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Formáli 

Frá því ég hóf störf í leikskóla árið 2011 hefur foreldrasamstarf verið mér hugleikið. Þá 
var ég orðin móðir og fann fljótlega fyrir því ábyrgðarhlutverki sem ég var komin í sem 
starfsmaður í leikskóla. Fyrir utan þá ábyrgð sem fylgdi því að starfa með ungum 
börnum uppgötvaði ég að samskipti mín við foreldra barnanna voru álíka ábyrgðarmikil. 
Þegar leið á nám mitt í leikskólakennarafræði og ég öðlaðist meiri reynslu á vettvangi 
leikskólans fann ég hvernig foreldrasamstarf hjálpaði mér að þroskast sem 
einstaklingur. Ég áttaði mig á því að starf með foreldrum fékk mig til að brjótast út úr 
þægindarammanum. Ég lærði að taka á móti börnum og foreldrum þeirra með opnum 
örmum og ég lærði að vinna í teymi. Ávallt hef ég fundið fyrir þeirri þrá að þróa 
starfshætti mína og var þessi rannsókn mikilvægt skref í því ferli.   

Fyrst og fremst vil ég þakka leiðsögukennaranum mínum Kristínu Karlsdóttur fyrir 
þann ómetanlega stuðning sem hún veitti mér í þessu ferli og jafnframt vil ég þakka 
henni fyrir þann skilning sem ég hef mætt hjá henni þegar mest á reyndi. Einnig vil ég 
þakka syni mínum, Styrmi Reynald, fyrir þolinmæðina auk fjölskyldu minnar sem veittu 
mér hjálparhönd þegar þurfti. Að lokum langar mig að koma fram þökkum til Heiðu 
Maríu fyrir yfirlestur, hvatningu og ómetanlega vináttu.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 
Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 
öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt 
til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 
orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 
ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 22. október 2016 

 

Unnur Kristjánsdóttir 
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Ágrip  

Markmið með þessari rannsókn var að varpa ljósi á hugmyndir barna um þátttöku 
foreldra sinna í leikskólastarfi. Tilgangur verkefnisins er að auka skilning á viðhorfum og 
upplifunum barna á þátttöku foreldra í leikskólastarfinu og skipulagi foreldrasamstarfs. 
Einnig að geta nýtt hugmyndir þeirra  til að endurmeta og þróa samstarf heimilis og 
leikskóla. Fræðilegur bakgrunnur verkefnisins byggir á umfjöllun um skipulag og 
framkvæmd foreldrasamstarfs í leikskólum, lýðræði í leikskólastarfi, mikilvægi þess að 
hlusta á sjónarmið barna og að lokum fjallað um vellíðan barna. Rannsóknin byggir á 
þeim grundvallar viðhorfum að börn séu fær um að nýta reynslu sína til þess að taka 
þátt í ákvarðanatökum um málefni sem þau varða og eigi þar af leiðandi að fá tækifæri 
til þess að lýsa skoðunum sínum og að á þær sé hlustað.  

 Um er að ræða eigindlega tilviksrannsókn sem unnin var með níu fimm ára börnum, 
sem öll voru í sama leikskólanum, í formi mósaík rannsóknaraðferða þar sem gögnum 
er safnað á fjölbreyttan hátt, til að mynda með, ljósmyndum o.fl.. Tekin voru viðtöl við 
börnin í þremur þriggja manna hópum, þar sem þau tjáðu sig með marvíslegum hætti. 
Við gagnaúrvinnslu voru niðurstöður flokkaðar í þrjú þemu: jákvæð reynsla, neikvæð 
reynsla og nýjar hugmyndir. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að börn upplifi 
þátttöku foreldra sinna sem jákvæða reynslu í langflestum tilfella. Börnin tjáðu sig að 
mestu um ánægjulegar upplifanir og vellíðan með foreldrum sínum innan leikskólans en 
þó voru nokkur börn sem höfðu frá neikvæðri reynslu að segja. Neikvæða reynslan 
beindist að upplifun barnanna af því þegar foreldrar þeirra höfðu ekki tök á að taka þátt 
í atburðum innan leikskólans. Niðurstöður rannsóknarinnar undirstrika ekki eingöngu 
mikilvægi þess að hlustað sé á börn og horft sé til alls barnahópsins þegar skipuleggja á 
foreldrasamstarf, heldur einnig að börn séu fær um að hafa áhrif á eigið líf. Því er hægt 
að fullyrða að ef leitað er eftir hugmyndum barna við skipulagningu má stuðla að 
vellíðan barna og farsælu foreldrasamstarfi.  
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Abstract 

Parents Participation in Pre School: Childrens Perspective 

The aim of this study was to highlight the children’s perspective of their parent’s 
participation in preschool. Their ideas can be utilized in planning parental partnership 
and they also provide a new perspective in the experiences and furthermore show 
children viewpoint and their own experiences on matters relating to their own lives. 
This study was a qualitative case research done with children in the form of the mosaic 
approach. Participants were nine children born in 2010 and they were divided into 
three groups of three. Along with interviews the children drew and took photos. 

The data processing results were grouped into three themes: positive experiences, 
negative experiences and new ideas. Results of the study indicate that children 
experience parents’ participation as a positive experience in most cases. Although that 
was the case, there were three participants who had some instances of negative 
experiences. They all agreed on the reasons why parents see themselves unable to 
participate in the preschool activities. The study results highlight the importance and of 
the necessity of listening to children’s perspectives when parents participation is 
planned. Guaranteeing the welfare of just a part of the group is not justified and if the 
children are made to take part in the organization of activities a successful parents 
participation and positive child experience can be had.   
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1 Inngangur  

Áhersla menntastofnana á foreldrasamstarf og þátttöku foreldra í skólastarfi hefur 
aukist talsvert síðustu ár. Foreldrar eru nú virkari og áhugasamari um nám barna sinna 
en áður, enda benda rannsóknir til þess að áhugi og meðvitund foreldra um nám barna 
sinna hefur áhrif á vellíðan og nám barnanna í daglegu skólastarfi (Whalley, M., 2007, 
bls. 87). 

Aðstæður foreldra og annarra aðstandenda eru misjafnar og því er erfitt að gera ráð 
fyrir samskonar þátttöku allra í leikskólastarfi. Að auki eru fjölskyldur fjölbreyttari í dag 
en tíðkaðist á árum áður og því er ekki hægt að ganga út frá því að fjölskyldurgerð, 
menningarlegur bakgrunnur og aðstæður barna sé eins. Í leikskólum á Íslandi hafa 
skipulagðir viðburðir tíðkast þar sem ætlast er til þátttöku foreldra. Til að mynda má 
nefna viðburði tengdir hefðum líkt og jólaföndur, mæðra- og bóndadagsdagar, opin 
hús, sýningar og annað. Með reynslu minni sem starfsmaður í leikskóla hef ég séð kvíða, 
hræðslu og vanlíðan barna sem fá ekki foreldra sína í leikskólann þegar sérstakir skipu-
lagðir viðburðir eru. Þegar kemur að viðburðir sem þessum þarf starfsfólk hverrar leik-
skóladeildar að undirbúa daginn vel og þá þarf sérstaklega að huga að þeim börnum 
sem fá ekki foreldra til sín. Oft eru þetta sömu börnin.  

Fyrir utan reynslu mína sem starfsmaður í leikskóla er ég einnig móðir leikskóla-
barns. Sonur minn er á sjötta aldursári og höfum við búið tvö saman nánast alla hans 
leikskólagöngu.  Allan þann tíma hef ég stundað vinnu og fullt nám í leikskólakennara-
fræðum. Álag tengt námi og vinnu hefur oft gert það að verkum að ég hef ekki haft tök 
á að mæta á skipulagða viðburði í leikskólanum. Þá hefur faðir drengsins hvorki tekið 
þátt né tengst leikskólagöngu hans. Þegar ég hugsa til þess að sonur minn sé “eitt af 
börnunum” sem fær ekki foreldra sína á skipulagða viðburði leikskólans upplifi ég bæði 
skömm og kvíða. Þegar ég sé mér ekki fært að mæta á slíka viðburði reyni ég að fá 
ömmur, afa eða önnur skyldmenni til að mæta í minn stað en komið hefur fyrir að 
enginn komist. Það veldur því að drengurinn er leiður og sár. Staðreyndin er því sú að 
viðburðir í leikskólanum, sem eiga að vera ánægjulegir fyrir börn sem og foreldra þeirra 
eru það ekki alltaf.  

Í nýlegri aðalnámskrá (2011) er lögði aukin áhersla á lýðræði í skólastarfi á Íslandi og 
gerð aukin krafa um samstarf og þátttöku bæði foreldra og barna. Vegna þessa er í mun 
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meira mæli lagt upp úr því að fá fram skoðanir og hugmyndir barna um skólastarfið en 
áður, með það að markmiði að þau fái tækifæri til þess að hafa bein áhrif á nám sitt og 
daglegt starf skólanna. Ég tel því rannsóknina vera mikilvæga fyrir íslenskt skólastarf og 
framþróun þess, svo hægt sé að tryggja vellíðan barna og foreldra. Með vellíðan þeirra 
má byggja grunn að farsælu foreldrasamstarfi. 

Markmið með rannsókn þessari var að fá fram hugmyndir barna um þátttöku 
foreldra í leikskólastarfi. Hugmyndir þeirra um hvar í umhverfi leikskólans þau sjá 
foreldra sína og hvar þau vilja sjá þá. Þessar hugmyndir geta þá aðstoðað stjórnendum 
leikskóla með skipulagningu foreldrasamstarfs. Ég leitaði svara við eftirtöldum 
spurningum: 

� Hver er reynsla barna af þátttöku foreldra í leikskólastarfi? 
� Hverjar eru hugmyndir barna um þátttöku foreldra í leikskólastarfi? 

� Hvernig má skipuleggja foreldrasamstarf með sjónarmið barna að leiðarljósi? 

Hér á eftir verður farið yfir þann fræðilega grunn og þau hugtök sem tengjast 
markmiðum og rannsóknarspurningum rannsóknarinnar. Til að byrja með verður rýnt í 
rannsóknir og fræðileg skrif sem leggja áherslu á gildi foreldrasamstarfs, þátttöku 
foreldra og skipulagningu þess. Því næst verður lýðræði í leikskólastarfi gerð skil, sem 
og sjónarmiðum barna og þátttöku þeirra í rannsóknum. Að lokum verður fjallað um 
vellíðan barna í leikskólastarfi.  Umfjöllunin mun tengjast vettvangi leikskólans og þeim 
aðstæðum sem leikskólabörn búa við dags daglega. Í kjölfarið verður aðferðafræði 
rannsóknarinnar gerð skil þar sem fjallað verður um rannsóknarsnið, siðferðileg álita-
mál, gagnöflun og fleira. Við gagnaöflun var stuðst við fjölbreyttar aðferðir og leitast var 
við að velja aðferðir sem reynst hafa vel í rannsóknum með börnum og þróaðar hafa 
verið með það í huga að nálgast sjónarhorn barna. Safnað var gögnum með viðtölum 
við barnahópa, teikningar barnanna og ljósmyndir þeirra. Því næst verða niðurstöðum 
rannsóknarinnar gerð góð skil og umræður tengdar þeim.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður farið yfir þau fræðilegu hugtök sem tengjast rannsókninni og markmiðum 
hennar. Þau yfirhugtök sem gerð verða grein fyrir eru foreldrasamstarf, lýðræði og 
sjónarmið barna og vellíðan. Fjallað verður um þau á foresendum leikskólastigisins. Í 
lokin verða áhersluatriði fræðilega bakgrunnsins sem tengjast rannsókninni tekin saman 
í stutta samantekt.   

2.1 Foreldrasamstarf 
Í fyrstu lögum um leikskóla, árið 1991, kemur fátt fram um foreldrasamstarf nema að 
leikskólinn skuli annast börn á uppeldislegan og menntunarlegan hátt, að ósk foreldra 
og í samráði við þá (Lög um leikskóla, nr. 48/1991). Árið 1994, þegar leikskólinn var 
samþykktur sem fyrsta skólastigið, voru lögin endurskoðuð og kveðið var á um að skylt 
væri að efla samstarf milli heimilis og skóla með velferð barnanna að leiðarljósi (Lög um 
leikskóla, nr. 78/1994). Í nýrri lögum um leikskóla (nr. 90/2008) segir að foreldrar skuli 
hafa náið samráð við starfsfólk leikskóla og veita þær upplýsingar sem geta skipt máli 
fyrir skólastarfið og velferð barna. Auk þess eiga foreldrar rétt á upplýsingum um skóla-
starfið og stöðu barna sinna (9. gr.). Samkvæmt sömu lögum skal vera starfandi 
foreldraráð í hverjum leikskóla. Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla 
og nefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi skólans. 
Foreldraráð á að hafa umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfinu 
(11. gr.). Hér má sjá hversu hröð þróunin hefur verið í menntunarfræðum ungra barna 
hér á landi.   

Aðalnámskrá leikskóla (2011) fjallar ítarlega um samskipti leikskóla og fjölskyldna. 
Þar segir að líðan barns í leikskóla sé samtvinnuð velferð fjölskyldu þess og heimilis. Þá 
sé sjónarmið foreldra og framlag þeirra til leiksólastarfsins mikilvægur þáttur í því að 
hafa heildarsýn á velferð og vellíðan barna. Við upphaf leikskólagöngu barns gefst 
foreldrum tækifæri til að kynnast starfsháttum, hugmyndafræði og námskrá skólans. 
Fyrstu skref barnsins í leikskólanum byggjast á gagnkvæmum upplýsingum milli foreldra 
og starfsfólks um barnið, aðstæður þess, reynslu og áhugasviði. Foreldrasamstarf felst 
auk þess í daglegum samskiptum og reglubundnum samtölum þar sem gefast tækifæri 
á markvissri samræðu um líðan, nám og þroska barns heima og í leikskólanum. Jafn-
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framt er hvatt til þátttöku fjölskyldna og að leitast skuli eftir sjónarmiðum foreldra og 
stuðlað að áhrifum þeirra á starfið. Í lokin kemur fram mikilvægur punktur, en þar segir: 
“Leikskólakennarar ígrunda og meta sjónarmið barna og framlag foreldra til leikskóla-
starfsins. Með fagmennsku sinni bera þeir ábyrgð á að skipulag taki mið af heildar-
hagsmunum allra sem að því koma.” (bls. 33). 

Þegar huga á að foreldrasamstarfi og þátttöku foreldra í skólastarfi er mikilvægt að 
horfa á samfélagið í heild sinni, menningu og hefðir og áhrif þess á skólastofnanir. Í því 
samhengi er hentugt að horfa til Bronfenbrenner og kenningar hans. Bronfenbrenner 
(1979) setti fram kenningu um áhrif umhvefis á þroska barna í félags- og menningarlegu 
samhengi. Kenningin kallast vistfræðikenning (e. ecological system) og með henni 
dregur Bronfenbrenner upp mynd af helstu áhrifaþáttum á þroska barna.  Hann horfði á 
einstaklinginn út frá heildrænu samhengi; félagslegum, sögulegum, menningarlegum og 
umhverfislegum þáttum. Áhrifaþættina kortlagði hann með því að skipta umhverfi 
einstaklings í misnálæg kerfi sem umlykja barnið. Barnið sjálft er kjarninn, næst barninu 
er nærkerfi (e. microsystem), við tekur millikerfi (e. mesosystem), á eftir því er stofn-
anakerfi (e. exosystem) og að lokum er lýðkerfi (e. macrosystem). Með þessum kerfum 
er hægt að skoða áhrif af þátttöku foreldra á þroska barna (bls. 7). Þegar skoða á 
foreldrasamstarf út frá vistfræðikenningu Bronfenbrenners skal skoða tvö kerfi, nær-
kerfið og millikerfið. 

Nærkerfið vísar í nánasta umhverfi barnsins, til að mynda fjölskyldan, vinir, heimilið 
og leikskólinn. Í nærkerfinu hefur barnið sjálft áhrif á vettvanginn, ásamt öðrum, og í 
samskiptum sínum við fjölskylduna lærir barnið hlutverkaskiptingu, viðeigandi hegðun 
og menningarleg gildi. Þannig hefur heimamenning og leikskólamenning áhrif á þroska 
barnsins. Í millikerfinu felast samskipti milli nærkerfanna, t.d. samskipti milli leikskóla 
og heimilis. Bronfenbrenner telur að möguleikar barns til þess að þroskast á nýjum 
vettvangi séu háðir því að skólinn fái stöðugt upplýsingar að heiman um barnið og 
öfugt. Því má ætla að sterk tengsl milli foreldra og leikskólakennara sé lykilatriði í 
alhliða þroska leikskólabarna (Bronfenbrenner, 1979, bls. 7-9).  

Líkt og Bronfenbrenner segir, eiga börn ásamt öðrum að hafa áhrif á nærkerfi sitt  
sem bendir til þess að börn ættu að hafa rétt til þess að hafa áhrif á leikskólastarfið. 
Samræmist þetta nýrri kenningum um sjónarmið barna, rétt þeirra til skoðana og 
mikilvægi þess að á þau sé hlustað. Að viðhorf þeirra, reynsla og áhugi séu tekin 
alvarlega. Samkvæmt vistfræðikenningunni er ljóst að samskipti milli nærkerfanna hafa 
áhrif á þroska barna og má því segja að samvinna heimila og skóla sé mikilvæg. Ætla má 
að þátttaka foreldra í leikskólastarfi sé því hentug leið til þess að virkja það sem 
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Bronfenbrenner kallar millikerfi barna þar sem samskipti heimilis og leikskóla eiga sér 
stað en jafnframt má velta því fyrir sér hvort börn kjósi að blanda saman heima-
menningu og leikskólamenningu, eða halda þeim aðgreindum. 

Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir (2007) fjalla um kenningu Lars Dencik 
og tengist hún óneitanlega vistfræðikenningu Bronfenbrenners. Lars telur að börn alist 
upp í tveimur heimum, á heimili og í skóla, og kallar hann það tvöfalda félagsmótun. 
Hann skilgreindi heimana sem félagssvæði, að heimilið væri eitt félagssvæði og skólinn 
annað. Lagði hann þá mikla áherslu á samskipti milli þessara félagssvæða vegna þeirra 
áhrifa sem svæðin hafa á hvort annað. Benti hann á að börn verji minnstum tíma 
dagsins í samveru við foreldra sína og fjölskyldu og öðlist á meðan reynslu í skólum sem 
foreldrar þeirra þekkja ekki. Þess vegna er nauðsynlegt að skoða félagssvæðin tvö, 
heimana tvo, og tengsl þeirra svo hægt sé að skilja börn og líf þeirra betur (bls. 679).  

Foreldrasamstarf í leikskólum hefur tekið miklum breytingum í gegnum tíðina. Ward 
(2009) fer lauslega yfir þær breytingar sem hafa átt sér stað á síðustu áratugum. Hún 
segir að það hafi ekki verið fyrr enn á áttunda áratugnum að starfsfólk leikskóla hafi 
fyrst áttað sig á því að með samskiptum við foreldra yrði starf þeirra talið faglegra. Á 
níunda áratugnum var litið á foreldra sem viðskiptavini þjónustu leikskólanna og þar 
með var hafist handa við að mæta þörfum og óskum foreldranna. Þarfir og óskir 
foreldra fólust alla jafna undir starfshætti og stefnu skólanna, til að mynda uppeldis-
aðferðir eða þætti í dagskipulagi. Réttur foreldra jókst á tíunda áratugnum þar sem þau 
höfðu meiri áhrif á málefni barna sinna og þau talin vera sérfræðingar um eigið barn og 
uppeldi þess. Það varð til þess að foreldrasamstarf í leikskólum varð virkara og foreldra-
félög og foreldraráð urðu að veruleika (bls. 33).  

