstarf, milli foreldra 

og kennara barna þeirra, hefur áhrif á hvað foreldrum finnst um umönnun og 

nám sem barnið þeirra fær (Knopf og Swick, 2007).  

Foreldrar opna Facebook í margvíslegum tilgangi og nýta til ýmissa 

samskipta, t.d. við vinnufélaga, skólafélaga, fjölskyldu o.s.frv. Því fer fólk mjög 

oft inn á Facebook til að fá nýjustu upplýsingar. Samkvæmt ástralskri skýrslu 

um samfélagsmiðla eyðir fólk að meðaltali átta og hálfum klukkutíma á viku á 
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Facebook og 44% karla og 55% kvenna fara inn á Facebook a.m.k. einu sinni á 

dag (Sensis, 2015). Það er því umtalsverður tími sem fólk er að eyða í að skoða 

Facebook og má spyrja sig að því hvort hann fari minnkandi eða sé að aukast. 

Lestur tölvupósta tekur líka tíma og fyrirhöfn og því ekki verra að 

upplýsingarnar komi með einföldum hætti enda nálgast kynslóð foreldra 

leikskólabarna í dag upplýsingar á annan hátt (Rowland o.fl., 2008). Það gæti 

verið að það dragi úr streitu og einfaldi vinnu fyrir þau að þurfa ekki að lesa 

eins marga tölvupósta. Það er líka skemmtilegt að geta komið brýnum 

upplýsingum til foreldra á skapandi hátt með börnum. Ein móðir nefndi að 

þær upplýsingar sem hún fengi núna með Facebook væru ekki þær 

upplýsingar sem hana vantaði en þær væru þó kærkomnar. Það mætti túlka 

þannig að hún hefur gert sér grein fyrir því sem fer fram í leikskólanum og 

þurfi í raun bara að fá upplýsingar um það sem hún þarf að vita og vera með 

á hreinu. Nútímaforeldrar eru með Facebook í höndunum oftast nær og þess 

vegna fá þeir upplýsingarnar án þess að hafa leitað eftir þeim eða þurft að 

bera sig eftir þeim. Með aukinni upplýsingagjöf um starfshætti, 

hugmyndafræði og aðstæður leikskólans er ýtt undir samstarf foreldra og 

leikskóla (Aðalnámskrá, 2011). Það hlýtur líka að hafa áhrif á samvinnu og 

samskipti milli heimilis og leikskóla ef upplýsingagjöfin er meiri. 

Foreldrar og starfsfólk voru sammála um að heimasíðan væri lítið sem 

ekkert notuð og það væri betra að nota Facebook. Foreldrar biðja starfsfólkið 

um að setja inn fleiri myndir en það var ekki raunin fyrir tilkomu Facebook. 

Foreldrar sýna áhuga með því að líka við og skrifa ummæli við færslurnar. Það 

gátu þeir ekki gert á heimasíðunni og í samræðum milli foreldra og starfsfólks 

hingað til var ekkert sem benti til þess að notkun heimasíðunnar í þessum 

tilgangi væri að skila sér. Með Facebook er auðveldara fyrir starfsfólk að hlaða 

inn myndum og skrifa texta við myndefnið en á heimasíðunum. Því er kannski 

oftar og jafnóðum settar færslur inn á Facebook sem vekja mikla ánægju hjá 

foreldrum og þau biðja um meira efni. 

Það hafa eflaust margir kennarar lent í því að fá vinabeiðnir frá foreldrum 

á Facebook og setur það kennarana í óþægilega stöðu. Kennararnir vilja að 

öllu jöfnu halda sínu einkalífi frá vinnunni og það skiptir máli til að halda uppi 

fagmennsku í samskiptum. Í grein Education World (2013) sem fjallar um 

foreldrasamskipti með notkun Facebook er talað um að kennarar þurfi að 

halda sömu persónulegu mörkum og þeir halda uppi í kennslustofunni þegar 

þeir notast við Facebook sem samskiptamiðil. Foreldrar vilja þekkja 

kennarana vel sem er mjög skiljanlegt því þeir vilja vita hvers konar fólk hugsar 

um börnin þeirra svona stóran hluta úr degi. Erfitt getur verið fyrir kennara að 

hleypa öllum foreldrum að sér persónulega þegar foreldrar koma og fara með 

tímanum en ekki kennararnir. Það er líka mikilvægt að athyglin beinist að 
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börnunum en ekki að persónulegu lífi þeirra fullorðnu. Þó er gott að foreldrar 

geti kynnst betur sín á milli með Facebook og átt auðveldara með að tengjast. 