Starf kennara er mun flóknara í dag enn það var áður fyrr. Þegar kemur að foreldra-
samstarfi þarf ekki einungis að miðla upplýsingum á milli heimilis og skóla heldur þurfa 
kennarar að skoða félagslegar- og menntunarlegar aðstæður fjölskyldna svo hægt sé að 
skilja hlutverk þeirra og þarfir. Með því geta kennarar unnið með fjölskyldum barnanna 
á áhrifaríkan hátt (Olsen og Fuller, 2008, bls. 2).  

Fjölskylduformið hefur tekið ýmsum breytingum í gegnum tíðina og er nútíma-
fjölskylda í margvíslegum formum. Í dag koma tiltölulega fá börn frá fjölskyldum sem 
litið var á sem hefðbundar á árum áður, þar sem móðir var heimavinnandi og faðirinn 
útivinnandi. Heimili barna eru margvíslega samsett, sum koma af heimilum með 
einstæðum foreldrum, fósturforeldrum, samkynhneigðum foreldrum, ömmum og/eða 
öfum eða foreldrum með annað móðurmál. Fjölbreytileikinn er mikill og ábyrgðin núna 
því meiri hjá kennurum að stuðla að góðu samstarfi. Þarft er að hafa í huga að börn 
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þrífast og eru hæf og hamingjusöm óháð fjölskylduformi sínu (Olsen og Fuller, 2008, 
bls. 2; Whalley, 1997, bls. 9). Ásamt breyttu fjölskylduformi hefur hraðinn í samfélaginu 
aukist til muna með lengri vinnutíma foreldra og aukinni áherslu á frístundir (Nanna 
Kristín Christiansen, 2010, bls. 42). 

Mikilvægt er að kennarar kynnist fjölskyldum barnanna og skilji hlutverk þeirra í 
samfélaginu, því börn koma í leikskólann með reynslu úr fjölskyldulífinu (Olsen og 
Fuller, 2008, bls. 6). Rodd (2013) telur mikilvægt að líta ekki aðeins á foreldra sem 
aðstoðamenn eða gesti í leikskólanum, heldur samstarfsaðila með skoðanir sem ber að 
virða og sem eru fær um að leggja sitt af mörkum í ákvörðunum er varða börnin þeirra. 
Hún ályktar einnig að gott samstarf við foreldra byggi á trausti og opnum og vin-
samlegum samskiptum þar sem virðing er borin fyrir skoðunum og reynslu viðmælanda 
(bls. 222-224). Whalley (1997) tekur í sama streng og segir að kennarar þurfi að vera 
tilbúnir til þess að hafa foreldra sem hluta af starfinu og vinna með þeim á 
jafningjagrundvelli, deila með þeim og samræma ákvarðanatökur sem varða barnið, 
setja sig í spor foreldranna og hafa trú á sjálfum sér og starfi sínu (bls. 21). 

Faglegt og gott leikskólastarf krefst samvinnu foreldra og starfsfólks. Nauðsynlegt er 
að allir aðilar hafi sameiginleg markmið og taki sameiginlegar ákvarðanir er varða 
börnin. Jafnframt er mikilvægt að allar nauðsynlegar upplýsingar berist, bæði frá heimili 
til starfsfólks leikskólans og frá leikskóla til foreldra. Foreldrar og starfsfólk vilja aðeins 
það sem er börnunum fyrir bestu og með farsælu samstarfi eru auknar líkur á því að 
barninu gangi og líði vel í leikskólanum (Rodd, 2013, bls. 221; Olsen og Fuller, 2008, bls. 
182).  

2.1.1 Þátttaka foreldra 

Samstarf foreldra (e. parents involvement) og leikskóla geta verið af margvíslegum 
toga. Það getur verið í formi samskipta, samskipta um leikskólastarfið, barnið, uppeldis-
aðferðir, menntun, öruggt umhverfi, félagsþroska og fleira. Jafnframt getur það verið í 
formi þátttöku foreldra (e. parents participation) í leikskólastarfinu og skipulögðum 
viðburðum (Ward, 2009, bls. 34).  

Leikskólakennarar hafa lengi viðurkennt ágæti og nauðsyn þess að foreldrar taki 
virkan þátt í námi og þroska barna sinna. Sú skoðun að foreldrar þekki börnin best er 
ríkjandi þar sem talað er um foreldra sem sérfræðinga barna sinna og að þau hafi 
dýrmæta innsýn og upplýsingar sem þau geta miðlað til kennara (Olsen og Fuller, 2008, 
bls. 182).  
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Þátttaka foreldra í leikskólastarfi spilar stórt hlutverk í þroska barna að sögn Calzada 
og félaga (2014). Þátttaka foreldra hvetur börn til náms og skapar félagslega- og 
tilfinningalega hæfni sem er nauðsynleg fyrir frekara nám (bls. 871-872). Auk þess geta 
foreldrar og leikskólakennarar orðið góðar fyrirmyndir með því að stuðla að farsælum 
samskiptum og þátttöku í námi barnanna (Ward, 2009, bls. 38).  

Ward (2009) fjallar um mikilvægi þátttöku foreldra í leikskólastarfi. Hún telur að 
með því að bjóða foreldrum fjölbreyttar leiðir til þátttöku fái þau tækifæri til þess að 
velja og nýta sér einhverjar af þeim leiðum sem henta hverju sinni. Segir hún ávinning 
þátttöku foreldra vera af mörgum toga. Hægt sé að mynda nánari tengsl milli starfsfólks 
leikskólanna og foreldranna, foreldrar geta öðlast aukið sjálfsöryggi og auk þess kynnst 
öðrum foreldrum. Með þátttöku í leikskólastarfinu geta foreldrar fundið fyrir stolti yfir 
vinnu sinni með börnunum sem getur hvatt þau til nánari þátttöku og börnin fá 
tækifæri til þess að alast upp í umhverfi sem stuðlar að samvinnu allra (bls. 43). 

Víðs vegar um heiminn er að finna félög eða skólastofnanir sem hafa þróað náið 
samstarf við heimili sem byggir á þátttöku foreldra. Sem dæmi má nefna Pen Green í 
Englandi sem er miðstöð fyrir ung börn og fjölskyldur þeirra. Hugmyndafræði Pen 
Green snýr að því að í öllum samfélögum eigi að þjóna börnum, 5 ára og yngri, og 
fjölskyldum þeirra. Slík þjónusta á að koma til móts við þarfir barnanna en ekki síst 
styðja við fjölskyldur þeirra um leið. Þar hefur markvisst verið unnið að því að móta og 
þróa foreldrasamstarf og segir starfsfólk Pen Green að þau geri sér grein fyrir því að 
unnið sé að því að bjóða hverju barni og fjölskyldu jöfn tækifæri til menntunar og 
umönnunar en Pen Green er leiðandi á þessu sviði (Whalley, M. and the Pen Green 
Centre Team, 2007, bls. 87).  

Foreldrar eru ólík innbyrðis og til þess að hugmyndir Pen Green skili sér til foreldra, 
þurfi þau sífellt að ígrunda leiðir sínar til eflingar foreldrasamstarfs. Hvert barn á rétt á 
því að foreldrar þeirra taki þátt í skólastarfi og það er skylda skólanna að veita þá 
þjónustu á þann hátt að allir geti tekið þátt (Whalley, M. and the Pen Green Centre 
Team, 2007, bls. 87). Pen Green miðstöðin þjónustar foreldra á margvíslegan hátt og 
gefur þeim tækifæri til að kynnast börnunum í gegnum leik. Foreldrar fá fræðslu um 
uppeldi, þroska barna og nám þeirra. Stuðlað er að samskiptum milli foreldra og fá 
foreldrar auk þess stuðning og aðgang að félagsráðgjöf (Jackson og Needham, 2014, bls. 
22).  

Í Ástralíu er að finna leikhópa (e. playgroup) sem bjóða foreldrum upp á tækifæri til 
að mæta og deila reynslu sinni á meðan börnin leika sér, læra og kynnast öðrum 
börnum. Ýmsir fagaðilar standa fyrir þessum leikhópum og samanstendur sá hópur af 
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leikskólakennurum, félagsráðgjöfum og næringarfræðingum. Markmið hópanna er 
meðal annars að hafa örvandi verkefni fyrir börnin, auka þekkingu foreldra á uppeldis-
starfinu og á námi og þroska barna, auðvelda foreldrum félagsleg tengsl og veita 
aðgang að upplýsingum og ráðgjöf. Hægt er að finna fleiri úrræði með svipuð markmið 
líkt og opnir leikskólar í Noregi og barna- og fjölskylduhópar í Frakklandi, Belgíu og Ítalíu 
(Jackson og Needham, 2014, bls. 43). Á Íslandi hafa verið starfræktir foreldramorgnar í 
Breiðholti. Markmið þeirra var að ná til innflytjenda með ung börn sem ekki voru byrjuð 
í leikskóla og draga úr félagaslegri einangrun ungra mæðra. Boðið var upp á margs 
konar fræðslu til að styrkja tengsl þeirra við samfélagið og auðvelda við uppeldis-
hlutverkið. Jafnframt var þematengd íslenskukennsla sem tengdist foreldrahlutverkinu 
eða börnum á einhvern hátt (Alþjóðahúsið í Breiðholti foreldramorgnar, e.d). 

 
2.1.2 Rannsóknir á foreldrasamstarfi 

Fjölmargar rannsóknir sýna fram á mikilvægi foreldrasamstarfs. Niðurstöður þeirra gefa 
til kynna að ef samstarf foreldra og leikskólakennara er gott hefur það góð áhrif á nám 
og hegðun barna og börnin hafa jákvæðara viðhorf til leikskólastarfsins. Jafnframt eru 
foreldrar almennt sáttari og upplifa að þeir hafi áhrif á gang mála. Foreldrar og leik-
skólakennarar eru allir sérfræðingar, leikskólakennarar eru sérfræðingar í leikskóla-
fræðum og starfi og foreldrar eru sérfræðingar í börnunum sínum (Rodd, 2013, bls. 221; 
Mahmood, 2013, bls. 56; Addi-Raccah og Arviv-Elyashiv, 2008, bls. 396-397; Draper og 
Duffy, 2006, bls. 152). Rannsóknir sýna jafnframt að samskipti milli foreldra og leikskóla 
fari helst fram þegar foreldrar koma með börnin á morgnana eða þegar þau sækja þau 
seinni part dags. Foreldrar fái þá helst upplýsingar í gegnum upplýsingatöflu í leik-
skólum eða í daglegum samskiptum við starfsfólk leikskólanna (Jóhanna Einarsdóttir og 
Bryndís Garðarsdóttir, 2007, bls. 681). 

Þrátt fyrir niðurstöður fræðimanna um mikilvægi jákvæðs foreldrasamstarfs af hálfu 
foreldra og skóla benda niðurstöður rannsókna þó á að ef foreldrasamstarf er illa 
skipulagt getur það haft neikvæð áhrif á starfið, myndað spennu og stuðlað að 
ágreiningi milli kennara og foreldra. Samkvæmt rannsóknum eru sumir kennarar ekki 
fúsir til samstarfs við foreldra og finnst erfitt að sættast á það að foreldrar skipti sér af 
starfinu (Addi-Raccah og Arviv-Elyashiv, 2008, bls. 397). Bent hefur verið á að þrátt fyrir 
að foreldrar vilji börnum sínum allt fyrir bestu og styðja við nám þeirra hafi ekki allir 
möguleika til þess og aðrir vanmeta mikilvægi foreldrasamstarfs eða sýna ekki áhuga á 
þess konar samstarfi (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2007, bls. 680). 
Auk þess þarf að hafa í huga að foreldrar geti átt neikvæðar minningar gagnvart 
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stofnunum eins og leikskólum. Þá skal mæta þeim með vinalegu viðmóti og virðingu 
(Whalley, 1997, bls. 30). 

Fjöldi rannsókna sem fjalla um þátttöku foreldra í leikskólum hafa skoðað félagslega 
stöðu foreldra, tíma þeirra sem gefst til þátttöku, fjárhag og menntun. Auk þess hafa 
nýlegar rannsóknir beint athyglinni að fjölskyldunni og margvíslegum formum hennar. 
Aðrar rannsóknir hafa lagt áherslu á menningarlegan- og heilsufarslegan bakgrunn 
foreldra (Gaunt og Scott, 2014, bls. 476). Allt eiga fyrri rannsóknir, sem tengjast við-
fangsefninu, það sameiginlegt að leita eftir sjónarmiðum fullorðinna, bakgrunns-
upplýsingum um þau eða um samfélagslega stöðu þeirra. Ekki er að finna rannsóknir 
þar sem leitað hefur verið eftir sjónarmiðum barna um þátttöku foreldra í leik-
skólastarfi. Hér verður því stiklað á stóru um fyrri rannsóknir um þátttöku foreldra í 
leikskólastarfi.   

Langtímarannsóknir hafa gefið sterkar vísbendingar um að þátttaka foreldra í skóla-
starfi barna sinna sé hagur barnsins, fjölskyldu þess og samfélags. Aðrar samfélagslegar 
rannsóknir staðfesta að þátttaka foreldra og nærsamfélagsins sé lykillinn í að styðja við 
börn til þess að ná bæði námslegum- og félagslegum þroska (Whalley, M. and the Pen 
Green Centre Team, 2007, bls. 87). Til að mynda kom í ljós að með þátttöku sinni töldu 
foreldrar sig hafa gefið þeim stuðning, vináttu, ánægju og dýpri skilning á námi barna 
sinna og árangri (Whalley, 1997, bls. 27). 

Íslensk rannsókn um þátttöku foreldra í leikskólastarfi var framkvæmd árið 2007. 
Kom þar í ljós að þátttöku foreldra mætti sjá með mætingu á viðburði í leikskólunum, 
með virku foreldrafélagi, hvort þeir hefðu skoðanir á starfi skólanna, mættu á fundi og 
kynningar, tækju beinan þátt í starfi á deildum og kæmu með í ferðir. Þátttaka foreldra í 
daglegu starfi var þó sjaldgæf. Langalgengast var að foreldrar mættu í skipulagða 
viðburði á vegum leikskólanna. Helstu hindranirnar sem leikskólakennarar, sem tóku 
þátt í rannsókninni, sáu þegar horft var til samstarfs við foreldra og þátttöku þeirra í 
starfinu, voru tíma- og áhugaleysi foreldra (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðars-
dóttir, 2007, bls. 682-688). Niðurstöður rannsókna Pen Green hafa bent til þess að 
viðhorf og væntingar foreldra séu mikilvægar í leikskólagöngu barns ásamt því að leik-
skólinn kynni fyrir foreldrum starfshætti og markmið leikskólastarfsins. Þannig megi 
hvetja til virkni og efla áhuga foreldra (Whalley, 2006). 
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2.1.3 Skipulagning foreldrasamstarfs 

Mikilvægt er að skipuleggja leikskólastarf vel, þar með talið foreldrasamstarf og hvernig 
megi tengja skólastarfið við reynslu barna á heimili sínu eða utan leikskóla (McLachlan, 
Fleer og Edwarsd, 2013, bls. 63). 

Whalley (1997) telur upp ýmsar þætti sem leikskólakennarar geta haft í huga þegar 
skipuleggja á foreldrasamstarf. Til að mynda er gott að skapa vinalegt umhverfi í 
leikskólanum,  meðal annars með því að hengja upp myndir barnanna, ljósmyndir, 
myndrænar merkingar og útbúa svæði þar sem hægt er að slaka á (bls. 28-29).  
Heimsóknir leikskólakennara á heimili barns og foreldra þess, áður en formlegri leik-
skólaganga hefst, hefur reynst vel til þess að kynnast, skiptast á upplýsingum og til þess 
að undirbúa alla aðila undir gott samstarf. Foreldrar líta á heimili sitt sem öruggan vett-
vang og andrúmsloftið líklegt til að vera ánægjulegt (bls. 30). Vel skipulögð aðlögun 
barna er auk þess gríðarlega mikilvæg. Sveigjanleiki þarf að vera til staðar fyrir þarfir 
barnsins og foreldra þess þegar kemur að dag- og tímasetningum svo stuðla megi að 
vellíðan og öryggi allra. Jafnframt þarf starfsfólk leikskólans að sækja sér upplýsingar 
um barnið, til að mynda áhugamál þess, hvernig sé best að hugga það og annað sem 
gæti nýst til þess að tengjast barninu (bls. 32-33). Whalley telur mikilvægt að 
lykilmanneskja (e. key worker) taki á móti barni og foreldrum þess í aðlögun og verði 
tengiliður fyrst um sinn. Þess konar fyrirkomulag veitir foreldrum oft öryggi og gefur 
meiri nánd í samstarfi (bls. 33-34).  

Knopf og Swick (2007) telja upp aðferðir til þess að byggja upp og þróa jákvætt 
samstarf við foreldra. Þeir segja að kennari þurfi að ná til allra forelda og virkja 
samstarfið sem fyrst, samskiptin þurfi að vera fjölbreytt og regluleg, í gegnum síma, 
tölvupóst eða í leikskólanum og deila þurfi með foreldrum ýmis konar upplýsingum um 
lítil jafnt sem stór afrek barnsins. Skilja þurfi þarfir hvers foreldris og hvernig megi mæta 
þeim, ávallt skuli hlusta á áhyggjur og skoðanir foreldra og spyrja foreldra ætíð um ráð 
þegar svo beri undir (294-295). 

Líkt og kom fram hér framar í kaflanum er um að ræða breytt fjölskylduform í 
nútíma samfélagi  ásamt fjölmenningu og vinnuálagi foreldra. Það getur verið hindrun 
fyrir leikskólakennara þegar skipuleggja á foreldrasamstarf. Sumir foreldrar taka sjaldan 
þátt í leikskólastarfi barna sinna, koma jafnvel ekki oft inn í sjálfa leikskólabygginguna 
og suma er erfitt að nálgast. Margar ástæður geta verið fyrir því þótt flestir foreldrar 
hafi viljann til þátttöku (Ward, 2009, bls. 52).  
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Foreldrar sækja í þjónustu leikskóla sem hentar fjölskyldulífinu til að mæta þörfum 
þeirra. Þau vilja að börnin sín fái umönnun, rými til leiks og menntun. Leikskólinn þarf 
einnig að mæta þörfum foreldra hvað varðar tímasetningar. Erfitt getur verið að mæta 
þörfum allra og þurfa leikskólakennarar því að vera sveigjanlegir og horfa til nær-
umhverfis leikskólans, t.d. tímasetningar grunnskóla eða fyrirtækja í hverfinu. Fyrstu 
móttökur foreldra geta auk þess skipt sköpum þegar efna á til foreldrasamstarfs. Sumir 
foreldrar mynda sér strax skoðun á starfinu og starfsfólkinu eftir því hvernig móttökur 
þau fá við fyrstu komu. Sumir foreldrar finna fyrir óöryggi og telja starfsfólk ekki hlusta 
á skoðanir sínar eða ábendingar. Þessar mögulegu hindranir foreldrasamstarfs benda til 
mikilvægi samskiptahæfni starfsfólks sem byggja þarf á virðingu og gildum leikskólans 
(Ward, 2009, bls. 54-55) 

Skólaganga foreldra og reynsla þeirra getur haft áhrif á viðhorf þeirra og hugmyndir 
til leik- og grunnskóla. Fyrir nokkrum áratugum var talið að slæmt gengi barns í skóla 
væri á ábyrgð barnsins sjálfs og/eða foreldra þess. Hins vegar hafa komið fram gagn-
rýnisraddir á síðustu árum þar sem haldið hefur verið fram að foreldrar geti verið 
óöruggir þegar kemur að kröfum og gildum skólanna. Það sem var ekki alltaf viður-
kennt, var að þær kröfur sem kennarar og skólar setja á börn og fjölskyldur þeirra, hafi 
áhrif á það hvernig þessum börnum líður og hvernig þau haga sér (Whalley, M. and the 
Pen Green Centre Team, 2007, bls. 86-87; Ward, 2009, bls. 57).   

Með því að leggja ríka áherslu á foreldrasamstarf og þátttöku foreldra í 
leikskólastarfinu er ekki eingöngu hægt að efla gæði leikskólans heldur getur orðspor 
hans eflst til muna, sem getur svo hvatt til frekari þróunar í þeim efnum (Ward, 2009, 
bls. 47). Þegar þróa á þætti leikskólastarfs, í þessu tilfelli foreldrasamstarf, má til að 
mynda hafa lýðræðisleg gildi í huga og nálgast með lýðræðislegum vinnubrögðum 
skoðanir þeirra sem foreldrasamstarf snertir, þ.e. starfsfólk leikskóla, foreldra og börn. 

2.2 Lýðræði og sjónarmið barna 
Í rannsókninni sem hér er fjallað um er leitast eftir að fá fram hugmyndir barna á 
þátttöku foreldra í leikskólastarfi. Lýðræði snýr að því að fá fram hugmyndir allra 
hagsmunaaðila og að allir hafi jafnan rétt. Þar er jafnframt gengið út frá því að allir hafi 
ólíkar skoðanir, reynslu og hugmyndir. Því er mikilvægt að skoða hvað lýðræði felur í sér 
og hvernig lýðræði birtist í leikskólastarfi. Þar að auki er þarft að ræða um sjónarmið 
barna í því samhengi og þá staðreynd að börn hafa skoðanir sem ber að hlusta á.  
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2.2.1 Lýðræði og menntun 

Þegar orðinu lýðræði er flett upp í orðabók (snara.is) kemur fram að lýðræði sé réttur 
og aðstaða einstaklinga og hópa til að láta í ljós vilja sinn og hafa áhrif á öll samfélagsleg 
málefni. Hvert samfélag er myndað af ólíkum hópum fólks sem allir tilheyra ákveðinni 
félagslegri heild. Að vera hluti af samfélagi krefst þátttöku allra sem því tilheyra. Ýmsar 
forsendur geta hamlað einstaklingum eða hópum frá fullri þátttöku í samfélaginu, til að 
mynda geta peningar hamlað fátækum, tröppur geta hamlað fötluðum o.s.frv.. Nauð-
synlegt er að koma til móts við mismunandi einstaklinga og hópa til að koma í veg fyrir 
slíkar hamlanir, mismunun og óréttlæti í samfélaginu. Lýðræði gerir ráð fyrir því að fólk 
hafi jafnan aðgang að hinum lýðræðislega vettvangi og gengið er út frá því að fólk hafi 
ólíkar skoðanir, ólíkar þarfir og ólíkar óskir. Lýðræðið snýst um samvinnu, að allir fái að 
taka þátt og vera hluti af heildinni (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 
2013, bls. 11, 24-25).  

Í upphafi tuttugustu aldar fjallaði fræðimaðurinn John Dewey um mikilvægi menn-
tunar í þróun lýðræðissamfélags og benti á að börn yrðu hluti af félagslegri þróun sam-
félagsins í gegnum menntun. Hann útskýrði það þannig að til þess að samfélag geti 
þróast og mótast verði börn að fá reynslu af þátttöku og samvinnu við aðra (Sheridan 
og Pramling Samuelsson, 2001, bls. 172). 

Á Íslandi hafa hugmyndir John Dewey fengið hljómgrunn meðal leikskóla þar sem 
hugmyndir hans um nám og menntun, reynslu, lýðræði og skipulag skólastarfs hafa 
borið margvíslegan árangur (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls.13). Hann leit á skóla sem 
samfélag þar sem veita ætti börnum tækifæri til að upplifa lýðræði í raun innan veggja 
skólans. Áhugi hans á lýðræði beindist fyrst og fremst að menntamálum sem byggði á 
sannfæringu hans um að rætur lýðræðisins liggi í manngerð einstakra borgara og 
daglegrar samvinnu þeirra (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 27-28). Taldi hann að skólar 
ættu því að leggja áherslu á að þjálfa þá hæfni hjá börnum sem renna stoðum undir 
lýðræðislegt samfélag þar sem hver og einn fær tækifæri til að leggja sitt af mörkum 
(Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 122). Ef við skoðum leikskólann út frá hugmyndum 
Dewey má segja að börn eigi að fá tækifæri til þátttöku í mótun eigin veröld, þar sem 
rödd þeirra fær að heyrast og á hana sé hlustað (Kristín Dýrfjörð, 2006).  

Dewey taldi að tengsl náms og menntunar við persónulega reynslu væri óhjákvæmi-
leg. Hann lagði áherslu á þá staðreynd að börn öðlist reynslu í skólum en efaðist um 
gæði reynslunnar. Reynslan getur verið jákvæð eða neikvæð í menntunarlegu tilliti og 
getur haft þær afleiðingar að stöðva eða hægja á þroska. Allt snúist því um eðli 
reynslunnar og sé það í verkahring kennara að skipuleggja skólastarf sem virkjar börn til 
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þátttöku á frjóan og skapandi hátt, því tiltekin reynsla hefur áhrif á frekari reynslu og þá 
gjarnan langtímaáhrif (Dewey, 2000, bls. 35-38; Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 13). Af 
framansögðu má því gera ráð fyrir því að barn sem upplifir þátttöku foreldra sem 
neikvæða reynslu kvíði fyrir eða reyni að forðast slíkar aðstæður í framtíðinni. 

2.2.1.1 Reynsla 

Í Lýðræði og menntun fjallar Dewey um reynslu og skilgreinir hana sem virkt og óvirkt 
ferli. Eðli reynslu verður einingis skilið með því að hafa í huga að reynslan feli í sér bæði 
virkan og óvirkan þátt sem tvinnast saman á sérstæðan hátt. Hinn virki þáttur reynsl-
unnar felur í sér að reyna – merking sem verður ljós í hinu skylda orði tilraun. Hinn 
óvirki þáttur felur í sér að verða fyrir einhverju. Reynsla sem felur í sér athöfn gagnvart 
einhverju, maður gerir eitthvað með það; síðan verður maður fyrir eða undirgengst 
afleiðingar. Maður aðhefst eitthvað gagnvart einhverju sem aftur gerir eitthvað við 
mann á móti; þannig er hin sérstæða samþætting (Dewey, 1944, bls. 139). Jóhanna 
Einarsdóttir (2010) útskýrði orð Dewey á þá leið að sá sem öðlast reynslu er virkur að 
því leyti að hann gerir eitthvað, framkvæmir eitthvað en sá sem verður fyrir einhverju 
er þá óvirkur. Þegar einstaklingur öðlast reynslu bregst hann við aðstæðum með því að 
gera eitthvað og í framhaldi tekur hann afleiðingunum. Reynsla á sér stað við ákveðnar 
aðstæður og í samskiptum við umhverfið (bls. 59). 

 
2.2.2 Lýðræði í leikskólastarfi 

Moss (2007) fjallar um leikskólann sem vettvang lýðræðis og segir að leikskólastigið 
bjóði upp á umhverfi sem getur eflt nýja hugsun og nýja siði. Hann segir að lýðræðisleg 
þátttaka sé mikilvægur liður í uppeldi barna. Með lýðræðislegu uppeldi fá börn tækifæri 
til að hafa áhrif á ákvarðanatökum um líf þeirra í samvinnu við aðra, valdreifing verður 
meiri og veldur því að margbreytileikinn geti blómstrað (bls. 7). Börn fæðast ólík og 
alast upp í ólíkum samfélögum, við ólíkan efnahag og trúarlegar aðstæður. Þrátt fyrir 
þetta hafa þau öll rétt á að njóta sömu virðingar og að staðinn sé vörður um friðhelgi 
þeirra (Gunnar E. Finnbogason, 2008, bls 108).  

Lýðræði og mannréttindi er einn af sex grunnþáttum menntunar (Aðalnámskrá 
leikskóla, 2011). Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir (2013, bls. 31) fjalla 
um hugtakið lýðræði og tengja það við þrjú gildi; hið góða, hið fagra og hið sanna. Hið 
góða er þá umhyggjan, hið fagra skapandi hugsun og hið sanna gagnrýnin hugsun . Þau 
telja að allt starf með börnum eigi að byggjast á umhyggju. Barnið hefur rétt til að 
upplifa góðan heim, finna fyrir væntumþykju í garð annarra og til umhverfis síns. Til 



22 

þess þarf barnið frelsi til að hlusta, til að fylgjast með og gera tilraunir innan þess 
ramma sem þeir fullorðnu setja. Byggir það aðallega á virðingu einstaklings gagnvart 
öðrum. Skapandi hugsun leitar þess fagra. Börn búa yfir sjálfstæðum vilja og drífandi 
þörf til tjáninga og upplifana á eigin forsendum. Til þess þarf að vera nægt rými fyrir 
frjálsan leik og með því stuðla að skapandi hugsun. Auk þess getur kennari ýtt undir 
skapandi hugsun með því að sýna barninu virðingu, áhuga og virka hlustun og byggja 
þannig upp sjálfstraust þess. Börn sem búa yfir sjálfsvirðingu eru líklegri til að leggja sitt 
af mörkum. Gagnrýnin hugsun leitar hins sanna. Börn eiga að fá að njóta sína á eigin 
forsendum, í sínum eigin veruleika. Þau búa yfir miklum hæfileikum til þess að lifa sig 
inn í heim annarra, til að mynda ævintýrapersóna, og er þessi hæfileiki grundvöllur þess 
að geta lifað í samvistum með öðrum (bls. 32-33). 

 
2.2.3 Hvers vegna lýðræði í leikskólum? 

Þátttaka barna og réttindi þeirra hafa orðið meira áberandi á Norðurlöndunum á 
síðustu árum í orðræðu um menntun barna. Samhliða því hefur í auknum mæli verið 
leitað eftir viðhorfum barna, áhrifum þeirra og þátttöku í ákvarðanatöku er varða líf 
þeirra (Moss, 2007, bls. 10). Jóhanna Einarsdóttir (2008) telur að ástæðum þessara 
viðhorfsbreytinga megi skipta í fjóra flokka: samkvæmt nýrri þekkingu er hæfni barna 
viðurkennd; réttur barna hefur verið staðfestur með alþjóðlegum sáttmálum; æ meiri 
áhersla hefur verið lögð á uppeldi sem hvetur til lýðræðisvitundar og valdeflingu barna; 
og um þátttöku barna í ákvarðanatökum hefur verið litið til gagnsemis (bls. 115).   

Þegar horft er til þeirra sáttmála sem hafa verið samþykktir hér á landi, sem leggja 
áherslu á börn og réttindi þeirra, er Samningur Sameinuðu þjóðanna, öðru nafni 
Barnasáttmálinn, mjög áhrifamikill. Í kjölfar þeirra mannréttindabrota sem börn urðu 
fyrir í seinni heimstyrjöldinni jókst umræðan um nauðsyn þess að tryggja börnum aukna 
vernd og hafist var handa við að þróa og undirbúa sérstakan samning um réttindi barna 
á alþjóðlegum vettvangi. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna var 
fullgildur þann 20. nóvember árið 1989, en á Íslandi árið 1992. Fullgilding hans felur í 
sér að Ísland er skuldbundið til að virða og uppfylla ákvæði sáttmálans. Sáttmálinn 
markaði tímamót í baráttunni fyrir réttindum barna, þar sem sáttmálinn felur í sér 
alþjóðlega viðurkenningu á því að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með fullgild 
réttindi, óháð réttindum foreldranna. Samningurinn var tilraun til þess að bæta líf og 
reynslu barna um allan heim og markmið hans var að koma í veg fyrir þjáningu og 
misnotkun barna. Í sáttmálanum er að finna ýmis grundvallarréttindi og tryggir hann 
öllum börnum, upp að 18 ára aldri, sérstaka vernd og umönnun. Sömuleiðis endur-
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speglar hann nýja sýn á hlutverk og stöðu barna og tekur fram að öll börn eigi rétt á því 
að vera fullgildir þátttakendur í samfélaginu. Samningurinn skýrir þrjá víðtæka þætti 
réttar barna: réttur til verndar, réttur til nauðsynja eins og skjól og mat og réttur til 
þátttöku. Þátttökurétturinn felur í sér rétt barna til þátttöku í ákvarðanatökum er þau 
varða, rétt til tjáningarfrelsis, rétt til hugsunar, samvisku og trúar, auk réttindi barna 
með sérþarfir til þátttöku í samfélagi. Barnasáttmálinn var lögfestur hér á landi 20. 
febrúar 2013 og er nú hluti af íslenskri löggjöf (Samningur Sameinuðu þjóðanna, 1989; 
Handley, 2014, bls. 75).  

Samningur Sameinuðu þjóðanna hefur haft mikil áhrif hér á landi og varð vægi 
réttinda barna aukið í lögum um leikskóla sem tóku gildi 2008. Í lögunum er kveðið á 
um að starfshættir leikskóla skuli mótast af umburðarlyndi, jafnrétti, lýðræðislegu 
samstarfi, ábyrgð og sáttfýsi. Jafnframt er tekið fram að leikskólinn skuli leggja grunn að 
því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í 
örri og sífelldri þróun (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Samkvæmt 13. gr. sömu laga segir 
að ráðherra setji leikskólum aðalnámskrá þar sem fram koma helstu markmið 
leikskólastarfs og uppeldis- og menntunarhlutverk leikskóla. Með nýlegri aðalnámskrá 
leikskóla (2011) kom sú krafa frá stjónvöldum að skólastigin ynnu eftir sex grunnþáttum 
menntunar. Einn þeirra er Lýðræði og mannréttindi. Í aðalnámskránni segir: 

Lýðræðislegt leikskólastarf byggist á jafnrétti, fjölbreytileika, samábyrgð, samstöðu 
og viðurkenningu fyrir ólíkum sjónarmiðum. Það eiga börn að finna að þau eru 
hluti af hópi og samfélagi þar sem réttlæti og virðing einkenna samskipti. Litið er á 
börn sem virka borgara og þátttakendur þar sem hver og einn fær tækifæri til að 
leggja sitt af mörkum til að hafa áhrif á umhverfi sitt (bls. 25). 

 

2.2.4  Sjónarmið barna 

Samhliða aukinni áherslu á lýðræði í leikskólum hefur áhuginn á sjónarmið barna vaxið 
hratt. Hugtökin tengjast innbyrgðis og mætti segja að hugtakið lýðræði sé í lykilhlutverki 
þegar leitast er eftir að hlusta á raddir barna. Hér verður farið yfir áhrifavalda og 
ástæður þess afhverju breytingar í samfélaginu sem varða börn og sjónarmið þeirra 
hafa átt sér stað, þátttöku barna í samfélaginu og að lokum þátttöku þeirra í rann-
sóknum.  

Á undanförnum árum hefur áhugi á mikilvægi bernskunnar farið vaxandi (Jackson,  
og Needham, 2014, bls. 4). Miklar breytingar hafa átt sér stað um heim allann á við-
horfum til barna og barnæsku og á væntingar fullorðinna til barna. Samkvæmt ríkjandi 
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viðhorfum er litið á börn sem sérfræðinga í eigin lífi og eiga þau rétt á að hafa áhrif á 
aðstæður sem snerta þau og þeirra daglega líf (Dockett, 2008, bls. 34). Finna má bæði 
samfélagslega og fræðilega þætti sem hafa haft áhrif á þennan vaxandi áhuga. (Jóhanna 
Einarsdóttir,  2012, bls. 13). Samningur Sameinuðu þjóðanna (1989), sem fjallar um 
réttindi og borgararétt barna, hefur átt mikilvægan þátt í þessu breytingarferli. Þar segir 
til að mynda, að tryggja skuli börnum sem myndað geta eigin skoðanir rétt til þess að 
láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem þau varðar og taka skal réttmætt tillit til 
skoðana barna í samræmi við aldur þeirra og þroska (12.gr.). Í seinni tíma hefur bæst 
við Barnasáttmálann og leggur sú viðbót sérstaka áherslu á yngstu börnin og eiga allar 
greinar samningsins við um öll börn frá fæðingu. Einnig er ábyrgð foreldra ítrekuð til 
þess að veita börnum vörn gegn hugsanlegri skaðlegri reynslu (Jóhanna Einarsdóttir, 
2012, bls. 13). 

Ný þekking og nýjar kenningar hafa, auk Samnings Sameinuðu þjóðanna, haft mikil 
áhrif á auknum áhuga á börnum og skoðunum þeirra. Með nýrri þekkingu um nám og 
þroska barna hafa sjónir manna beinst að styrkleikum þeirra, hæfni þeirra til að láta í 
ljós skoðanir sínar og sjónarmið og getu til að vera þátttakendur í ákvarðanatöku er 
varðar eigið líf. Auk þess hafa pólitískir og efnahagslegir þættir haft einhver áhrif sem 
birtist í því að litið er á foreldra og börn sem neytendur þjónustu skóla. Til að mynda 
kveða lög um leikskóla (nr. 90/2008) á um að leggja skuli grundvöll að því að börn verði 
sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi og að rækta eigi hæfileika 
barna til tjáningar. 

Osler og Starkey (2005) fjalla, í bók sinni, um rétt barna sem samfélagslega borgara. 
Þau segja að það séu þjár lykilástæður fyrir því að sjónarmið barna og skoðanir þeirra 
ættu að hafa áhrif í rannsóknum og þróun stefnumála er varða menntamál. Í fyrsta lagi 
setji Samningur Sameinuðu þjóðanna alþjóðleg viðmið um rétt barna til þátttöku. Þrátt 
fyrir að börn undir 18 ára aldri hafi ekki rétt til formlegra kosninga, gefur sáttmálinn 
börnum rétt til að vera áhrifavaldar í tengslum við borgararéttindi þeirra og menntunar-
mál. Í öðru lagi nefna þau rannsóknir sem hafi verið hlustað á raddir barna í minnihluta-
hópum, til að mynda barna með sérþarfir, svo hægt sé að þróa og móta þjónustustörf 
og til að forðast fordóma í garð minnihlutahópa. Í þriðja lagi telja Osler og Starkey að 
rannsóknir og samræður með börnum geti einnig upplýst kennara um gagnlegar lausnir 
á daglegum hindrunum í skólastarfi. Rannsóknir hafa sýnt hversu mikið slíkar samræður 
geti upplýst og styrkt þróun skólastarfs (bls. 46-47).  