Það er frábært að þeir njóti stuðnings hvort af öðru í uppvexti barnanna og 

geti samnýtt krafta sína í þeirri vinnu. 

5.2 Samskipti foreldra og barna 

Samskipti foreldra og barna þeirra um leikskólastarfið urðu áberandi og 

innhaldsmeiri að sögn starfsfólks og foreldra eftir að Facebook-hóparnir voru 

teknir í notkun. Starfsfólk sá að foreldrar töluðu við börnin sín um það sem 

þau gera í leikskólanum og það sýnir virðingu foreldris gagnvart námi 

barnsins. Þegar börnin tala um það í leikskólanum að þau hafi verið í 

samræðum við foreldra sína um það sem þau hafa séð á Facebook og varðar 

nám og leik þeirra í leikskólanum þá sér starfsfólkið að vinnan þeirra skilar sér 

og það hefur þýðingu.  

Þegar foreldrar fá að að fylgjast betur með leikskólastarfinu geta þau 

fengið betri sýn á nám þeirra (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 

2012). Það er skemmtilegt að heyra frá bæði starfsfólki og foreldrum lýsa 

frásögnum barnanna um starfið í leikskólanum. Börnin virðast ekki vera eins 

upptekin af því að fá að segja foreldrum sínum frá leikskólanámi sínu en um 

leið vilja foreldrarnir fá að vita meira. Það er líkt og börnin lifi bara í núinu og 

spá í því hvað þau ætli að gera næst. Þegar rætt er við þau og rifjað upp með 

þeim þá sýna þau vilja til samræðna. Eins og kom fram í niðurstöðum sáu 

foreldrar tækifæri í því að nota upplýsingarnar á Facebook sem 

samræðugrundvöll og það á einnig við um samræður við börnin þeirra 

(Rinaldi, 1998). 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er talað um að hlutverk leikskólans sé að 

nýta margskonar og fjölbreyttar leiðir til veita foreldrum uppplýsingar um 

leikskólastarfið og til að efla samstarf við fjölskyldur leikskólabarna. Það er 

hlutverk leikskólakennara að sjá til þess að borin sé virðing fyrir hverju barni 

og að skipulag námsumhverfisins ýti undir að börnin njóti sín í leikskólanum. 

Aðstæður barns geta verið svo mismunandi hvort sem um ræðir 

heimilisaðstæður eða þeirra eigin þroskastöðu. Ber leikskólanum ávallt að 

bera virðingu fyrir því og aðstoða foreldra og koma til móts við þá svo þeir 

geti átt góð og uppbyggjandi samskipti við barnið. Það er frábært að sjá að 

Facebook getur hjálpað foreldrum að eiga samræður við börnin sín sem eru 

með málþroskaörðugleika og/eða aðrar fatlanir og eiga erfitt með að tjá sig 

og segja frá. Leikskólakennarar í dag þurfa að átta sig á því að eitt 

mikilvægasta hlutverk þeirra er gefa foreldrum kost á að geta haft meiri áhrif 

á börnum þeirra líði og farnist vel (Aanderaa, 1996). Eins og kom fram 
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varðandi börn sem búa til skiptis hjá foreldrum sínum þá getum við hjálpað 

foreldrum að eiga góðar samræður við barnið með hjálp Facebook. 

Foreldrar töluðu um að Facebook hjálpaði þeim að tengja nöfn hinna 

barnanna við andlitin og þá gátu þau sett sig meira inn í það sem börnin þeirra 

voru tala um. Foreldar geta því náð að taka þátt í samræðum við börnin sín 

og sýnt innilegan áhuga á þeirra leikskólalífi. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) 

er talað um að samvinna allra sem koma að námi barns hafi áhrif á að 

skilningur á náminu, styrkleikum og áhuga barnsins verði meiri. Það auðveldar 

líka foreldrum að styðja við börn sín heima með því að nota Facebook og 

reyna þannig að dýpka samræður og auka vitund barnanna um eigin getu og 

styrkleika og hvernig þau læra best. Þess vegna er mikilvægt fyrir barnið að 

það finni fyrir samstöðu milli heimilis og leikskólans. 