Dockett og Perry (2007, bl. 48) hafa nefnt nokkrar ástæður fyrir mikilvægi þess að 
hlusta á hvað börn hafa að segja. Eftirfarandi eru nokkrar ástæður: 
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� Fullorðnir geta ekki gengið út frá því að sjónarmið þeirra endurspegli sjónarmið 
barna. Mikilvægt er að muna að börn eru í barnahlutverki sínu hér og nú og hafa 
ekki endilega sömu reynslu og fullorðnir. Þau eru sérfræðingar í eigin lífi. 

� Reynsla barna er frábrugðin reynslu fullorðinna. Með því að gera rannsóknir með 
börnum fá fullorðnir tækifæri til að komast að því hvað sé börnum mikilvægt.  

� Viðurkenna skal styrkleika barna og finna lausnir hvernig best verði stuðlað að því að 
þau öðlist jákvæða reynslu, í stað þess að einblína á þarfir þeirra eða þær ráðstafanir 
sem gera þarf í þágu þeirra. 

� Með því að hlusta á börn opnast leiðir til að gera áhugasvið þeirra sýnileg. Þetta er 
nauðsynlegt til að hægt sé að skapa réttar aðstæður sem ýta undir að þau geti 
stundað áhugamál sín.  

� Með því að hafa sjónarmið barna að leiðarljósi er sá réttur þeirra að á þau sé hlustað 
viðurkenndur og að viðhorf þeirra og reynsla séu tekin alvarlega.  

� Með því að hlusta á börn er lagður grundvöllur að samskiptum sem byggjast á 
virðingu. Menntun, einkum menntun yngri barna, grundvallast á því að stofna til 
slíkra samskipta.  

Hæfni barna sem virkir þátttakendur er ótvíræð en athyglisvert er að skoða hvað ber 
að varast. Bent hefur verið á hugsanlegar hættur samfara þessu. Til að mynda að með 
því að leggja mikla áherslu á frelsi og val barnanna til að mæta einstaklingsþörfum og 
óskum, skapist sú hætta að aðrir mikilvægir þættir, eins og umhyggja og samvinna, 
gleymist. Þó svo að börn séu talin hæf til að láta í ljós skoðanir sínar geta þau líka verið 
viðkvæm og þurfa á umhyggju og hlýju að halda. Auk þess eiga sum börn erfiðara með 
að láta í ljós skoðanir sínar en önnur börn (Jóhanna Einarsdóttir, 2006, bls. 71-72). Clark 
og félagar (2005) telja að skólasamfélag sem leggur áherslu á umhyggju, samskipti og 
tilfinningalegan stuðning sé grundvöllur fyrir virkni og þátttöku barna í daglegu starfi í 
leikskólum. Þau benda einnig á að ábyrgðin er í höndum þeirra fullorðnu, til þess að 
skapa umhverfi sem tryggir lífsgæði barna. 

Tækifæri barna til að hafa áhrif á sitt eigið líf og til að tjá hugsanir sínar og skoðanir 
er ekki eingöngu réttur barna heldur eru tækifærin auk þess nauðsyn fyrir þróun 
lýðræðislegra gilda og menntunarlegs ferlis barna. Þess vegna er þátttaka barna 
mikilvægur hlekkur fyrir gæði í leikskólastarfi (Sheridan og Pramling Samuelsson, 2001, 
bls. 169-170). 

 
2.2.5 Þátttaka barna 

Sem undirstaða lýðræðislegrar hugsunar hefur aukin umræða og þróun kenninga um 
þátttöku barna átt sér stað. Skilgreining á hugtakinu þátttaka barna getur reynst fremur 
óljós en hefur hugtakið þó verið skilgreint sem réttur barna til þátttöku í, eða hafa leyfi 
til og vera hvattur til að axla ábyrgð og skyldur við ákvarðanatöku um eigið líf (Jóhanna 
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Einarsdóttir, 2008, bls. 117; Hrefna Friðriksdóttir og Hafdís Gísladóttir, 2015, bls. 318). 
Líklegt er að Sáttmáli Sameinuðu Þjóðanna hafi haft áhrif á þessa auknu umræðu og er 
hugtakið, þátttaka barna, sífellt að verða algengara og viðameira í umræðunni um 
menntamál. 

Þróuð hafa verið ýmiskonar líkön til að greina þátttöku barna eða til að nota sem 
verkfæri fyrir kennara til að ígrunda starf sitt með börnum. Roger Hart (1992) lagði 
ákveðinn grunn á níunda áratugnum þegar hann tilkynnti hugmyndir sínar um 
þátttökustiga sem ætlaður var börnum. Þátttökustiginn var hannaður með virka 
þátttöku barna í huga, til að mynda verkefnavinnu, en ekki til að skoða óformlega 
þátttöku barna í daglegu lífi. Þrepin í þátttökustiga Harts eru átta talsins. Fyrsta stigið 
lýsir minniháttar þátttöku barna sem er jafnframt á forsendum fullorðinna, þar sem þeir 
fullorðnu gera það sem þeir telja börnum fyrir bestu. Með hverju stiginu eykst þátttaka 
barna og þegar komið er í  áttunda stigið kemur frumkvæði og hugmyndir frá börnum 
og þar sem þau eru jafningjar hinum fullorðnu (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur 
Kristjánsson, 2013, bls. 9-11). 

Nigel Thomas gagnrýnir þátttökustiga Harts og telur hann stigann ekki lýsa þeim 
margþættu einkennum sem þátttaka barna felur í sér. Telur hann að þátttaka sé ekki 
mæld eftir því hversu mikið barn tjáir sig eða hversu vel er hlustað á barnið, heldur er 
skilningur barns á ákvarðanatökum sem spilar stórt hlutverk í þátttöku barna. Að barn 
þurfi að skilja allar hliðar máls áður en að ákvarðanatöku kemur (Hrefna Friðriksdóttir 
og Hafdís Gísladóttir, 2015, bls. 319).   

Landsdown (2005) bendir á að til þess að þátttaka barna verði árangurstrík séu 
eftirfarandi atriði mikilvæg:  

� Virk þátttaka barna í ákvarðanatöku er varða þeirra líf. 
� Upplýsingagjöf milli barna og fullorðinna sem byggir á gagnkvæmri miðlun og 

virðingu. 
� Vald barna til að móta bæði ferlið og niðurstöðuna. 
� Viðurkenning á hæfni, áhuga og reynslu barna. 

Landsdown flokkar þátttöku barna í þrjú stig. Fyrsta stigið er ráðgefandi þátttaka  
þar sem sá fullorðni leitar eftir sjónarmiðum barna og þekkingu þeirra á vissu sviði. 
Annað stigið kallar hann samstarfsþátttaka, þar sem börn taka virkari þátt í 
ákvarðanatöku. Þriðja og síðasta stigið er þátttaka stýrð af börnum og lýsir því þegar 
börnum er gefinn tími og rými til að tjá sig, skiptast á hugmyndum og veita hverju öðru 
ráðgjöf. 
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Nokkuð margar rannsóknir hafa verið gerðar á undanförnum árum á viðhorfum 
barna til leikskóla og þátttöku. Til að mynda gerðu Sheridan og Pramling Samuelsson 
(2001) rannsókn með 5 ára gömlum börnum þar sem markmiðið var að skoða upplifun 
barna á þætti sínum í ákvarðanatöku í leikskólanum (bls. 170).  Þar kom í ljós að börnin 
töldu sig taka ákvarðanir varðandi leikinn og viðfangsefni sem þau áttu frumkvæði að, 
en ekki varðandi skipulag starfsins né þau verkefni sem kennarar lögðu fyrir (bls. 177-
178). 

Jóhanna Einarsdóttir (2006) framkvæmdi rannsókn með 5 og 6 ára börnum þar sem 
leitað var eftir sýn barnanna á starfshætti leikskólans og komandi flutning þeirra úr 
leikskóla í grunnskóla. Notaðar voru þrjár aðferðir til gagnaöflunar: viðtöl, teikningar 
barnanna og ljósmyndir þeirra. Niðurstöðurnar sýndu að börnin töldu hlutverk leikskóla 
vera stað þar sem þau eru á meðan foreldrar stundi vinnu og að þau læri í leikskólanum 
(bls. 79). Auk þess kom í ljós mikil tilhlökkun að fara yfir í grunnskóla og töldu þau sig 
vera viss um hvað þau myndu gera í grunnskólanum: læra að lesa, skrifa, reikna og læra 
á tölvur (bls. 87).  

 
2.2.6 Raddir barna í rannsóknum 

Að hafa börn með í rannsóknum og leita álits þeirra á málefnum er þau varða er 
tiltölulega nýtt af nálinni. Áður var talað um rannsóknir á börnum, þar sem fullorðnir 
fylgdust með þeim og gerðu athuganir en í dag eru rannsóknir með börnum að verða 
algengari. Þessi þróun sem hefur átt sér stað hvað varðar viðhorf til barna í rannsóknum 
sprettur af þeim skilningi að börn séu hæf og vel að sér, hafi eigin sýn á umhverfi sitt og 
séu sérfræðingar í eigin lífi (Jóhanna Einarsdóttir, 2006, bls. 70). 

Hæfni barna til þátttöku í rannsóknum var lengi vel dregin í efa. Eigindlegar rann-
sóknaraðferðir og fjölbreyttar aðferðir við gagnöflun hafa þó opnað augu rannsakenda 
fyrir þeim möguleika að leita eftir sjónarmiðum barna. Rannsóknir þar sem notast er við 
fjölbreyttar aðferðir til gagnaöflunar hafa jafnframt sýnt að börn eru áreiðanlegir 
þátttakendur og fær um að gefa gagnlegar upplýsingar séu réttar aðferðir notaðar 
(Jóhanna Einarsdóttir, 2006, bls. 71) 

Fjölgun rannsókna með börnum hefur leitt til umræðna um hvað rannsóknir með 
börnum annars vegar og fullorðnum hins vegar eigi sameiginlegt og hvað greini þær að. 
Rannsakendur hafa komist að mismunandi niðurstöðum og hafa sumir þeirra fært rök 
fyrir því að þrátt fyrir hæfni og styrkleika barna séu barnmiðaðar aðferðir nauðsynlegar 
því börn séu jaðarhópur og valdastaða þeirra gagnvart fullorðnum veik. Aðrir benda 
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hins vegar á að börn séu hæfir félagslegir gerendur og þess vegna þurfi ekki sérstakar 
aðferðir í rannsóknum með þeim. Koma þarf fram við þátttakendur af heiðarleika og 
virðingu, hvort sem þeir eru fullorðin eða börn, og nota þarf aðferðir sem byggja á 
hæfni og réttindum allra þátttakenda. (Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 15) . 

Margskonar aðferðir má nota þegar virkja á börn til þátttöku í rannsóknum. Sem 
dæmi má nefna samtöl, teikningar og aðrar tjáningaleiðir. Þegar börn eru þátttakendur 
í samtölum veitir það þeim tækifæri til að hafa nokkra stjórn og áhrif á hvert samtalið 
stefnir, þau geta sagt frá því sem skiptir þau máli. Mikilvægt er að börnin séu í öruggu 
umhverfi þegar samtölin eiga sér stað og jafnvel innan um vini en það getur reynst erfitt 
að finna þægilegan og kyrrlátan stað fyrir viðtölin og börnin eiga það til að fara út fyrir 
efnið sem um ræðir (Dockett, 2008, bls. 37).  

Sum börn kjósa þó heldur að teikna frekar en að tala en með teikningum hafa 
börnin mikla stjórn á efninu og hvaða upplýsingum þau vilja deila með öðrum. Teikn-
ingar geta auðveldað þátttöku barna því þá gefst tækifæri á að tala við rannsakandann 
án augnsambands og jafnvel án þess að þeim finnist þau vera undir þrýstingi spurninga. 
Með myndatökum (ljósmyndum) geta börnin ráðið því hvaða myndir þau taka og 
hverjar þau velja úr til að deila með öðrum. Börnum þykir gaman að taka myndir en 
hafa þarf í huga að þau taki ekki of margar myndir en hægt er að koma í veg fyrir það 
með því að beina athygli þeirra að viðfangsefninu. Frásagnir barnanna, á bæði teikn-
ingum sínum og ljósmyndum, eru jafn þýðingamiklar og samtölin en niðurstöður þessa-
ra aðferða styðja gjarnan hverja aðra (Dockett, 2008, bls. 38-41). 

Bent hefur verið á að í kjölfar mikillar fjölgunar á rannsóknum þar sem leitað er eftir 
sjónarmiðum barna sé sú hætta fyrir hendi að einungis sé hlustað á raddir hinna sterku 
í barnahópnum og þær síðan túlkaðar fyrir hópinn en aðrar raddir heyrast ekki eins 
hátt. Auk þess hefur verið varað við því að áhersla á að hlusta á raddir barna og auka 
þátttöku þeirra geti ýtt undir rétt einstaklingsins ofar rétt hópsins og því verði gert lítið 
úr samskiptum og samvinnu. Jafnfram er rétt að muna að þrátt fyrir aukna áherslu á 
styrkleika barna má ekki gleyma að þau geta verið viðkvæm, þurfa umhyggju og vernd 
hinna fullorðnu. Í þessu samhengi er því mikilvægt að hlusta á það sem börn hafa að 
segja en jafnframt átta sig á að líf þeirra og viðhorf eru ekki einangruð heldur verða þau 
til í samskiptum við lykilfólk í þeirra lífi. Raddir barna eru háðar því umhverfi sem þau 
lifa í hverju sinni (Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 22). Rannsóknin sem hér er fjallað um 
var gerð með börnum og því var mikilvægt að notast við fjölbreytilegar aðferðir í 
rannsóknarferlinu með börnunum svo öll börnin gætu fundið sér einhverja tjáningarleið 
þar sem þau fundu fyrir öryggi til þátttöku.  
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2.3 Vellíðan barna 
Fræðimönnum hefur reynst erfitt að skilgreina vellíðan (e. wellbeing). Í sögulegu 
samhengi hefur vellíðan verið tengd heilsu, þ.e. að vellíðan sé hugtak sem notað sé fyrir 
alhliða heilsu einstaklings.  Þá er komin nokkur samstaða um það að vellíðan sé samspil 
líkamlegrar-, tilfinningarlegrar, og félagslegrar vellíðunar (Waters, 2014, bls. 203-204).  

Hugtakið vellíðan er iðulega notað í lögum, reglugerðum og námskrám tengd 
börnum. Vellíðan er yfirleitt skilið sem lífsgæði fólks en sú skilgreining virðist ekki duga 
þega kemur að vellíðan barna í námskrám (Waters, 2014, bls. 203). Í Aðalnámskrá 
leikskóla (2011) kemur fram að leikskólaaldur sé mikilvægur tími til náms og þroska og 
ber leikskólum að fylgjast með og efla alhliða þroska allra barna, veita hvetjandi 
uppeldisumhverfi og stuðla markvisst að öryggi og vellíðan. Þar segir jafnframt að 
alhliða vellíðan nái til andlegra-, líkamlegra- og félagslegra þátta. Hægt er að efla 
vellíðan barna með því að leggja áherslu á m.a. umhyggju, jákvæð samskipti og 
félagsleg tengsl (bls. 30). 

Sumir sjá vellíðan sem þátt af persónuleika fólks. Annað hvort búi fólk yfir vellíðan 
eða skorti hana en að það sé háð umhverfinu. Þá eru aðrir sem líta á vellíðan sem 
samfélagslegan þátt frekar en einstaklingsbundinn þátt (Waters, 2014, bls. 205). Sem 
dæmi má nefna námskrá Nýja Sjálands  (Ministry of Education, 1996) en þar segir að 
vellíðan barna sé háð innbyrgðis vellíðan og menningu starfsfólks leikskólanna, 
fjölskyldna, nærsamfélags og hverfis (bls 42). 

Sjálfsímynd hefur verið talin lykilþáttur þegar kemur að vellíðan barna, hvernig barn 
tekst á við ný verkefni og hvort það hafi trú á eigin getu (Kristín Karlsdóttir og Bryndís 
Garðarsdóttir, 2008, bls. 136; Waters, 2014, bls. 212). Sjálfsímynd felur einnig í sér þá 
sýn sem börn sjá sjálf sig og hvernig þeirra nánasta fólk kemur fram við þau. Samþykki 
frá þeim nánustu er kjarni sjálfsímyndar barna og mikilvæg þegar börn uppgötva 
sérkenni sín og persónuleika. Svo hægt sé að styðja við jákvæða sjálfsímynd barna 
verða leikskólakennarar að skapa jákvætt umhverfi sem stuðlar að jákvæðu eðlisfari 
barna, þar sem þau ná góðum árangri í námi og eru viðurkennd eins og þau eru 
(Waters, 2014, bls. 214).  

Leavers (1994) telur að vellíðan og þátttaka séu nátengd hugtök. Hann telur að gæði 
skóla einskorðist á því hvort þeir nái árangri á báðum sviðum, þ.e. vellíðan- og þátttöku 
barna. Leavers útskýrir mál sitt með því að skilgreina vellíðan sem ánægju og að geta 
verið maður sjálfur í fjórum mismunandi samhengjum; með kennara, með öðrum 
börnum, í leikskólanum og með fjölskyldu. Þáttöku skilgreinir hann sem ákafa í 
verkefnum og ánægja í athugunum sem á sér stað í alhliða þroska barns, líkt og 
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félagsþroski og rökhugsun (Carr, 2001, bls. 29; Leavers, 1994, bls. 161). Má túlka þessi 
orð Leavers á þann hátt að án þátttöku barna, innlifun þeirra í leikskólastarfinu, sé erfitt 
að öðlast vellíðan.  

Til þess að mæla vellíðan barna hefur ýmsum aðferðum verið beitt. Rýnt hefur verið 
í bakgrunnsgögn barna, námsmat þeirra, læknisskjöl og ýmis tölfræðileg gögn, til að 
mynda dauðsföll og þunglyndi. Waters telur að best sé að öðlast innsýn í alla þætti 
vellíðunar barna og nota þá innsýn sem vísi að því hvernig börnum líður í stað þess að 
horfa á það sem mælitæki.  Það má öðlast innsýn í vellíðan ungra barna með því að 
skoða tengsl vellíðunar við þátttöku barna í skólastarfi ( Waters, 2014, bls. 217). 

2.4 Samantekt 
Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. 
Fjallað var um foreldrasamstarf og þróun þess í lögum og reglugerðum á Íslandi og bent 
á aukna áherslu á foreldrasamstarf í leikskólum. Kom meðal annars fram að leikskóla-
kennarar skuli ígrunda og meta framlag foreldra til leikskólastarfsins og auk þess 
skipuleggja starf leikskólans með heildarhagsmuni allra í huga. Fyrri rannsóknir sýna að 
með vel skipulögðu foreldrasamstarfi og að foreldrar séu vel upplýstir vegni börnum 
almennt betur í leikskólum en ella.  