5.3 Fagmennska starfsfólks 

Við þróun leikskólastarfs er hægt að ná góðum framförum ef unnið er í anda 

lærdómssamfélags því þá er þekkingu fagmanna viðhaldið og aukið við 

þekkingu annara sem að því koma (DuFour o.fl., 2009). Starfsfólkið hvort sem 

það er faglært eðra ófaglært er sammála um að það sé hvetjandi að allir vinni 

saman að því að nota Facebook og setja inn færslur. Þarna miðla þau 

leikskólastarfinu í sameiningu til allra foreldranna og vilja gera það vel. Þeim 

finnst þetta efla samvinnuna og sameiginlega ígrunda þau um starfshætti og 

ýmislegt annað tengt Facebook og námi barnanna. Facebook virðist því hafa 

þau áhrif að efla lærdómssamfélagið innan leikskólans með því að vera 

sameiginlegur vettvangur þar sem teymin á deildunum vinna saman að því að 

skrá og setja inn efni. Það má segja að á þeim tveimur leikskóladeildum sem 

hafa verið hér til umræðu sé unnið að umbótum og leitað leiða til þess að 

bæta starfið við breyttar aðstæður samfélagsins og með þeim hætti er 

lærdómssamfélagið byggt upp (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). 

Starfsfólkinu finnst Facebook-hóparnir hvetja sig áfram í starfi og þykir 

gott að fá viðbrögð frá foreldrum um hæl. Það eykur starfsánægjuna og gerir 

það að verkum að starfsfólkið vill setja meira inn og skoðar hvað er að gerast 

áhugavert í starfinu. Það reynir að mynda augnablikin sem eru svo áhugaverð 

í leikskólastarfinu. Þau skoða hvað gleður þau og virðast hafa skilning á því 

hvað foreldrar myndu líka vilja sjá. Þannig skapar það að þurfa að velja hvaða 

upplýsingum og augnablikum eigi að deila, tækifæri og hvatar til að rýna betur 

í leik og nám barnanna. Á sama tíma virðist áhuginn á því að sýna foreldrum 

hafa áhrif á fagmennskuna og starfsfólk vill gera betur, þetta ýtir á að 

starfsfólkið setji sig vel inn í starfið og þróa það. Einnig virðist notkun hópanna 

virkja áhuga þeirra á nýjum upplýsinga- og samskiptaleiðum. Sigurður 
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Kristinsson (2013) segir að hin nýja fagmennska snúist einmitt um að lögð sé 

áhersla á samvinnu, stöðuga endurmenntun og þróun mennntasamfélaga.  

Starfsfólkið reynir að vinna faglega úr þeim núningsflötum sem koma upp 

hvað varðar notkun á Facebook. Það kom á óvart að foreldrar virðast ekki hafa 

miklar áhyggjur af myndbirtingum líkt og starfsfólkið hefur. Æskilegt er að 

foreldrar séu alltaf að vera á varðbergi þegar kemur að því að birta myndir af 

börnum þeirra á veraldarvefnum. Ekkert foreldri vildi fá að vita nánar um 

öryggi myndanna en það sem kom fram í kynningarbréfi til þeirra um 

Facebook verkefnið. Umboðsmaður barna (2014) fjallar um myndbirtingar af 

börnum líkt og á Facebook og þar kemur fram að foreldrar gegni ákveðnu 

verndarhlutverki og þurfi að vera meðvituð um að ekki séu birtar myndir eða 

upplýsingar um barnið sem að geta ógnað þeirra velferð. Þar er einnig talað 

um að það sé mjög brýnt að foreldrar sem og aðrir hugi fyrst og fremst að 

hagsmunum og réttindum barna þegar þeir birta myndir af þeim á netinu. 

Foreldrar verða að vera upplýstir um að persónulegum upplýsingum sé ekki 

miðlað á netinu því það er ekki víst að barnið vilji það og sætti sig við það 

þegar það er komið á fullorðinsárin. Í leikskólanum eru það stjórnendur sem 

bera fyrst og fremst ábyrgð og þurfa því að vera meðvitaðir og kynna sér vel 

þá starfshætti sem notaðir eru við Facebook-hópana. 

Starfsfólkið er mjög meðvitað um að hóparnir séu læstir og um hvers konar 

myndefni og upplýsingum þau miðla. Það sýnir að fagmennska starfsfólksins 

er til staðar og þau vilja vinna fagmannlega að því að nota slíkan miðil við að 

dreifa myndefni af börnunum ‒ því það sem fer á netið verður alltaf á netinu. 

Foreldrar geta afritað myndir af Facebook en geta ekki deilt þeim, nema til 

þeirra sem eru nú þegar meðlimir hópanna. Á heimasíðunni var líka hægt að 

afrita myndirnar. Ekkert foreldri hafði áhyggjur af þessu eða spurði um þetta, 

það var bara beðið um að fá að deila myndum. Það er umhugsunarvert að 

foreldrar spyrji ekki eða ræði um þetta og að enginn hafði áhyggjur af 

myndbirtingunni. Aðeins eitt foreldri hafði áhyggjur af því hvað öðrum ætti 

eftir að finnast eftir að myndband af barninu var sýnt en ekki áhyggjur af 

hagsmunum barnsins. 

Í viðmiðum um myndatökur og myndbirtingar í skóla- og frístundastarfi 

Reykjavíkurborgar (2015) er fjallað m.a. um að stjórnendur í skólum beri 

ábyrgð á myndatökum þar og myndbirtingum og þeir eig að koma 

upplýsingum um slíkar birtingar til foreldra. Einnig er ítrekað að ávalt þurfi að 

fara eftir lögum um persónuvernd og meðferð upplýsinga og upplýsingalaga í 

þessum efnum. Það er því afar brýnt að stjórnendur leikskóla sem huga að því 

að nota samskiptamiðla líkt og Facebook geri sér grein fyrir þessum 

viðmiðum. Það er umhugsunarefni að starfsfólk noti sín eigin snjalltæki við 
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vinnu. Ekki er ætlast til þess að starfsfólk sé með símana á sér inni á deild á 

þessum leikskóla. Þetta er umræðuefni sem þarf að skoða vel og finna út 

hvaða reglum stjórnendur leikskólans Töfrasteins vilja að unnið sé eftir hvað 

varðar slíka notkun á snjallsímum starfsfólks. Ræða þarf hvort æskilegt sé að 

starfsfólk taki myndir á sína einkasíma og hvernig mætti fylgja því eftir að 

starfsólkið geymi ekki myndir af börnunum í símunum sínum. 

Það er ekki einfalt að nota Facebook í þessum tilgangi eins og stendur því 

ekki er hægt að nýta svo kallaðar Facebook-síður þar sem þær eru opnar 

almenningi og er því notast við lokaða hópa. Það geta komið upp hugsanleg 

vandamál þegar margir nota sama reikninginn eins og gert var í byrjun á 

Töfrasteini og er enn gert að einhverju leyti. Sumir starfsmenn eru farnir að 

nota sinn eigin reikning til þess að miðla efni og tryggja að starfsfólk hafi enn 

aðgang að hópunum ef Facebook lokar sameiginlega reikningnum. Það er líka 

umhugsunarefni hvort það sé faglegt að nota sinn eigin reikning þótt 

starfsmenn gerist ekki vinir foreldra á Facebook. Það er erfitt að átta sig á 

hvaða leið sé best að fara í þessum efnum. Jafnvel væri hægt að fara þá leið 

að hver deild væri með sinn eigin reikning, þá færu færri inn á sama aðgangi 

eða að starfsfólk búi til annan reikning eins og Asterhen og Rosenberg (2015) 

töluðu um. Þá búa sumir kennarar sér til nýjan aðgang til að vera í samskiptum 

við nemendur sína í gegnum Facebook. Tíminn verður að leiða í ljós hvort 

hægt sé að nýta betri leiðir og hefur rannsakandi sent athugsemdir í 

tölvupósti til fyrirtækisins Facebook svo hægt sé að nýta þær til að aðlaga 

Facebook að menntastofnunum. 

Í grein Jóhönnu Einarsdóttur (2002) er fjallað um hvaða þættir hafa áhrif á 

og móta fagmennsku, sannfæringu og gildismat kennara. Hún segir að m.a. 

hafi kennaramenntunin og menning viðkomandi skóla mótandi áhrif á hvernig 

starfsfólk vinnur. Facebook hafði þau áhrif að starfsfólkið lagði meiri áherslu 

á að skrá nám barnanna og fékk áhuga á að nota námssögur og miðla þeim á 

Facebook. Minnst var á að það væri sniðugt að mynda námsferli hjá 

börnunum og sýna það á Facebook. Þegar starfsfólkið útskýrir hvað er að 

gerast á myndunum á Facebook þá verða þau að vita hvað er um að vera og 

fá þær útskýringar frá börnunum. Þetta sýnir mikilvægi þess að við hlustum á 

börnin og tökum eftir því ósagða í leik barnanna því það gefur kennurum meiri 

upplýsingar um nám þeirra. Þegar kennarar skrá eru þeir rannsakendur því 

skráningarferlið krefst þess að kennararnir rannsaki nám og leik barnanna 

(Rinaldi, 2012). Börnin eru mikilvægir þátttakendur í því að nota Facebook 

sem skráningarleið. 