Rýnt var í vistfræðikenningu Bronfenbrenners sem taldi að samskipti heimilis og 
skóla væri mikilvæg fyrir þroska barna. Jafnframt var fjallað um breytt fjölskylduform í 
Íslensku samfélagi í dag  og má því ætla að foreldrar hafi ekki öll sömu tækifæri til þess 
að taka þátt í leikskólastarfi barna sinna vegna fjölbreyttra heimilisaðstæðna, atvinnu, 
efnahags og annað.  

Hugmyndum Dewey um lýðræði, menntun og reynslu voru gerð góð skil en hann 
taldi að börn ættu að fá tækifæri til þátttöku í mótun eigin veröld þar sem rödd þeirra 
fær að heyrast og að á hana sé hlustað. Ávallt skal taka tillit til skoðana barna líkt og 
kemur fram í lögum um leikskóla (nr.90/2008) þar sem segir að í leikskólum eigi að 
leggja grundvöll þar sem börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 
lýðræðisþjóðfélagi og að rækta eigi hæfileika barna til tjáningar. Fái börn tækifæri til 
þess að hafa áhrif á sitt eigið líf er ekki eingöngu réttur barna heldur nauðsynlegt fyrir 
þróun lýðræðis- og menntunarlegra gilda og efla jafnframt gæði leikskólastarfs. 
Þátttaka barna í leikskólastarfi var einnig tengd við vellíðan barna. Þá kom fram að 
vellíðan væri tilkomin af andlegum-, líkamlegum- og félagslegum þáttum sem bendir til 
þess að upplifi börn að á þau sé hlustað öðlist þau meiri vellíðan.  
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3 Aðferðarfræði og framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðarfræði og framkvæmd rannsóknarinnar. 
Markmið og tilgangur rannsóknar verða kynnt ásamt rannsóknaraðferð og sniði. Gerð 
verður grein fyrir vali á þátttakendum ásamt þeim aðferðum sem notaðar voru við 
gagnaöflun. Því næst verður fjallað um úrvinnslu og greiningu gagnanna auk þeirra  
siðferðilegu atriða sem tekið var tillit til í rannsóknarferlinu.  

3.1 Markmið og tilgangur rannsóknar 
Markmið rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í hugmyndir barna um þátttöku foreldra 
þeirra í leikskólastarfi. Tilgangur rannsóknarinnar var að fá fram hugmyndir sem geti 
nýst við skipulag foreldrasamstarfs í leikskólum og um leið stuðla að þátttöku barna við 
mótun og þróun leikskólastarfs, hvað varðar foreldrasamstarf og almennt. Því var leitað 
svara við eftirtöldum spurningum: 

� Hver er reynsla barna af þátttöku foreldra í leikskólastarfi? 
� Hverjar eru hugmyndir barna um þátttöku foreldra í leikskólastarf? 
� Hvernig má skipuleggja foreldrasamstarf með sjónarmið barna að leiðarljósi? 

 

3.2 Aðferðafræði 
Út frá markmiðum og eðli rannsóknarefnisins hef ég valið að nota aðferðir eigindlegra 
rannsókna (e. qualitative). Ég tel að sú aðferð henti vel vegna þess að leitast er við að 
nálgast upplifanir og hugmyndir barna tengdar foreldrasamstarfi í leikskóla. Í dag er í 
auknum mæli litið á börn sem mikilvæga þátttakendur í rannsóknum er varða þeirra 
eigin líf. Þau búa yfir reynslu og skoðunum á tilteknum þáttum daglegs lífs þeirra, 
reynslu og þekkingu sem einungis þau hafa aðgang að. Börn eru fjölbreyttur hópur 
einstaklinga sem nýta sér fjölbreyttar leiðir til tjáningar og er því mikilvægt að notast við 
ólíkar rannsóknaraðferðir þegar nálgast á sjónarmið þeirra. Rannsóknir sem leggja 
áherslu á samvinnu milli rannsakanda og barna, byggja á virkri þátttöku barna, 
innihalda gjarnan margvíslegar aðferðir til að afla gagna, til að mynda ljósmyndir, 
myndbandsupptökur og teikningar. Þær gefa okkur tækifæri til þess að skilja betur líf 
barna því það eru þau sem eru sérfræðingar í sínu eigin lífi  (Jóhanna Einarsdóttir, 2012, 
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bls. 14-15; Dockett, S., 2008, bls. 34). Aðferðum menntarannsókna er gjarnan skipt í 
tvær mismunandi rannsóknaraðferðir, megindlegar (e. quantitative) og eigindlegar (e. 
qualitiative). Þessi hugtök vísa til mismunandi hefða í rannsóknum, þar sem hvor um sig 
hefur sinn eigin orðaforða, aðferðir og tækni. Megindlegar rannsóknaraðferðir henta 
vel þegar rannsókn byggist á tölum, mælingum eða öðrum magnhugtökum (McMillan, 
2012, bls. 9), til að mynda fjölda fólks, fjárhag eða tíðni. Starfshættir leikskóla eru 
margbreytilegir og getur því reynst erfitt að mæla einstök viðfangsefni, eins og 
hugmyndir barna, á magnbundinn hátt. Með eigindlegum rannsóknum er leitast við að 
skilja og lýsa tilteknum mannlegum fyrirbærum, hvers eðlis sem þau svo eru, í stað þess 
að spá fyrir um eitthvað (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 239). Eitt af megin-
hlutverkum eigindlegra rannsókna er að gefa sem heildstæðasta mynd af aðstæðum 
hverju sinni þar sem rannsakandi leitast við að gefa innsýn, kanna og skilja hugmyndir 
þeirra sem taka þátt í rannsókninni (Lichtman, 2010, bls. 4-5). 

Bogdan og Biklen (2007, bls. 4-8) skilgreina eigindlegar rannsóknir út frá fimm megin 
einkennum: 

1. Náttúrufræðileg einkenni. Þar sem rannsóknin og öll gagnöflun fer fram á vettvangi 
og sinnir rannsakandinn þar lykilhlutverki. Rannsakandinn eyðir miklum tíma á vett-
vangi, í skólum, heimilum eða öðrum aðstæðum, til þess að öðlast skilning á 
menntunarlegum þáttum.   

2. Lýsandi gögn. Eigindleg rannsókn er mjög lýsandi. Öll gögn eru í formi orða eða 
mynda í stað talna og niðurstöður eru gjarnan studdar með tilvitnun í þátttakendur 
rannsóknanna. Krafa er sett á rannsakendur þannig að ef þeir ætli sér að notast við 
eigindlegar rannsóknaraðferðir þurfi þeir að tileinka sér þá hugsun að ekkert sé 
ómerkilegt, að allt geti mögulega verið vísbending og opnað víðtækari og dýpri 
skilning á rannsóknarefninu. 

3. Áhugi á ferli. Rannsakendur sem notast við eigindlegar aðferðir hafa meiri áhuga á 
sjálfu rannsóknarferlinu og leggja því mikla áherslu á að lýsa ferlinu ítarlega.  

4. Ályktun. Eigindlegar rannsóknir snúast ekki um það að sanna eða afsanna tilgátur 
eða kenningar heldur um ályktun. Rannsakandi getur ekki áætlað niðurstöður áður 
en rannsóknin hefst. Ætli rannsakandi að koma fram með kenningu um rannsóknar-
efnið þarf gagnaöflun fyrst að eiga sér stað. Þá eru gögnin flokkuð og rannsakandi 
ályktar út frá flokkuninni. Hann er ekki að pússla mynd sem hann þegar veit hvernig 
er. Rannsakandinn er að byggja upp mynd sem tekur á sig nýja mynd og form eftir 
því sem hann safnar og greinir fleiri gögn. 

5. Tilgangur. Tilgangur rannsókna er einn af megin þáttum eigindlegra rannsókna. 
Rannsakendur eru áhugasamir um mismunandi upplifun fólks á lífinu, eða sjónar-
horn þátttakenda. Rannsakendur vilja tryggja að þeir nái að fanga sjónarhorn þátt-
takenda rétt. Mikilvægt er að sjónarhorn þátttakenda sé hreint, að utanað komandi 
áreiti hafi ekki áhrif á skoðanir þeirra, til að mynda aðstæður, einstaklingar eða 
annað, og að rannsakendur setji ekki sín orð eða sinn skilning á orð þátttakenda.  
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Sé þessi listi tekinn saman eru megin einkenni eigindlegra rannsókna þessi: 
gagnaöflun fer fram á vettvangi, öll gögn eru í formi orða og mynda í stað talna, áhersla 
er lögð á rannsóknarferlið, rannsakandi ályktar eftir að hafa flokkað gögnin og 
rannsakandi setur ávallt tilgang með rannsókninni. Með þessari rannsókn er markmiðið 
að rýna í og skilja sjónarhorn barna um þátttöku foreldra sinna í leikskólastarfinu. Með 
eigindlegri aðferðafræði er hægt að kynnast sjónarhorni barna á viðfangsefninu og 
skilja veröld þeirra á forsendum þeirra. 

3.3 Rannsóknarsnið 
Út frá markmiðum rannsóknar taldi höfundur eigindlegt rannsóknarsnið tilviks-
rannsókna (e. case study) henta rannsókninni vel svo viðfangsefninu verði gerð góð skil. 
Með tilviksrannsókn beinast sjónir rannsakanda að afmörkuðu tilviki, þ.e. aðstæðum, 
einstaklingi, hópi, hlutverki, samfélagi eða öðru. Rannsakandi velur eitt eða fleiri tilvik 
sem hann skilgreinir og rannsakar í smáatriðum í leit að betri og dýpri skilning  (Vascon-
celos, 2010, bls. 329; Bogdan og Biklen, 2007, bls. 59).  

Bogdan og Biklen (2007) skilgreina tilviksrannsóknir og ferli þeirra. Þeir segja að eftir 
að rannsakandi hefur fundið og valið rannsóknarefni hefjist gagnaöflun, endurskoðun 
og könnun gagnanna og ákvörðun tekin um það hvert framhald rannsóknarinnar verði. 
Skipuleggja þarf hvernig hátta eigi tíma, hverja þurfi að taka viðtal við og hvað skuli vera 
rannsakað til hlítar. Mótun rannsóknarferlisins er stöðug og stjórnast af gagnaöflun og 
þátttakendum hennar. Smám saman þrengist rannsóknarvinnan og niðurstöður nálgast 
þegar greining hefst á gögnum og þau túlkuð (bls. 59). Hugmyndir barna um þátttöku 
foreldra sinna í leikskólastarfi er í þessu tilfelli tilvikið sem  rannsakað var til hlítar. 

3.4 Þátttakendur 
Rannsóknin fór fram í einum leikskóla á höfuðborgarsvæðinu og þátttakendur voru níu 
börn, fædd árið 2010, og voru því fimm ára þegar rannsóknin fór fram. Val á 
þátttakendum var handahófskennt og fór þannig fram að nöfn allra fimm ára barna í 
leikskólanum, 47 talsins, voru skrifuð á miða, eitt nafn á hvern miða. Miðarnir voru 
síðan settir í skál og dró rannsakandi níu miða úr skálinni sem sögðu til um hverjir yrðu 
þátttakendur, með fyrirvara um samþykki allra barnanna og foreldra þeirra. Með 
handahófskenndu vali á þátttakendum má fá úrtak sem er alveg laust við utanað-
komandi áhrif á valið, til að mynda þegar horft er til þroska, hæfni eða bakgrunns 
barnanna. Þannig má nálgast fjölbreyttan hóp barna sem hentaði tilgangi rannsóknar-
innar vel í þeim skilningi að leitast var við að fá fram hugmyndir barna, almennt, en ekki 
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hugmyndir sérstaks hóps barna. Samkvæmt aðferðafræðilegum skilgreiningum fellur 
slíkt úrtak undir skilgreiningu slembiúrtaks (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 
2013, bls. 118).  

Leikskólinn, þar sem rannsóknin var framkvæmd, leggur áherslu á foreldrasamstarf 
og þátttöku foreldra í leikskólastarfinu. Í starfsáætlun leikskólans segir að foreldrar hafi 
í gegnum árin tekið þátt í margvíslegum viðburðum í leikskólanum, til að mynda í 
skógarferðum, sumarhátíðum, foreldrakaffi, á Degi leikskólans og fleira.  Fellur valið á 
leikskólanum því undir skilgreiningu markmiðsúrtaks (e. purposive sampling) í þeim 
skilningi að leikskólinn endurpeglar markmið og tilgang rannsóknarinnar (Þórólfur Þór-
lindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 124). 

3.5 Gagnaöflun 
Hér verður fjallað um þá rannsóknaraðferð sem notast var við í rannsókninni. Notast 
var við aðferð sem heitir Mósaík aðferðin og verður henni gerð góð skil ásamt því 
hvernig henni var beitt á vettvangi. Í þessu rannsóknarferli var notast við viðtöl við 
börn, teikningar barna og ljósmyndir þeirra.  

 
3.5.1 Mósaik aðferðin (e. mosaic approach)  

Þar sem um eigindlega rannsókn var notast við mósaík aðferð. Mósaík aðferðin var 
þróuð af Alison Clark og Peter Moss (2001). Þau þróuðu aðferðina í leit sinni að leiðum 
til að hlusta á ung börn, leið sem krefðist þátttöku, væri sveigjanleg, fjölbreytileg, 
afturbeyjanleg og sem hægt væri að fella inn í yngri barna kennslu (bls. 11). Þau lögðu 
áherslu á margvíslegar tjáningaraðferðir barna. Ekki er eingöngu hægt að hlusta á þau í 
gegnum munnlega tjáningu heldur má nota fjölbreyttar aðferðir, til að mynda í gegnum 
leik, viðbrögð þeirra og gjörðir. Þá má blanda saman munnlegum og sjónrænum 
aðferðum til hlustunar sem getur hvatt börn til frekari tjáningar (bls. 6). Mósaík 
rannsóknir hafa sýnt hversu táknræn önnur verkfæri en tungumál, s.s. ljósmyndir og 
teikningar, geta verið þegar leitað er eftir innsýn í sjónarmið ungra barna (Fraser, S., 
Flewitt, R. og Hammersley, M., 2014, bls. 47). 

Aðferðin er ein af fjölmörgum rannsóknaraðferðum þar sem börn eru þátttakendur 
sem sérfræðingar í eigin lífi. Markmið aðferðarinnar er að fá fram nýjan skilning á 
tengslum barna við umhverfi sitt, með margvíslegum myndrænum aðferðum ásamt 
athugunum og viðtölum (Fraser, S., Flewitt, R. og Hammersley, M., 2014, bls. 43; Clark, 
A., 2014, bls. 200). Nota þarf fleiri en eina aðferð við gagnasöfnun svo hægt sé að fá 



35 

heildstæða mynd af skoðunum og hugmyndum barna. Hægt er að fylgjast með börnum 
í daglegum athöfnum og lýsa því með vettvangsnótum, með viðtölum eða viðtölum við 
börn eða fara í skoðunarferðir um stofnunina sem börn stjórna. Auk þess geta börnin 
teiknað myndir, farið í hlutverkaleik, tekið ljósmyndir eða myndbönd og einnig má taka 
óformleg viðtöl við foreldra eða kennara (Clark og Moss, 2001, bls. 12-30). 

Með þessari aðferð þurfa rannsakendur ekki að einfalda vinnu sína við rannsóknir 
svo börn skilji, heldur þarf hugsun rannsakenda að breytast, vera sveigjanlegri og 
viljugri til að breyta til og aðlaga (Clark, A., 2005, bls. 5). Í þessari rannsókn var notast 
við þrjár aðferðir innan mósaík rannsóknaraðferðarinnar: viðtöl við börn í hópum, 
teikningar og ljósmyndir barnanna. Rannsóknin var framkvæmd í febrúar 2016 með níu 
börnum á sjötta aldursári, öll fædd árið 2010. Rannsakandi vann með börnunum í 
þremur þriggja manna hópum. Hópskiptingin fór eftir því hvaða börn voru mætt þegar 
gagnaöflun hófst og eftir því hvernig skipulag deildanna var háttað. Ferlið í heild sinni 
tók fjóra daga, u.þ.b. 3 klukkustundir hvern dag.  

Að lokinni gagnasöfnun voru gögn hvers barns túlkuð. Frásagnir barnanna voru 
bornar saman við teikningar þeirra og ljósmyndir. Með þessari aðferð má öðlast betri 
skilning á upplifun einstakra barna (Clark og Moss, 2001, bls. 37).  

 
3.5.2 Viðtöl 

Að taka viðtöl við börn hefur lengi verið viðurkenndur þáttur í samfélaginu, til að 
mynda í lagalegu samhengi, í félagslegri ráðgjöf og í rannsóknum á þroska barna. Á 
undanförnum árum hefur viðtölum við börn þó farið fjölgandi í margvíslegum 
rannsóknum um líf þeirra. Rekja má þessa fjölgun til samþykktar Samningur Sameinuðu 
þjóðanna, sem hefur  breytt verulega sýn okkar á börn og réttindum þeirra í 
samfélaginu. Í ljósi samþykktanna hafa menntarannsóknir þróast. Þá sækjast rann-
sakendur eftir því að varpa ljósi á mögulegar aðstæður barna til náms og hvernig veita 
megi börnum viðeigandi námsumhverfi. Því má segja að viðtöl við börn, í 
menntunarlegu samhengi, geti haft bein áhrif á menntunarferil þeirra. Viðtöl við börn 
sem hafa það að markmiði að nálgast hugmyndir þeirra og innsýn í reynslu er 
rannsóknaraðferð, sem er rannsakendum áskorun, en veitir þeim og þátttakendum 
(þ.e. börnunum sjálfum) þó ómetanlega innsýn í ferli menntunar (Folque, 2010, bls. 
240-242).  

Viðtöl við börn eru töluvert ólík viðtölum við fullorðna. Börn búa yfirleitt ekki yfir 
svipaðri reynslu og fullorðnir og vita oft ekki til hvers er ætlast af þeim. Þau eru ekki 
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endilega meðvituð um það sem þau vita og þarf því oft að nota óbeinar aðferðir til að 
nálgast upplýsingarnar. Eðlilegra er að líta á viðtöl við börn sem samtöl þar sem þau fá 
tækifæri til þess að tjá sig og að þau finni að á þau sé hlustað (Jóhanna Einarsdóttir, 
2012, bls, 16).  

Ýmsar leiðir hafa verið farnar í viðtölum við börn. Til að mynda hafa verið notaðar 
ýmis konar gerðir hópviðtala og einstaklingsviðtala með eða án hjálpargagna, svo sem 
teikninga, leikbrúða eða annarra muna. Mælt hefur verið með því að ræða við börn í 
litlum hópum. Leikskólabörn þekkja þær aðstæður vel, eru vön samvinnu og samveru 
með öðrum börnum. Hópviðtöl byggjast á samskiptum, börnin aðstoða hvert annað og 
passa yfirleitt að allir fari eftir settum reglum og segi rétt frá. Börn eru öflug í hópi og 
valdstaða þeirra gagnvart hinum fullorðna verður sterkari fyrir vikið (Jóhanna Einars-
dóttir, 2012, bls. 16).  