Það kom fram að Facebook væri góð leið til að sýna hvað flæði er en það 

er hugmyndafræðin sem leikskólinn Töfrasteinn vinnur eftir og hvernig starfið 
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í leikskólanum er skipulagt þó það sé ekki fast dagskipulag. Mörgum þykir 

skipulagið skrítið og skilur ekki hvernig það er hægt að vinna í flæði og margir 

eiga erfitt með að sjá hvert hlutverk kennara er í slíku skipulagi. Í flæði er ekki 

stíft dagskipulag og krefst það sjálfstæði leikskólakennarans og að hann skapi 

réttar aðstæður fyrir nám og þroska barnanna. Af eigin reynslu virðast 

foreldrar ekki alveg skilja hvað barnið gerir yfir daginn þegar ekki er 

stundatafla eins og fast dagskipulag í leikskólanum og hópastarf yfir allan 

daginn. Í stífu skipulagi er börnum ekki gefið nægt rými fyrir frjálsan leik þar 

sem þau fá að læra á eigin forsendum. Í flæði eltir starfsfólkið hugmyndir 

barnanna og grípur tækifærin til þess að efla nám og þroska. Í tilfelli deildanna 

tveggja á Töfrasteini er ferlið svo myndað og sett á Facebook, þar sem 

foreldrar geta séð að enginn dagur er eins en allir jafn mikilvægir. 

5.4 Viðhorf til leikskólastarfs 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) eiga leikskólakennarar að vera 

leiðandi í mótun uppeldis- og menntastarfsins og þeir eiga að fylgjast með 

nýjungum og miðla þekkingu sinni. Því miður kemur það fyrir að foreldrar eða 

aðrir gerir lítið úr störfum leikskólakennara með athugasemdum á borð við að 

þeir hafi það fínt þar sem þeir sitji í sófanum allan vinnudaginn og hafi ekkert 

betra að gera en að ganga frá útifötum barnanna. Í langflestum tilfellum er þó 

sem betur fer gagnkvæm virðing til staðar í samskiptum. Það gæti verið raunin 

að margir sjái leikskóla sem þjónustustofnun fyrst og fremst en ekki 

menntastofnun. Í leikskólastarfinu finnur starfsfólkið fyrir því hvort foreldrar 

beri virðingu fyrir starfinu og það heyrist í samræðum við þá. Rannsakandi 

telur að virðing fyrir starfinu sé að aukast með tímanum að foreldrar hér á 

landi virðast leita í talsverðum mæli til leikskólakennara sem virðist stafa af 

trausti foreldra á faglegri þekkingu þeirra og það kemur fram í grein Jónínu og 

Sólveigar (2008). Það bendir til aukinnar virðingar fyrir starfinu. Á Töfrasteini 

eru foreldrar farnir að ræða í auknum mæli við starfsfólkið um starfið sem 

þeir vinna og virðast hafa á því áhuga og sýna því skilning því þeir eru farnir 

að sjá það betur í gegnum Facebook. Jóhanna Einarsdóttir (2010) segir frá 

þeim þáttum sem foreldrar gera kröfur um að leikskólinn vinni að með 

börnum sínum og eru hvort tveggja uppeldislegir og menntunarlegir. Hún 

segir einnig að fáir foreldrar óski eftir meiri þátttöku í leikskólastarfinu eða í 

ákvörðunum í leikskólanum. Það gæti stafað af tímaleysi og/eða skilningsleysi 

í garð starfsins. 

Tilkoma Facebook-hópanna hefur þau áhrif að jákvæð umræða um starfið 

skapast í hverfinu við leikskólann og það bætir viðhorf til hans svo lengi sem 

umræðan er á jákvæðum nótum. Eins og Arna talaði um þá gæti þetta haft 
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áhrif á umræðu og viðhorf í þjóðfélaginu og það væri ekki verra ef sjálfur 

menntamálaráðherra stæði við bakið á stéttinni og starfsfólkið gæti þá staðið 

með sinni sérþekkingu. Í greinargerð sem var unnin á vegum 

Reykjavíkurborgar (2007) um stöðu leikskóla í samfélaginu kemur fram að 

umræðan í samfélaginu hefði áhrif á gang mála í að efla leikskóla. Oftast er 

umræðan neikvæð og beinist að álagi, starfsmannaveltu og lágum launum 

leikskólakennara. Talið var að þessi neikvæða umræða í samfélaginu hefði 

haft þau áhrif að fólk vildi síður fara í leikskólakennaranám og ljóst væri að 

efla þyrfti jákvæða umræðu um starfið. Facebook er meðal annar góð leið til 

þess að hafa áhrif á umræðuna um leikskólana sem menntastofnun og störf 

leikskólakennara. 

Eftir því sem fleiri leikskólar sem gera starfið sitt sýnilegt með þessum 

hætti getur umræðan orðið meiri í samfélaginu. Það getur haft áhrif á að 

viðhorfin breytist og leikskólakennarar þurfi ekki að réttlæta fyrir öðrum og 

sjálfum sér af hverju þeir hafa valið sér þessa starfsgrein. Ef 

leikskólakennaranám er stytt aftur í þrjú ár er vegið að faginu og 

leikskólakennarar standa ekki með sjálfum sér og sinni sérþekkingu. Þegar 

námið var lengt í fimm ára meistaranám fækkaði nemum sem sóttu í námið, 

og þar með fækkaði brautskráðum leikskólakennurum (Jóhanna Einarsdóttir, 

2012). Vonandi taka fleiri leikskólar það upp að deila starfinu með foreldrum 

með þessum hætti og samskiptamiðlar eins og Facebook hafi góð áhrif á 

viðhorf til leikskólastarfsins. Það getur haft áhrif á að virðing fyrir starfinu 

aukist og fleiri sæki í leikskólakennaranámið og sjái það sem mögulegan 

framtíðarstarfsvettvang. 

5.5 Samantekt og niðurstöður 

Hér verður umræðuhlutinn um niðurstöðurnar tekinn saman og gerð skil á 

þeim niðurstöðum sem rannsóknin leiddi til. Leitast verður eftir því að koma 

með skýr svör við þeim spurningum sem lagt var upp með í byrjun þessarar 

ritgerðar. Ef litið er á rannsóknarspurninguna sjálfa þá spyr hún hver áhrif 

notkunar Facebook sem samskiptamiðils í leikskólastarfi eru. Til að skýra það 

nánar var spurt um ákveðna þætti sem lögð var áhersla á. Fyrst var spurt um 

hver áhrifin væru á samskipti foreldra og starfsfólks? Facebook-hóparnir gáfu 

starfsfólki og foreldrum samræðugrundvöll og leiddi það til þægilegri 

samskipta. Starfsfólkið náði til fjölbreytts hóps foreldra með því að nota 

Facebook. Það hafði þau áhrif að samskipti urðu auðveldari og traustari og 

foreldrar sýndu ánægju sína í samskiptum við starfsfólk. Foreldrar og 

starfsfólk voru sammála um að þau vildu fá frekari upplýsingar og tilkynningar 

um leikskólastarfið í gegnum Facebook-hópana. Mikilvægt er að athygli þeirra 
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fullorðnu sem koma að leikskólastarfi beinist sem mest að námi og leik 

barnanna en ekki persónulegum tengslum fyrrnefndra. 

Í annarri spurningu þar sem spurt var hver áhrif á samskipti foreldra og 

barna væru kom fram að samtöl um leikskólastarfið urðu meira áberandi og 

innihaldsríkari. Foreldar höfðu orð á því hvað börnin fengust við og vakti það 

ánægju hjá starfsfólki og áhuga hjá börnum. Facebook-hóparnir hjálpa 

foreldrum að eiga samræður við börnin sín og einnig börn með sérþarfir. 

Ánægjulegt var að sjá áhuga hjá feðrum og þátttöku þeirra þó svo að alltaf 

megi bæta þau samskipti.  

Þriðja spurningin sem lögð var fram er hver áhrif Facebook-hópa væru á 

fagmennsku starfsfólks. Starfsfólkið var sammála um að það væri hvetjandi 

að nota Facebook og miðla færslum af leikskólastarfinu þar. Starfsfólkinu 

fannst ígrundun og samvinna í starfinu eflast við notkun Facebook. Í umræðu 

starfsfólks kom fram að notkun Facebook efldi lærdómssamfélag innan 

leikskólans því að þar væri unnið í sameiningu. Í faglegri vinnu með börnunum 

fannst þeim Facebook vera góð leið til þess að fylgjast betur með námi 

barnanna. Starfsfólkið vill sýna fagmennsku við miðlun myndefnis af 

börnunum og vandar sig við þá vinnu. Það á við bæði um notkun eigin 

snjallsíma eða birtingu persónuupplýsinga á samskiptamiðlinum. Upp kom sú 

hugmynd að nýta námssögur við skráningu á námi og leik barnanna til að 

rannsaka það betur.  

Síðasta spurningin sem var lögð fram beindist að áhrifum notkunar 

Facebook-hópanna á viðhorf foreldra til leikskólastarfsins. Foreldrar ræddu 

um leikskólastarfið og sýndu því meiri áhuga og skilning. Facebook-hóparnir 

höfðu áhrif á umræðu í hverfinu um starfið á Töfrasteini. Starfsfólk vonast til 

þess að fleiri leikskólar fari að nota Facebook í sínu starfi og segja það geta 

haft góð áhrif á viðhorf til starfsins. 