Þegar taka á viðtöl við börn er mikil hætta á að einhvers konar valdsamband 
myndist milli rannsakanda og barna. Þess konar samband myndast iðulega þegar spurn-
ingarnar eru ekki nógu vel mótaðar fyrir börn, til að mynda þegar rannsakandi spyr 
spurningar sem hann þegar veit svarið við og er því eingöngu að athuga hvort börnin 
viti svarið. Þannig setur rannsakandinn börnin í óþægilega og valdlausa stöðu (Folque, 
2010, bls. 242). Þær hættur sem geta fylgt hópviðtölum eru að ákveðnar raddir verði 
ríkjandi og þau sterku í hópnum taki völdin. Jafnframt að ákveðin umræðuefni verði 
ríkjandi á meðan önnur gleymist (Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 16). 

Í upphafi rannsóknar tók rannsakandi viðtöl með hverjum barnahóp, um hugmyndir 
þeirra um þátttöku foreldra þeirra í leikskólastarfinu. Mikilvægt er að stofna til 
samræðna í upphafi rannsóknarferlis. Þá gefst tækifæri til þess að kynnast barna-
hópnum, fá fram hugmyndir þeirra og einnig gefst börnunum tækifæri á að efla hvert 
annað til þess að tjá sig um rannsóknarefnið áður en lagt er í ítarlegri rannsóknarvinnu. 
Þegar börn eru þátttakendur í viðtölum veitir það þeim tækifæri til þess að hafa nokkra 
stjórn og áhrif á hvert samtalið stefnir, þau geta sagt frá því sem skiptir þau máli. 
Mikilvægt er að börnin séu í öruggu umhverfi þegar viðtölin eiga sér stað og jafnvel 
innan um vini (Dockett, 2008, bls. 37). 

Í viðtölunum var notast við viðtalsramma, en sú leið býður upp á sveigjanleika þar 
sem rannsakandinn (spyrillinn) semur fyrirfram ákveðinn spurningalista en hefur þann 
möguleika að bæta nýjum spurningum við þegar hann telur þess þurfa. Þannig getur 
rannsakandi dýpkað spurningarnar sínar og fengið persónulegri og ítarlegri niðurstöður. 
Auk þess geta myndast nánari tengsl og traust milli rannsakanda og þátttakenda, 
andrúmsloftið verður þægilegra og rólegra og gæði viðtalsins meiri (Flewitt, R., 2014, 
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bls. 140). Börnin völdu hvar viðtölin færu fram innan deildanna þeirra. Þau voru þrjú 
saman í hóp, í þremur hópum og þekktu vel hvert annað. Auk þess nutu þau 
sveigjanleika hvað varðar tíma og fengu þau öll tækifæri til þess að segja frá skoðunum 
sínum og hugmyndum. Tekin voru þrjú hópviðtöl, eitt við hvern hóp og tóku viðtölin frá 
u.þ.b. 4-9 mínútur. Efnið sem fjallað var um í viðtölunum þessarar rannsóknar tengdist 
reynslu barnanna af þátttöku foreldra þeirra í leikskólanum, hvaða hugmyndir þau 
höfðu um þátttökuna og skoðun þeirra á efnum því tengdu. Til þess að skýra 
viðfangsefnið betur fyrir börnunum ákvað rannsakandi að segja börnunum klípusögu í 
viðtölunum sem myndi gefa þeim skýrari mynd af viðfangsefninu. Börnin gætu þá 
mögulega tengt söguna við eigin reynslu. Sagan var stutt og hnitmiðuð og fjallaði um 
stúlku sem var spennt fyrir að fá föður sinn í heimsókn í leikskólann sinn í pabbakaffi á 
bóndadaginn en faðir hennar komst ekki. Sagan gaf börnunum tækifæri til þess að setja 
sig í spor stúlkunnar og hófust umræður um tilfinningar og mögulega ástæður þess að 
foreldrar geta stundum ekki komið og tekið þátt í leikskólastarfi. 

 
3.5.3 Teikningar 

Fyrir börnum er teiknun meira en skemmtileg athöfn. Það er leið sem barnið notar til 
þess að þróa tengsl sín við raunveruleikann og gefur ýmsum óljósum hugsunum, sem 
eru barninu mikils virði, áþreifanlegan búning. Í rauninni geta teikningar barna gefið 
fullorðnu fólki mikla innsýn í hugarheim barna og gefið vísbendinug um þá reynslu sem 
býr að baki þeirra (Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 36). 

Teikningar barna hafa verið notaðar til að nálgast sjónarmið og reynslu barna. Þá er 
börnum gefinn kostur á að teikna myndir og efna til samræðna um þær við 
rannsakandann (Dockett og Perry, 2005) en þær geta virkað sem kveikja að dýpri 
samræðum um viðfangsefnið (Clark og Moss, 2001, bls. 6). Sjónum er beint að 
merkingu og skilning barnanna á teikningunni og lögð er áhersla á að hlusta á það sem 
börnin hafa að segja. Bent hefur verið á eftirfarandi kosti þess að nota teikningar í 
rannsóknum með börnum:  

� Teikningar gefa færi á óyrtri tjáningu barnanna 
� Teikningar taka oft dágóðann tíma og börnin hafa frelsi til þess að breyta og bæta 

við eftir þörfu, og hentugleika. 
� Þegar börn teikna skapa þau merkingu. 
� Börn eru virk og skapandi þegar þau teikna. 
� Flest börn eru vön því að teikna og finnst það skemmtilegt. 
� Þegar börn fá tækifæri til að teikna í viðtölum þurfa þau ekki að vera í augnsambandi 

við rannsakandann (Einarsdóttir, Dockett og Perry, 2009). 
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Í kjölfar hópsamtalanna, eitt með hverjum hópi í upphafi, var börnunum boðin blöð 
og liti og þau beðin um að teikna tvær teikningar. Fyrri teikningin átti að lýsa því hvar 
og/eða í hvaða aðstæðum börnin sáu foreldra sína í leikskólanum. Seinni myndin átti 
hins vegar að lýsa því hvar og/eða í hvaða aðstæðum börnin vildu fá að sjá foreldra sína 
í leikskólanum, fengju þau að hafa áhrif á það.  

Börnin sýndu öll vilja til að teikna myndir tengdar viðfangsefninu en þó mismikinn 
áhuga. Sum voru snögg á meðan önnur tóku sér góðan tíma. Enn önnur sýndu einhverja 
erfiðleika með teikningarnar og tóku sér stundum hlé til að hugsa eða fylgjast með 
hinum börnunum. Ekkert barnanna neitaði að teikna en ein stúlkan bað um að fá að 
teikna seinna sem hún fékk. Hún teiknaði myndirnar sýnar þegar hin börnin í hópnum 
höfðu lokið við sínar teikningar og fóru aðeins frá að sinna öðru. Þá var stúlkan ein með 
rannsakanda og byrjaði hún að tjá sig mjög náið um viðfangsefnið við rannsakanda á 
meðan hún teiknaði.  

Rannsakandi sat hjá á meðan börnin teiknuðu og sá til þess að hann hefði engin 
áhrif á teikningarnar. Rannsakandi spurði ekki spurninga á meðan á þessu ferli stóð en 
var til staðar til að svara spurningum barnanna. Eftir að börnin höfðu lokið við sínar 
teikningar hófust samræður á ný. Markmiði með samræðunum var að fá lýsingar á 
teikningunum og tengingar við reynslu og hugmyndir barnanna. Samræðurnar voru 
teknar upp á myndband og myndbandið síðan afritað.  

 
3.5.4 Ljósmyndir 

Ljósmyndir hafa verið notaðar sem tjáningarleið fyrir börn, til að koma skoðunum 
sínum í ljós. Ljósmyndataka barna sem gagnaöflunaraðferð hefur marga kosti. Til að 
mynda gefur myndavél (í þessu tilfelli spjaldtölva) börnum aukið vald því það eru þau 
sem ákveða af hverju skal taka myndir, þau taka myndir af því sem þau vilja. Auk þess 
hafa börn yfirleitt ánægju af því að taka myndir. Líkt og teikningar eru ljósmyndir 
áþreifanleg gögn sem hægt er að nálgast síðar til þess að hefja umræður og greiningu. 
Þær gefa börnunum tækifæri til þess að skýra frá hugmyndum sínum á nýjan og spenn-
andi hátt og börnin eiga að njóta virkrar hlustunar frá þeim fullorðna. Börn geta einnig 
sýnt meiri áhuga á að ræða ljósmyndir sínar því þá stjórnast umræðurnar af þeirra 
sjónarmiðum og þeirra myndum (Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 17-18).  

Eftir að börn og rannsakandi höfðu eytt góðum tíma til þess að ræða teikningar 
barnanna fór rannsakandi með barnahópunum, hverjum fyrir sig, í göngu um skólann 
þar sem börnin fengu tækifæri til þess að taka ljósmyndir. Í fyrsta lagi áttu þátttakendur 
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að taka eina eða tvær ljósmyndir af þeim rýmum og/eða aðstæðum þar sem þau sjá 
foreldra sína vanalega í leikskólanum. Í öðru lagi áttu þau að taka eina eða tvær 
ljósmyndir af þeim rýmum og/eða aðstæðum þar sem þau vildu fá að sjá foreldra sína í 
leikskólanum fengju þau að ráða. Börnin tóku ljósmyndirnar með spjaldtölvu og höfðu 
fulla stjórn á því í hvaða röð ljósmyndirnar voru teknar. Líkt og gert var með 
teikningarnar stuðlaði rannsakandi að ítarlegum samræðum um rannsóknarefnið eftir 
að hver barnahópur hafði lokið við ljósmyndatökur. Samræðurnar voru teknar upp á 
myndband og myndbandið svo afritað.  

Með viðtölunum sem rannsakandi efndi til, með teikningar annars vegar og 
ljósmyndir hins vegar sem hjálpargögn, mátti vonast til þess að fram kæmu nýjar hug-
myndir eða tillögur að þátttöku foreldra í leikskólastarfinu. Jafnvel mátti búast við 
nýjum áherslum sem ekki voru til staðar þegar lagt var af stað með rannsóknarvinnuna.  

 

3.6 Greining og úrvinnsla gagna 
Gagnagreining felur í sér vinnu með þau gögn sem aflað er á vettvangi, flokkun þeirra 
og túlkun. Auk þess felur úrvinnsla, eða túlkun, gagnanna í sér að rannsakandi þróar 
hugmyndir eða kenningar út frá niðurstöðum rannsóknar og tengir þær við þau fræði 
sem rannsóknin er byggð á (Bogdan og Biklan, 2006, bls. 159). Skipulagning rannsaka-
nda, bæði í öflun gagna og í greiningu þeirra, er lykilatriði og getur auðveldað vinnuna 
töluvert (Mac Naughton o.fl., 2010, bls. 170).  

Öll þau viðtöl sem fóru fram í rannsóknarferlinu voru tekin upp á myndband og 
síðan afrituð. Börnin voru öll í mynd á myndabandsupptökunum og hjálpaði það mikið 
við úrvinnslu gagna til þess að fá staðfestingu á því hvaða barn sagði hvað. Auk þess 
voru útskýringar teikninganna og ljósmyndanna teknar upp sem auðveldaði einnig 
úrvinnslu gagnanna og hjálpaði rannsakanda að tengja saman gögn hvers barns. 

Mósaík aðferðin gefur rannsakandanum margvísleg gögn sem mynda saman grunn 
fyrir gagnagreiningu. Með því að safna gögnunum saman og tengja þau, frásagnir, 
teikningar og ljósmyndir, má nálgast djúpan skilning um rannsóknarefnið, hugarheim 
barna og forgangsröðun þeirra (Clark og Moss, 2001, bls. 37). Þegar rannsakandi hafði 
safnað öllum gögnum saman rýndi hann í gögn hvers og eins barns. Var það gert til þess 
að sjá hvort samræmi væri á milli aðferða (viðtala, teikninga og ljósmynda) og túlkaði  
rannsakandinn þannig hugmyndir og skoðanir hvers barns um rannsóknarefnið. Sem 
dæmi mátti sjá greinilegt samræmi milli aðferða hjá einu barnanna. Barnið talaði mikið 
um að vilja fá foreldra sína með sér í íþróttasalinn, barnið teiknaði einnig mynd af 
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foreldrum sínum í fótbolta í íþróttasalnum og tók ljósmynd af litlu fótboltamarki í sama 
sal.  

Því næst voru gögn hópanna þriggja skoðuð. Var það gert til þess að athuga hvernig 
börnin höfðu möguleg áhrif á hvert annað í rannsóknarferlinu og hvers eðlis þau áhrif 
þá væru. Mátti þá sjá einhver áhrif í einum hópnum þar sem öll börnin töluðu mikið um 
að vilja teikna með foreldrum sínum og perla. Í lokin voru gögn alls barnahópsins 
skoðuð og flokkuð í þemu. Niðurstöður rannsóknarinnar verða því flokkuð í þrjú þemu: 

� Jákvæð reynsla  
� Neikvæð reynsla  
� Nýjar hugmyndir að þátttöku 

3.7 Siðferðileg atriði  
Mikilvægt er að safna allra leyfa áður en hafist er handa við rannsókn. Upplýsa þarf auk 
þess börnin um ferlið og hver tilgangur rannsóknarinnar sé. Mikilvægt er að börnin 
samþykki upptökur, ef rannsakendur vilja taka upp hljóð eða mynd. Önnur siðfræðileg 
málefni tengjast teikningum barna. Gæta þarf þess að biðja börn um leyfi til þess að 
afrita teikninguna í stað þess að biðja alfarið um hana, það sama má segja um 
ljósmyndir. Sýna þarf börnunum virðingu og verkum þeirra, í orðum og gjörðum 
(Dockett, S. 2008, bls. 36-44; Coady, M., 2010, bls. 77). Farið var eftir öllum þessum 
tillögum og gögnum eytt eftir úrvinnslu þeirra.  

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og öll tilskilin leyfi fengin, þ.e. leyfi frá 
sveitarfélagi leikskólans, leikskólastjóranum, foreldrum þátttakenda og þátttakend-
unum sjálfum. Auk þess búa allir þátttakendur yfir nafnleynd í þessari ritgerð. 

3.8 Samantekt  
Hér verður umfjöllun um aðferðafræði rannsóknarinnar dregin saman í stuttu máli. Í 
upphafi kaflans var fjallað um markmið og tilgang rannsóknar sem er að öðlast innsýn í 
hugmyndir barna um þátttöku foreldra í leikskólastarfi. Af því sögðu valdi ég að nota 
aðferðir eigindlegra rannsókna. Megin einkenni eigindlegra rannsókna eru til að mynda 
að gagnaöflun fer öll fram á vettvangi, gögnin eru í formi orða og mynda, áhersla er 
lögð á rannsóknarferlið sjálft, rannsakandi flokkar gögnin og ályktar og setur síðan ávallt 
fram tilgang rannsóknarinna.  

Í rannsókninni tóku níu börn á sjötta aldursári þátt í einum leikskóla á 
höfuðborgarsvæðinu. Unnið var eftir Mósaík aðferðinni en með henni felst fjölbreyttar 
aðferðir við gagnaöflun. Gagnaöflun rannsóknarinnar fór fram í formi hópviðtala, 
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teikninga barnanna og ljósmynda barnanna. Rýnt var í gögnin og þau borin saman,  
leitað eftir samræmi milli aðferða og því næst voru niðurstöður túlkaðar.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar út frá þeim 
rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Í rannsókninni var leitað eftir hug-
myndum barna um þátttöku foreldra í leikskólastarfi ásamt því hvernig megi skipuleggja 
foreldrasamstarf með sjónarmið barna að leiðarljósi. Niðurstöðurnar byggja á gögnum 
sem aflað var á vettvangi með hópviðtölum við börn auk teikninga og ljósmynda 
barnanna. Taka skal fram að vegna nafnleyndar hefur þátttakendum í rannsókninni 
verið gefin ný nöfn. 

Niðurstöðunum er skipt í þrjá hluta út frá þeim þemum sem rannsakandi greindi í 
gögnunum en þau voru: jákvæð reynsla barnanna, neikvæð reynsla barnanna og nýjar 
hugmyndir barna um þátttöku foreldra. Leitast verður við að hafa þessa umfjöllun sem 
nákvæmasta, með því að vísa í viðtöl við börnin, birta teikningar barnanna og 
ljósmyndir þeim til stuðnings. Textinn sem birtur er undir myndunum er lýsing 
barnanna á því sem þau teiknuðu eða heiti sem þau gáfu myndefninu. Í lokin verður 
samantekt með helstu niðurstöðum. 

4.1 Jákvæð reynsla 
Í langflestum tilfella upplifðu börnin þátttöku foreldra sinna sem jákvæða reynslu. 
Nánast öll börnin töldu sig finna fyrir vellíðan þegar foreldrar þeirra væru í leikskólanum 
og brostu við tilhugsunina: “Mér líður sko alveg 100% vel”, “Mér líður vel. Veistu hvað 
ég myndi segja mörgum sinnum vel? Átta sinnum!”. Börnin ræddu um að þeim þætti 
gaman að sýna foreldrum sínum 
verkin sín, vini sína, matinn og öll 
rými leikskólans. Auk þess sýndu 
flest börnin mikinn áhuga á því að 
hafa foreldra sína oftar með í 
leikskólastarfinu.  

Þegar börnin voru spurð um þátt-
töku foreldra þeirra í leikskólanum 
stóð ekki á svörum og má segja að 
þekking þeirra á efninu hafi verið Mynd 1 Spjalla, spjalla og spjalla 
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mikil. Meðal þess sem börnin nefndu var að foreldrar þeirra kæmu stundum í kaffi og í 
morgunmat, á fundi, jólaföndur og að “sækja mann og skutla mann”.  Börnin teiknuðu 
myndir bæði af kveðjustundum á morgnana og fagnaðarfundum þegar þau eru sótt. 
Teikningar barnanna sýna  einnig samskipti foreldra þeirra við kennarana (mynd. 1 á 
bls. 42). Á myndinni má sjá brosmilda einstaklinga sem túlka má þannig að barnið 
upplifi að foreldri og kennari eigi í jákvæðum samskiptum. Annar einstaklingurinn á 
teikningunni er með útréttar hendur og má túlka það sem svo að viðkomandi sé að taka 
á móti hinum einstaklingnum með opnum örmum.  

Teikningar barnanna endurspegla jafnframt 
það sem fram fer á skipulögðum viðburðum 
eins og  mömmu- og pabbakaffi. Á mynd 2 má 
sjá teikningu Önnu en þar er borð með 
ávöxtum sem börnin buðu upp á í leikskólanum 
í mömmukaffi. Önnu virtist líða vel þegar hún 
teiknaði myndina og einbeitti sér vel og lengi 
að smáatriðum sem túlka má sem svo að henni 
þykir vænt um þessa minningu. Þótt hún hafi 
teiknað mynd sem lýsti mömmukaffi nefndi 
hún bæði mömmu sína og pabba, ásamt ömmu 
og afa og lýsti jafnframt gleðinni sem fylgdi því 
að fá gesti í leikskólann.   