5.6 Takmarkanir og styrkleikar 

Þær takmarkanir sem snúa að þessari rannsókn eru að notkun Facebook-hópa 

í þessum tilgangi hefur lítið sem ekkert verið rannsökuð og því torvelt að finna 

fræðilegt efni um það. Ég hafði lengi verið með þetta verkefni í huganum áður 

en ég byrjaði að innleiða það í starfið í leikskólanum. Þar sem ég er mjög hrifin 

af því að nota Facebook-hópana sjálf gæti það haft einhver áhrif á hvernig ég 

vinn úr niðurstöðunum. Ég reyndi eftir bestu vitund að sýna hlutleysi og setja 

fram niðurstöður burt séð frá persónulegum skoðunum.  

Eins og áður hefur komið fram getur verið erfitt að alhæfa um niðurstöður 

í tilviksrannsóknum. Niðurstöðurnar einskorðast við þessa rannsókn og því 

ekki hægt að segja til um hvort sambærileg rannsókn í öðrum leikskóla myndi 



 

76 

sýna sömu niðurstöður. Þó má nýta þær til að búa til nýjar ítarlegri 

rannsóknarspurningar fyrir áframhaldandi rannsóknir á þessu viðfangsefni. 

Nú á dögum er Facebook langvinsælasti samskiptamiðillinn meðal 

almennings á Íslandi og því tilvalið að notast við hann núna. Þó er ekki vitað 

hvort þær vinsældir munu haldast í framtíðinni eða einhverjir nýir miðlar taka 

við. Leikskólar þurfa að leitast eftir því að finna bestu leiðirnar á hverjum tíma. 

Það má líka ræða það hér að þó svo að Facebook virðist góð leið þá er hún 

ekki í einkaeigu leikskólans og því þarf einnig að hafa aðrar leiðir fyrir opinber 

samskipti og upplýsingagjöf. 

Við gagnaöflun hefði ég viljað sjá feður sýna vilja til þátttöku í viðtölum en 

meirihluti foreldra var áhugasamur. Áhugi starfsfólks og foreldra á verkefninu 

hjálpaði mikið til við að koma því í gang og gerði það að verkum að vel tókst 

til. Einbeittur vilji minn til að gera leikskólastarfið sýnilegra og áhugi á 

upplýsingatækni varð til þess að verkefnið fór af stað. Styrkleikar þessarar 

rannsóknar eru þeir að verkefnið getur mögulega ýtt við fleiri 

leikskólakennurum til að nýta nýjar upplýsingaleiðir í leikskólastarfi og gera 

það þannig sýnilegt. 
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6 Lokaorð 

Með samskiptamiðlinum Facebook er hægt að sýna leikskólastarfið á 

áhrifaríkan hátt. Með þessari aðferð er stuðlað að því að starfsfólk rýni betur 

í eigið starf og faglegt hlutverk. Samskiptamiðill eins og Facebook er leið sem 

er nýtt sem viðbót við þau samskipti sem eru nú þegar til staðar og þá einkum 

til að bæta foreldrasamskipti og veita foreldrum meiri innsýn í 

leikskólastarfið. 

Facebook virðist hafa gert mikið gagn og gefið leikskólalífinu á Töfrasteini 

smá lit í starfið. Facebook er eins og svið þar sem sýningar starfsins fara fram 

og áhorfendur geta samstundis látið ánægju sína í ljós á því verki sem hefur 

verið unnið að. Þarna fær starfsfólkið að finna fyrir jákvæðum áhrifum í garð 

starfsins sem eflir sjálfsmynd þeirra og fagmennsku. Starfsfólkið vill halda 

áfram með Facebook-hópana og foreldrar einnig sem er afar ánægjulegt. Þó 

þarf að huga að ýmsum málum til að gera betur. 

Það hefur verið mikil reynsla að hafa unnið þetta verkefni og þekkingin 

mun nýtast vel í eigin starfi framvegis. Það er óskandi að þetta verkefni sé 

aðeins byrjunin á rannsóknum um nýtingu á tækninýjungum eins og 

samskiptamiðlum í leikskólastarfi. Nú er tækniþróun í heiminum hröð og erfitt 

að segja til um hvort einhverjar betri leiðir til miðlunar leikskólastarfs muni 

líta dagsins ljós á komandi misserum. Það er hlutverk leikskólakennara að 

grípa þau tækifæri sem munu koma og nýta þau til að bæta leikskólastarf á 

Íslandi. 
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Viðauki A 

Leyfi leikskólastjóra 

Leyfi fyrir vinnslu verkefnisins                             Reykjavík 1. febrúar 2016                                                   

 

Ég gef Dagbjörtu Svövu Jónsdóttur meistaranema við Háskóla Íslands leyfi til 

að vinna meistaraverkefni sitt hér í leikskólanum Töfrasteini og safna þeim 

gögnum sem hún þarf er varða rannsókn hennar. 