Ljósmyndirnar styðja við þau gögn sem lýst 
hefur verið að framan, teikningar barnanna og 
viðtölin, og höfðu ljósmyndirnar það að 
markmiði að sýna þá staði í leikskólanum þar 
sem foreldrar þeirra eru oftasta á. En á mynd 
3 er ljósmynd sem Garðar tók og má þar sjá 
fataherbergi þar sem útiföt þeirra eru hengd 
við hólf hvers barns. Fataherbergið er 
mannlaust á myndinni en barnið tjáði mér það 

að yfirleitt væri fataherbergið fullt af fólki og 
að þarna væri hann daglega með foreldrum 
sínum. Auk þess sýndu ljósmyndir barnanna 
deildirnar þeirra og ýmsa hurðakarma þar sem þau sýna hvar foreldrar þeirra standa á 
degi hverjum. Ekki var að sjá að börnunum þótti sérkennilegt að taka ljósmyndir af 

Mynd 2 Borð og ávextir 

Mynd 3 Við erum alltaf saman hér að 
klæða okkur 
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stöðum eins og hurðakörmum og er því ekki hægt að túlka það sem grín heldur þeirra 
einlægu sýn á daglegt líf.  

Þegar ég sagði börnunum frá dæmi um barn sem fengi ekki pabba sinn í heimsókn 
þegar það væri pabbakaffi á bóndadaginn, upphófust samræður þar sem börnin voru 
ávallt sammála og fjölluðu aðallega um tilfinningar barnsins. Anna sýndi mikla 
samkennd með barninu og sagði:  

“Það [pabbinn] á að koma. Henni [barninu] líður bara illa því við viljum fá mömmu 
og pabba. Þegar þetta er þá sko, þú veist, segjum bara að ég væri að fara í 
leikskólann og þá væri mömmukaffi og þá myndi mamma koma og skutla mér en 
fara bara strax. Það finndist mér mjög leiðinlegt því við viljum fá þau. Öllum langar 
að hafa mömmu sína og pabba.”  

Í kjölfarið leitaði ég svara við mögulegum ástæðum þess að foreldrar sæju sér ekki 
fært að mæta á slíka viðburði. Anna svaraði aftur um hæl: “Út af því að kannski er ein-
hvað barnið þeirra lasið, svo mikið lasið… eða einhver að flýta sér í vinnuna”, Kristján 
bætti við: “sumir fá ekki frí í vinnunni” og hin börnin tóku undir þessar ástæður. Næst 
spurði ég börnin einnig hvað barnið gæti gert ef pabbi þess kæmi ekki í pabbakaffi. Svör 
barnanna voru yfirleitt á þá leið að barnið gæti verið með kennurum eða hinum 
börnunum á deildinni. Anna kom með áhugaverða lausn og sagði:  

“Þá mun ég hugsa, að ef að maður hefur komið heim til einhvern og er maður bara 
strax búinn að þekkja foreldrana, einhvern sem maður hefur komið heim til og 
þekkir betur, þá getur maður verið með honum.” 

Umræður barnanna lýstu vel hæfni þeirra til þess að setja sig í spor annarra auk hversu 
lausnamiðuð börn geta verið. Jafnframt má túlka svör þeirra á þann veg að þau hafi 
svipaða reynslu og barnið í dæminu og hafi jafnvel heyrt foreldra sína tala um t.d. að 
þau verði að flýta sér í vinnuna.  

4.2 Neikvæð reynsla 
Þrátt fyrir að nánast öll börnin tjáðu jákvæða upplifun af þátttöku foreldra sinna í 
leikskólastarfinu höfðu þrjú þeirra líka frá neikvæðri reynslu að segja. Þegar rann-
sakandi spurði hvort börnunum liði einhvern tímann illa þegar foreldrar þeirra væru í 
leikskólanum svaraði Kristján:  

“Sko, mér líður illa, eða það er eitthvað bara svona einn, tveir og bingó [smellir 
fingrum] farin, að mér líður illa. Eins og síðasta mömmukaffi, þegar maturinn var 
og hægt að fá vínber og þannig, þá leið mér svo illa því það var bara svona einn, 
tveir og bingó! Eða eitthvað”.  
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Anna varð hugsi og spurði Kristján af eigin frumkvæði: “Ertu þá að meina að þau 
fóru bara, þú veist, einn, tveir og bingó?. Kristján svaraði því játandi og virtist 
niðurdreginn en bætti svo við:  

“Mamma og amma voru bara að spjalla við mömmu Sigga og svona. Svo fóru þær 
bara. […] ég ætlaði að sýna þeim hvað ég hafði litað og gæti litað flott.”  

Hér lýsir Kristján vonbrigðum sínum yfir að hafa ekki getað sýnt mömmu sinni og ömmu 
myndirnar sínar, en frásögn hans af myndunum lýstu stolti. Þegar ég spurði Kristján 
hvort faðir hans kæmi stundum í leikskólann 
svaraði hann því játandi og bætti við að faðir 
hans hafði ekki komið í pabbakaffið sem var 
haldið nýlega í leikskólanum þegar rannsóknin 
fór fram. Þegar ég spurði hvernig honum hefði 
liðið þá, svaraði Kristján: “Bara vel, mér var alveg 
sama”. Ég greindi þó sorglegan raddblæ í svari 
Kristjáns og hann svaraði liðurlútur með höfuðið í 
átt að bringu. Á teikningunni hans Kristjáns má 
sjá hvar hann situr með mömmu sinni og ömmu 
við borð  í mömmukaffinu. Teikningin (mynd 4) 
er mjög lítil í horni blaðsins. Út frá stærð 
teikningarinnar má ef til vill túlka það sem svo að 

Kristján hafi ekki sýnt viðfangsefninu mikinn 
áhuga eða að reynsla hans hafi ekki verið jákvæð 
og hann því ekki viljað teiknað meira á blaðið.  

Á annarri teikningu Kristjáns 
(mynd 5), teiknar hann það sem 
hann vill að foreldrar hans geri í 
leikskólanum, má sjá nokkuð 
nákvæma teikningu af leiktækjum 
sem eru á leikskólalóðinni og sagði 
hann, daufur og leiður á svip, á 
meðan á teiknun stóð að hann vildi 
einfaldlega fá að leika við mömmu 
sína og ömmu. Ég túlkaði þessa 
frásögn hans sem óskhyggju.   

Mynd 4 Þarna er mömmudagur. 
Við vorum að borða 
grjónagraut 

Mynd 5 Við erum sko að leika okkur úti. Ég, 
amma og mamma. 
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Óli sagði frá svipaðri reynslu og Kristján og var nokkuð mikið niðri fyrir að segja frá: 
“Einu sinni þegar var pabbakaffi þá, hérna, ætlaði pabbi að koma í eina sekúndu og þá 
bara fór hann”. Hann sagði að sér hafa liðið “geðveikt illa” og lýsti því með miklum 
svipbrigðum sem minntu á vonbrigði. Óli vildi þó ekki lýsa þessu neitt nánar en ég tel 
ekki ólíklegt að hann hafi orðið fyrir einhverjum áhrifum frá Kristjáni því þeir voru í 
sama hóp. Samt sem áður 
teiknaði Óli mynd sem sýndi 
leikskólann sjálfann sem átti 
að sýna það sem hann vildi 
gera með foreldrum sínum í 
leikskólanum. Hann lýsti því 
þannig að hann vildi sýna 
foreldrum sínum leikskóla-
húsið en talaði ekki um vilja til 

þess að fara með þeim inn í 
leikskólann. (sjá mynd 6.). 

 Lena sagði frá sinni reynslu 
af mæðrakaffi: “Mamma mín kom ekki. Mér leið ekki vel. Það kom ein [kona], ég man 
ekki alveg hvað hún heitir”. Lena tjáði sig ekki meira um þetta tilvik og það má segja að 
hún hafi orðið svolítið óörugg eftir þessa frásögn. Þetta óöryggi mátti ennþá sjá hjá 
henni þegar börnin byrjuðu að 
teikna sem lýsti sér í því að hún var 
ekki ánægð með teikningarnar 
sínar. Að lokum bauð ég henni að 
taka smá pásu og halda áfram 
seinna. Þegar Lena var tilbúin að  
teikna aftur sagðist hún ekki vilja 
teikna mynd af því sem foreldrar 
hennar gera þegar þau koma í 
leikskólann. Hún vildi bara teikna 
mynd af því sem hún vildi gera með 
foreldrum sínum (mynd 7). Stutt 
seinna  byrjaði Lena að tjá sig, að 
eigin frumkvæði, á meðan hún teiknaði: 

Mynd 6 Mig langar að sýna þeim húsið, 
leikskólahúsið 

Mynd 7 Við erum að leiðst. Við erum að fara öll 
saman í leikskólann og leika á lóðinni. 



47 

“Mér leið ekki vel þegar mamma kom ekki. Ég sagði Siggu (kennari) að hún mætti 
bara vera með mér og þá leið mér vel. […] Ég ætla að segja þér eitt, hún Birna 
kærasta pabba, hún kom samt aðeins með mér. Ég vildi samt bara hafa mömmu 
mína. […] Ég á sko pabba, en pabbi minn var svo frekur við mömmu mína. Þau 
reyndu svo oft en þau gátu bara ekki. Pabbi var oft svo reiður við mömmu. Mér 
myndi líða vel ef þau kæmu saman í leikskólann.” 

Á teikningu Lenu (mynd 7) má sjá hana sjálfa og systur hennar með foreldrum þeirra á 
leið í leikskólann. Lena sagði að hennar ósk væri að fjölskyldan færi saman í leikskólann, 
pabbi hennar, mamma, hún sjálf og systir hennar. Þegar Lena sagði frá teikningunni 
sinni lifnaði yfir henni og hún varð örugg á ný. 

Athyglisvert er að skoða teikningar þessara þriggja barna sem höfðu frá neikvæðri 
reynslu að segja. Þau sýndu öll, með teikningum sínum, að þau kjósi síður að hafa 
foreldra sína inn í leikskólann og vilja fremur njóta tíma með þeim utandyra eða á 
leikskólalóðinni. Má því ætla að þeirra fyrri reynsla af þátttöku foreldra þeirra valdi því 
að þau forðist slíkar aðstæður og kjósi því að hafa foreldra sína utan leikskólans.  

 

4.3 Nýjar hugmyndir 
Líkt og kom fram hér að framan voru börnin spurð hvað þau myndu vilja að foreldrar 
þeirra gerðu í leikskólanum en með þeirri spurningu vildi ég leita eftir hugmyndum 
barnanna um mögulega þátttöku foreldra. Við ræddum þetta málefni í viðtölunum, þau 
teiknuðu mynd af því sem þau vildu að foreldrar þeirra gerðu í leikskólanum og auk 
þess tóku þau ljósmyndir af því sem þau vildi sjá foreldra sína gera í leikskólanum. Mikill 
áhugi reyndist vera á viðfangsefninu meðal barnanna og litu margvíslegar hugmyndir 
dagsins ljós.  

Sem dæmi fannst Ara að for-
eldrarnir mættu skipuleggja “partí 
fyrir börnin eftir leikskóla” og hóf 
hann að dansa og syngja. Marteinn 
vildi hafa foreldra sína með í öllu 
starfi leikskólans og leika með allt, 
vildi í raun hafa foreldra sína sem 
kennara í leikskólanum. Anna 
nefndi að það væri gaman að vera í 
lestarleik með foreldrum sínum og 

Mynd 8 Í salnum að spila fótbolta 



48 

aðrir töluðu um að gaman væri að perla, leira, fara í jóga og spila með foreldrunum í 
leikskólanum. 

 Hugmyndin um að lita með foreldrum stóð ofarlega hjá mörgum ásamt hug-
myndinni um litadag, þar sem það mætti ekki gera neitt annað en að lita og búa til stórt 
listaverk. Auk þess fannst þeim spennandi að hafa foreldrana með sér í íþróttasalnum í 
alls kyns æfingum og íþróttum líkt og sjá má á mynd Garðars (mynd 8 á bls. 47). Þar 
teiknar hann mynd af börnum og foreldrum í fótbolta í íþróttasalnum. Teikningin er 
mikið nákvæmnisverk þar sem sjá má tvö mörk og áhorfendur við vegg salarins. Á 
teikningunni má sjá fjölmenni í fótbolta og má túlka það sem svo að Garðar hafi í huga 
að hópa saman börn og foreldra. Auk þess má sjá bros á hverju andliti sem gefur 
tjáningu Garðars gleði og hamingju. 

Einhver munur var þó á hugmyndum barna sem upplifðu þátttöku foreldra sinna 
sem jákvæða og þeirra sem upplifðu hana neikvæða.  Til að mynda sagði Kristján: “Mér 
langar mest að þau myndu bara leika við mig, bara einhvern tímann leika við mig. 
Kannski vera úti bara.” og Lena var á sama máli: “Hmm...leika úti, eða lita kannski. 
Ekkert meira.”. Teikningar barnanna styðja við niðurstöður úr viðtölunum. Eins og sjá 
má á myndum 5, 6 og 7 þar sem sjá má teikningar barnanna með neikvæða reynslu af 
þátttöku foreldra sinna. Hin börnin, með jákvæða reynslu, teiknuðu perlur og foreldra 
sína að lita, kubba og leira.  

Börnin tóku einnig ljósmyndir af þeim svæðum í leikskólanum þar sem þau vildu 
vera með foreldrum sínum. 
Ljósmyndirnar eru fjölbreyttar  
og sýna að börnunum þótti 
sérstaklega gaman að taka ljós-
myndir. Ljósmyndirnar sýndu 
dúkkukrókinn, bókasafnið, lista-
smiðjuna, salinn, holukubba, 
taflborð og margt fleira. Til að 
mynda tók Marteinn ljósmynd 
sem sýnir holukubba (mynd 9) 
og lýsti því að holukubbarnir 
væru stórir og því örugglega 
mjög þægilegir og hentugir fyrir 
fullorðna til að leika sér með. Marteinn sagði frá þessu á meðan hann tók tvo 
holukubba og lék styrk fullorðinna með því að lyfta kubbunum upp. Rúnar tók ljósmynd 

Mynd 9 Holukubbar eru líka fyrir fullorðna 
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af bókasafni leikskólans (mynd 10) og 
lýsti yfir áhuga sínum á bókum og hversu 
gaman það væri ef foreldrar hans gætu 
komið í leikskólann og lesið fyrir hann 
sögur. Auk þess fannst honum góð 
hugmynd að leyfa foreldrum sínum að 
hvíla sig í sofanum hjá bókasafninu því 
þau væru stundum þreytt. Rúnar sýnir 

hér hugulsemi í garð foreldra sinna sem 
bendir til hæfni hans til þess að setja sig í 
spor annarra . 

Þau börn sem höfðu frá neikvæðri 
reynslu að segja um þátttöku foreldra 
voru þó einu börnin sem tóku 
ljósmyndir af leikskólalóðinni (sjá mynd 
11.) og lýsti Kristján ,sem tók mynd 11, 
því þannig að hann vildi leika við 
foreldra sína í útiveru og jafnvel gera 
snjóhús. Börnin höfðu þó mjög gaman 
af ljósmyndatökunni og tóku einnig 
ljósmyndir af íþróttasalnum, matsalnum 
og af deildunum þeirra. Þá mátti sjá 
einhvern áhuga hjá þeim að fá foreldra sína inn í leikskólann en þau voru mjög varkár 
og hugmyndirnar ekki nýjar heldur endurspegluðu þátttöku foreldra líkt og hún hefur 
verið síðustu ár.  

 

4.4 Samantekt 
Börnin sýndu áhuga á rannsóknarefninu og sýndu vilja til þátttöku. Þegar niðurstöður 
rannsóknarinnar eru teknar saman má túlka þær á þann veg að börnin upplifi þátttöku 
foreldra sem sem jákvæðan þátt í leikskólastarfinu. Það mátti sjá með frásögnum 
barnanna, brosmildum andlitum á teikningum og mörgum spennandi hugmyndum að 
nánari þátttöku foreldra í leikskólanum. Sú niðurstaða kemur tæplega á óvart enda 

Mynd 10 Þau gætu lesið með  mér bók og 
hvílt sig. Þau eru stundum þreytt. 

Mynd 11 Gætum gert snjóhús eða eitthvað 
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markmið með þátttöku foreldra af hinu góða, ekki eingöngu til þess að foreldrar tengist 
leikskólastarfinu betur og fái innsýn í það, heldur einnig til að skapa vellíðan barna.  

Athyglisvert var að heyra upplifun barnanna sem höfðu frá neikvæðri reynslu að 
segja og tengja frásagnir þeirra við teikningarnar og síðan ljósmyndirnar. Ef fyrri 
teikningar þessara barna eru skoðaðar einar og sér, sem sýna átti hvað foreldrar þeirra 
gera í leikskólanum, má sjá að þær eru annað hvort mjög smáar og innihaldslitlar eða 
ekki til, Lena kaus til dæmis að sleppa því að teikna þá mynd. Má ætla að lítill áhugi hafi 
verið hjá þessum börnum fyrir að ræða þetta málefni. Seinni teikningar barnanna, sem 
sýndu það sem þau vildu að foreldrar þeirra gerðu í leikskólanum, sýndu allar athafnir 
sem gerðust utan leikskólann eða á leikskólalóðinni. Þessar niðurstöður eru umhugsun-
arverðar og má velta því fyrir sér hvort börn, sem hafa upplifað þátttöku foreldra sinna 
sem neikvæða, vilji ekki fá foreldra sína inn í leikskólann. Það gæti verið að þau kjósi að 
þurfa ekki að upplifa slíkt aftur og vilji þess vegna ekki fá foreldra sína í leikskólann eða 
séu jafnvel byrjuð að mynda kvíða fyrir aðstæðum sem gætu ollið slíkum vanlíðan aftur.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að börn séu hugmyndarík og að þeirra 
hugmyndir séu vel til þess fallnar að taka mið af þegar þróa skal og bæta á 
foreldrasamstarf.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar reifaðar og þær settar í fræðilegt 
samhengi. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að leita eftir hugmyndum og 
upplifunum barna á þátttöku foreldra þeirra í leikskólastarfinu. Rannsóknin var gerð 
með níu börnum á sjötta aldursári þar sem sjónum var beint að reynslu þeirra og 
hugmyndum um þennan þátt í leikskólastarfinu. Gögnin voru í formi hópviðtala við 
börnin auk teikninga og ljósmynda barnanna. Ásamt því að rýna í hugmyndir barnanna 
verður fjallað um gildi þeirra og hvernig nota megi niðurstöður rannsóknarinnar við 
skipulagningu foreldrasamstarfs.  

Í leikskólum landsins hefur orðið mikil vitundarvakning á síðustu árum þegar kemur 
að hugtakinu sjónarmið barna og má rekja það til samþykkis Samnings Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barnsins (1989), auk laga um leikskóla (nr.90/2008) og 
aðalnámskrá leikskóla (2011). Þar er sjónum meðal annars beint að réttindum barna í 
samfélaginu þar sem allir skuli hafa jafnan aðgang að hinum lýðræðislega vettvangi og 
gengið er út frá því að einstaklingar hafi ólíkar skoðanir, ólíkar þarfir og ólíkar óskir 
(Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2013, bls. 11, 24-25). Auk þess er lögð 
áhersla á sjónarmið barna og rétt þeirra til að hafa áhrif á málefni sem varða þeirra 
eigið líf. Leikskólakennurum er ætlað að hlusta á raddir barna við skipulagningu 
leikskólastarfs til að stuðla að lýðræðislegu námi einstakra barna þegar þau taka þátt í 
leikskólastarfi og samfélaginu í heild sinni. 