 

 

 

________________________  

Leikskólastjóri 
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Viðauki B 

Leyfi fyrir öflun gagna rannsakanda 

Ég undirritaður hef lesið kynningu á rannsóknarverkefninu og treysti því að 

öll gögn verði meðhöndluð sem trúnaðarmál.  

Ég samþykki hér með þátttöku í rannsókninni og staðfesti það með 

undirskrift minni. 

 

 

______________________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

________________________________________ 

Foreldri/forráðamaður 
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Viðauki C 

Upplýst samþykki fyrir viðtal vegna eigindlegrar rannsóknar við  

M.Ed-skrif. 

Viðmælanda ber ekki skylda til þess að taka þátt og er frjálst að hætta 

hvenær sem er í viðtalinu. Viðmælanda er frjálst að neita að svara einhverri 

spurningu. 

Markmiðið er að skoða áhrif notkunar samskiptamiðilsins Facebook í 

leikskólastarfi. Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum við starfsfólk og 

foreldra barna í viðkomandi leikskóla. Viðtölin koma til með að veita frekari 

upplýsingar um þau áhrif sem notkun Facebook hefur á það starf sem unnið 

er í viðkomandi leikskóla. 

Rannsakandi heitir algjörum trúnaði og nafnleynd. Ekki verður hægt að rekja 

svör viðmælenda til þeirra. Gögnum verður eytt eftir úrvinnslu gagna.  

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka 

mín er fólgin.  

 

__________________________________________________________ 

Með undirskrift minni samþykki ég þátttöku. 
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Viðauki D 

Viðtalsrammi - Rýnihópur foreldra 

Kynning á viðmælendum 

Nafn, hvaða börn eigið þið og á hvaða deild eru börnin ykkar? 

Facebook hóparnir 

Hvað finnst ykkur svona almennt um Facebook hópana? 

Hvaða upplýsingar hafið þið fengið út frá Facebook-hópnum? 

Viðhorf til leikskólastarfins 

Hverjar voru hugmyndir ykkar um leikskólastarfið fyrir notkun hópsins? 

Hverjar eru hugmyndir ykkar núna um leikskólastarfið? 

Hvaða hugmyndir hafið þið um starf leikskólakennara? 

Hverjar eru hugmyndir ykkar um fagþekkingu starfsfólksins? 

Samskipti foreldra og barna 

Hvaða áhrif hefur Facebook-hópurinn haft á samskipti ykkar við börnin ykkar? 

Hvaða áhrif hefur þetta á hugmyndir ykkar um nám barnanna? 

Samskipti við starfsfólk  

Hvaða áhrif hefur notkun Facebook haft á samskipti ykkar við starfsfólkið? 

Athugasemdir 

Hvaða breytingar viljið þið sjá á leikskólastarfinu? 

Er eitthvað sem þið viljið fá að vita meira um varðandi dag barnsins? 

Hvernig sjáið þið Facebook-hópinn þróast nú í framhaldi? 

Eins eða öðruvísi? 
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Viðauki E 

Viðtalsrammi - Rýnihópur starfsfólks 

Kynning á umræðuefni 

Sagt frá markmiði viðtalsins.  

Facebook hóparnir 

Hvað finnst ykkur svona almennt um Facebook-hópana? 

Hverjar voru hugmyndir ykkar um verkefnið áður en þið fóruð að nota 

Facebook-hópana? 

Hverjar eru hugmyndir ykkar núna?  

Hvað  fannst ykkur áhugavert/athyglisvert/kom á óvart? 

Fagmennska starfsfólks 

Hvaða áhrif hefur notkun Facebook-hópanna á ykkar daglega starf? 

Hvaða áhrif hefur Facebook haft á ykkar hlutverk sem leikskólakennarar?  

Hvaða áhrif hefur þetta á fagvitund ykkar? (fagmennsku ykkar?) 

Samskipti við börnin 

Hvaða áhrif hefur Facebook-síðan á starf ykkar með börnunum? 

Hvaða áhrif hefur hún á samskipti ykkar við börnin? 

Hvaða áhrif hefur þetta á hugmyndir ykkar um nám barnanna? 

Samskipti við foreldra 

Hvaða áhrif hefur verkefnið haft á samskipti ykkar við foreldra? 

Hvaða áhrif haldið þið eða sjáið að Facebook-hóparnir hafi á foreldra? 

Hvað með viðhorf foreldra til ykkar starfs? 

Athugasemdir 

Hvað finnst ykkur þið hafa lært af þessu Facebook-verkefni? 

Hverjar eru væntingar ykkar til notkunar Facebook-hópsins í framhaldinu? 
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Viðauki F 

 