5.1 Reynsla barna af þátttöku foreldra 
Börnin sem tóku þátt í rannsókninni höfðu öll upplifað skipulagða viðburði í 
leikskólanum þar sem foreldrar tóku virkan þátt. Í gegnum rannsóknarferlið tjáðu 
börnin sig út frá sinni reynslu af þátttöku foreldra sinna í leikskólanum með 
margvíslegum aðferðum. Öll börnin sýndu skilning á viðfangsefninu og höfðu þau margt 
til málanna að leggja. Það varð fljótt ljóst að upplifun þeirra af þátttöku foreldra í 
leikskólanum var að margvíslegum toga. Sum þeirra upplifðu þátttöku foreldranna sem 
jákvæða reynslu á meðan önnur upplifðu hana sem neikvæða. Með öðrum orðum má 
segja að tiltekin reynsla af skipulögðum viðburðum leikskólans hafi haft mismunandi 
áhrif og afleiðingar á börnin. Það er í samræmi við kenningu Dewey (1944). Hann taldi 
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að tengsl milli náms og persónulegrar reynslu væri óhjákvæmileg og lagði áherslu á 
mikilvægi þess að börn öðlist reynslu í skólum. Reynslan getur verið jákvæð eða 
neikvæð sem getur haft ýmsar afleiðingar í för með sér því tiltekin reynsla hefur áhrif á 
frekari reynslu og þá jafnvel langtímaáhrif. Jafnframt benti hann á að ferli reynslunnar 
geti verið virkt og óvirkt (bls. 139). Sá sem öðlast reynslu er virkur að því leyti að hann 
gerir eitthvað, hann framkvæmir. En sá sem verður fyrir utan að komandi áhrifum eða 
reynslu en framkvæmir ekki er þá óvirkur. Þegar einstaklingur öðlast reynslu bregst 
hann við aðstæðum með því að gera eitthvað og í framhaldi tekur hann afleiðingum. 
Reynslan á sér alltaf stað í ákveðnum aðstæðum og í samskiptum við umhverfið 
(Dewey, J., 1944, bls. 139; Dewey, 2000, bls. 35-38; Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 13; 
Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 59).   

Til að byrja með töldu börnin upp hvenær foreldrar þeirra væru í leikskólanum sem 
þátttakendur. Að þeirra mati voru það daglegir atburðir, þegar foreldrarnir koma með 
börnin á morgnana og þegar þau eru sótt. Auk þess töluðu börnin um skipulagðar 
uppákomur eins og mömmu- og pabbakaffi, jólaföndur, opið hús, foreldrafundi og 
fleira. Sömu niðurstöður er að finna í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttir og Bryndísar 
Garðarsdóttur (2007) en þar voru eingöngu leikskólakennarar þátttakendur (bls. 682-
688). Má því segja að börnin hafi búið yfir hæfni til þess að gefa áreiðanlegar og 
gagnlegar upplýsingar, líkt og Jóhanna Einarsdóttir (2006) fjallar um í grein sinni um 
sjónarmið barna í rannsóknum (bls. 71).  

Flest barnanna tjáðu jákvæða upplifun og túlka mátti svör þeirra og teikningar sem 
svo að þau upplifðu vellíðan og ánægju þegar foreldrar þeirra komu með þau og sóttu í 
leikskólann sem og þátttöku foreldranna í skipulögðum viðburðum. Það styður við fyrri 
rannsóknir sem sýna að með þátttöku forelda í leikskólastarfi eflist félags- og 
tilfinningaleg hæfni barna og sé hæfnin mikilvæg fyrir þroska barna. Auk þess gefi 
þátttaka foreldra börnunum stuðning, vináttu og ánægju (Calzada og félagar, 2014, bls. 
871-872; Whalley, M., 2007, bls. 87; Whalley, M., 1997, bls. 27). 

Upplýsandi var að heyra neikvæða reynslu barna af þátttöku foreldra sinna í 
leikskólanum. Þrjú börn af níu höfðu frá einhverri neikvæðri reynslu að segja. Þessar 
frásagnir voru byggðar á því að annað hvort mættu foreldrar þeirra ekki á skipulagðar 
uppákomur, þegar foreldrar flestra barnanna mættu, eða að foreldrar höfðu ekki haft 
mikinn tíma til þátttöku og höfðu því farið snemma. Þessi börn tengdu vanlíðan við 
persónulega reynslu sína og vildu mismikið tjá sig um atvikin. Frásagnir sem þessar 
styðja við persónulega reynslu mína og sonar míns og sýna mikilvægi þess að hlustað sé 
á börn og að þau séu höfð með í ráðum þegar skipuleggja á leikskólastarf (Osler og 
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Starkey, 2005; Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2013) því greinilegt er 
að erfitt getur reynst að tryggja vellíðan allra barna þar sem reynsla þerra er afar 
einstaklingsbundin. Má þá einnig velta fyrir sér kenningu Clark og félaga (2005) sem 
leggja áherslu á umhyggju, samskipti og tilfinningalegan stuðning og segja að þessir 
þættir séu grundvöllur fyrir virkni og þátttöku barna í daglegu starfi. En það sé í 
höndum þeirra fullorðnu að skapa umhverfi sem tryggir lífsgæði barna. Tel ég því 
mikilvægt að í leikskólastarfi sé fyrst og fremst stuðlað að umhyggju fyrir hverju barni 
þegar skipuleggja skal foreldrasamstarf. Meta þarf líklegar afleiðingar af upplifunum 
barnanna og tryggja jafnframt vellíðan þeirra.  

Niðurstöður þessar vekja mann til umhugsunar og leiðir hugann að kenningu Lars 
Denick um tvöfalda félagsmótun. Með kenningunni telur Denick að börn lifi í tveimur 
heimum; heimilinu og skólanum. Heimarnir eru tvö ólík félagssvæði en mikilvægt er að 
skilja tengsl þeirra og áhrif á barnið (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 
2007, bls. 679). Í þeim efnum má einnig huga að vistfræðikenningu Bronfenbrenners 
sem taldi að heimili og skóli væru tveir þættir nærkerfis barns. Samskipti þessara 
nærkerfa væri þó mjög mikilvæg fyrir þroska barnsins (Bronfenbrenner, 1979, bls. 7-9). 
Sú gagnasöfnun sem framkvæmd var í þessari rannsókn fól ekki í sér könnun á 
heimilishögum þátttakendanna, né þau spurð um tengsl við foreldra. Þrátt fyrir það 
vakna spurningar rannsakanda sem leiða að ígrundun um þessa tvo heima barna, eða 
nærkerfi. Má velta því fyrir sér hvort öll börn kjósi að blanda þessum tveimur heimum 
saman eða hvort sum vilji frekar halda þeim aðskildum. Einhver börn gætu mögulega 
lifað við erfiðar heimilisaðstæður og því litið á heim leikskólans sem öryggi. Spurningin 
er þá sú hvort sé mikilvægara að stuðla að þátttöku foreldra eða hafa vellíðan og öryggi 
allra barnanna í forgrunni? Hvernig er hinu eina rétta foreldrasamstarfi háttað? Ljóst er 
að skapa þarf jafnvægi þar sem bæði þörfum og líðan barna og foreldra er mætt sem 
byggir jafnframt á þátttöku þeirra.  

Þegar börnin töldu upp þær ástæður sem geta komið upp ef foreldrar sjá sig ekki 
fær um að mæta á skipulagða viðburði má tengja við fræði Bronfenbrenner. Þau nefndu 
að foreldrar gætu þurft að vinna, ekki komist frá eða þurft að sinna veikum 
fjölskyldumeðlimum. Svör barnanna sýna það að börn hafa oft eigin hugmyndir og 
skilning á því sem fram fer í samfélaginu. Þau eru hluti af félagslegri vistfræði og tengsl 
þeirra við umhverfið hefur áhrif á þroska þeirra.  

Áhugavert er að hlusta á börn fjalla um reynslu sína á hinum ýmsu upplifunum í 
lífinu. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að ekki sé hægt að áætla að öll börn 
upplifi aðstæður á sama hátt og þurfa hinir fullorðnu að bera virðingu fyrir því, rétt eins 
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og öðru. Dockett og Perry (2007) koma með góða nálgun um réttindi barna þegar þau 
segja að reynsla barna sé frábrugðin reynslu fullorðinna. Börn eru í barnahlutverkin sínu 
hér og nú og sjá lífið öðrum augum en hinir fullorðnu. Það sem þeir fullorðnu geta hins 
vegar gert er að finna leiðir til þess að stuðla að jákvæðri reynslu barnanna og taka 
reynslu þeirra alvarlega með því að hafa sjónarmið þeirra að leiðarljósi (bls. 48).  

Þrjár lykilástæður Osler og Starkey (2005) fyrir áhrifum barna sem samfélagsborgara 
styðja við mikilvægi þess að hafa börn með í mótun foreldrasamstarfs. Í fyrsta lagi er 
það réttur barna til þátttöku og til áhrifa í menntamálum en niðurstöður 
rannsóknarinnar sýna fram á nauðsyn þess að gefa börnum tækifæri til að hafa áhrif og 
auka þannig vellíðan sína. Í öðru lagi má þróa og móta þjónustustörf með sjónarmiðum 
barna að leiðarljósi og jafnframt koma í veg fyrir fordóma. Sjónarmið fjölbreytts 
barnahóps getur gefið ýmsar hugmyndir að leiðum til að efla alla þætti leikskólastarfs. Í 
þriðja lagi telja Osler og Starkley að sjónarmið barna geti upplýst kennara um gagnlegar 
lausnir á daglegum hindrunum í skólastarfi. Niðurstöður rannsóknar sem fjallað er um í 
ritgerð þessari sýna það og styðja að börn geti gefið kennurum nýjar upplýsingar um 
vandamál og úrræði þeim til lausnar. 

Nýjar hugmyndir um þátttöku foreldra komu fram hjá börnunum. Þær voru alla 
vega, stórvæglegar sem smáar. Börnin vildu gjarnan lita með foreldrum sínum í 
leikskólanum og nefndu í þeim efnum hugmyndina um litadag. Þann dag mætti ekki 
gera neitt annað en að lita og gera stórt listaverk saman, að sögn barnanna. Þessi 
skemmtilega hugmynd er vel framkvæmanleg þótt það gæti reynst erfitt að gera ekkert 
annað enn að lita heilann dag, þá mætti skoða hugmyndina um að gera stórt listaverk 
sem yrði samvinnuverk barna og foreldra og útfæra það eftir áhuga eða þörfum hverju 
sinni.  

Auk þess höfðu börnin mikinn áhuga á að virkja foreldra sýna í salnum í alls kyns 
íþrótta, hvort sem það var fótbolti, jóga eða annað. Þau vildu perla með þeim, kubba, 
föndra og  nefndu að foreldrarnir gætu auk þess fengið smá hvíld eftir erfiða vinnudaga 
með því að lesa með þeim bækur og hvíla sig í sófanum. Þessar hugmyndir barnanna 
sýna hversu skapandi börn eru og viljug til að tjá hugmyndir og skoðanir sínar. Börn búa 
yfir sjálfstæðum vilja og drífandi þörf til tjáninga auk upplifana og eiga auðvelt með að 
lifa sig inn í heim annarra. Þessi hæfileiki barnanna er grundvöllur þess að geta unnið í 
samvinnu við aðra sem styður við lýðræðisleg gildi (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 
Sigurðardóttir, 2013). Hér má velta fyrir sér hlutverki þeirra fullorðnu og ábyrgð þeirra á 
að viðhalda frelsi barna til þess að lifa sig inn í ímyndaða veröld, til tjáningar og 
sköpunar. Ef börnin fá tækifæri til þess að upplifa það að þeirra hugmyndir hafi haft 
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áhrif á leikskólastarfið og finna jafnvel fyrir ábyrgð hvað það varðar er kominn grunnur 
að lýðræðislegu sjónarmiði sem eflir reynslu barnanna og gæði leikskólastarfsins.   

 

5.2 Hugmyndir barna um þátttöku foreldra 
Rannsókn þessi sem fjallað er um í þessari ritgerð sýnir að börn eru áreiðanlegir 
þátttakendur í rannsóknum. Þau gáfu nytsamlegar upplýsingar um rannsóknarefnið og 
sýndu því mikinn áhuga. Fjölbreyttar leiðir mósaík aðferðarinnar gerðu það að verkum 
að rannsakandi fann fyrir vellíðan og öryggi barnanna í rannsóknarferlinu. Auk þess 
höfðu allir þátttakendur, sem og rannsakandi gaman af. Styður það við orð Jóhönnu 
Einarsdóttur (2006) þar sem hún segir að fjölbreyttar aðferðir til gagnaöflunar geti veitt 
börnum tækifæri til að gefa gagnlegar upplýsingar (bls. 71).  

Dockett (2008) telur að með fjölbreyttum aðferðum í rannsóknum með börnum hafi 
börn meiri stjórn á ferlinu en ella. Í viðtölum geta þau stjórnað stefnunni og haft áhrif á 
umræðuefnið. Með teikningum geta þau haft stórn á því hvaða upplýsingum þau deila 
með rannsakanda. Ljósmyndir gefa börnum aukið vald og frelsi til tjáningar (bls. 38-41). 
Rannsakandi upplifði gott flæði í öllu rannsóknarferlinu. Í viðtölunum var notast við 
viðtalsramma en börnin höfðu fullt frelsi til þess að leiða viðtölin í þá átt sem hentaði. 
Það sama átti við um teikningarnar og ljósmyndirnar þótt að rannsakandi hafi stundum 
minnt börnin á rannsóknarefnið og tilgang rannsóknarinnar. Upplifun rannsakanda er 
sú að með mósaík aðferðinni tengdist hann börninum sem jafningi. Rannsóknin var 
okkar samvinna og vorum við öll í sameiginlegri leit að svörum við rannsóknar-
spurningunum. 

Við úrvinnslu gagna sem fengin eru við notkun mósaík aðferðarinnar á að tengja 
saman niðurstöður aðferðanna í leit að samræmi milli þeirra. En niðurstöður þeirra 
styðja gjarnan hverja aðra (Dockett, 2008, bls. 41). Gögnin úr rannsókn þessari sýna í 
langflestum tilfellum samræmi milli samtalanna, teikninganna og ljósmyndanna. Sem 
dæmi má skoða gögn Garðars. Í samtalinu í upphafi rannsóknarferlisins talaði hann um 
íþróttasalinn sem möguleika til þátttöku foreldra. Hann teiknaði auk þess mynd sem 
sýnir börn og foreldra í fótbolta í íþróttasalnum og tók ljósmynd af marki í 
íþróttasalnum. Kristján sýndi í viðtölum vilja til þess að leika við foreldra sína úti. 
Teikning hans sýndi auk þess leikskólalóðina og ein ljósmyndin hans sýndi einnig lóðina. 
Rebekka lýsti yfir vilja til að gera ýmislegt sem hún hafði ekki áður gert með foreldrum 
sínum í leikskólanum, til að mynda lita, perla og tefla. Hún teiknaði síðan mynd af 
perlum og tók ljósmynd af listasmiðjunni og útskýrði að hún hefði áhuga á að lita með 
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foreldrum sínum í leikskólanum. Fleiri dæmi um samræmi upplýsinga sem fram komu 
með notkun ólíkra aðferða er að finna í þessari rannsókn og telur rannsakandi því 
aðferðina mjög hentuga og gagnlega fyrir rannsóknir með leikskólabörnum. Auk þess 
gefa gögnin skýra mynd af hugmyndum barnanna, þá sérstaklega þegar niðurstöður 
aðferðanna styðja hverja aðra.     

 

5.3 Sjónarmið barna varðandi skipulag foreldrasamstarfs 
Nútímafjölskyldur eru margvíslegar í formi og þarfir þeirra eru ólíkar  (Olsen og Fuller, 
2008, bls. 2). Skipulagning foreldrasamstarfs hefur því orðið flóknari enda sífellt fleiri 
þættir sem þykir eðlilegt að taka mið af, auk ólíkra þarfa fjölskyldna; einstakra barna og 
foreldra. Hvað þátttöku foreldra í leikskólastarfinu varðar, þá getur vinnutími foreldra 
verið hindrun og því getur reynst erfitt að tímasetja þátttöku foreldra, jafnframt geta 
aðstæður innan fjölskyldunnar hindrað þátttöku, heilsufar, búseta eða reynsla foreldra 
úr eigin skólagöngu (Ward, 2009). Þegar lesin var upp klípusaga fyrir börnin í viðtölum 
þeirra við rannsakanda kom í ljós að börnin eru vel meðvituð um þær ástæður sem 
valda því að foreldrar geti ekki tekið þátt í leikskólastarfinu. Þau töldu upp nokkrar 
ástæður, m.a. veikindi systkina og vinnutíma foreldra. Bendir það einnig til þess að 
börnin voru fær til þess að gefa áreiðanlegar upplýsingar um rannsóknarefnið og skildu 
málefnið. Þau voru jafnframt fær um að sýna samhyggð og umhyggju og leituðu lausna 
fyrir þau börn sem fengju ekki foreldra sína í leikskólann.  

Við vitum nú að fjölskyldur eru ólíkar en megum ekki gleyma því að það eru börnin 
einnig og er það í verkahring okkar fullorðnu að standa vörð um öryggi og friðhelgi 
þeirra (Gunnar E. Finnbogason, bls. 108). Til þess að standa vörð um öryggi þeirra þurfa 
þau að fá umhyggju og hlýju. Umhyggja er ekki gefin með því að áætla og álykta fyrir 
um skoðanir eða hugmyndir barna heldur þurfum við að leitast eftir því hvað hentar 
hverju barni svo hægt sé að stuðla að vellíðan þess.  

Með aukinni áherslu á lýðræði í leikskólastarfi og áhrif barna á mótun og þróun 
starfsins hafa réttindi barna og geta þeirra til að vera fullgildir þátttakendur sem hafa 
mikið fram að leggja til leikskólastarfsins, verið viðurkennd. Má því ætla að í 
leikskólastarfi á Íslandi sé markvisst unnið með lýðræðislegt starf. Rannsakandi telur, 
með niðurstöður rannsóknarinnar að leiðarljósi, nauðsynlegt að sjónarmið barna séu 
höfð með í ráðum þegar skipuleggja á foreldrasamstarf. Niðurstöðurnar sýna glögglega 
að þátttaka foreldra í leikskólum veldur börnum ekki ávallt vellíðan, síður en svo. Þrjú af 
níu börnum sögðu frá neikvæðri reynslu af þátttöku foreldra þeirra í leikskólanum, eða 



57 

skort af þátttöku, og sýndu jafnframt merki um að vilja forðast aðstæður í framtíðinni 
þar sem foreldrar þeirra tækju þátt í leikskólastarfinu. Leikskólakennarar þurfa að leita 
leiða til þess að tryggja vellíðan allra barna og sé ekki hægt að tryggja það, þurfi að 
endurskipuleggja frá grunni og velta því fyrir sér hvert sé markmið foreldrasamstarfs og 
hverjir það eru sem eiga að njóta góðs af þátttöku foreldra. Sú neikvæða reynsla sem 
börnin höfðu frá að segja tengdust öll foreldrakaffi, þ.e. mömmu- og pabbakaffi sem 
haldið er í flestum leikskólum landsins. Í ljós niðurstaðna þessarar rannsóknar er 
gagnlegt að endurskoða þurfi í íslenskum leikskólum mikilvægi þeirra. Skoða þarf hvort 
þær henti og séu skynsamlegar í breyttu nútímasamfélagi.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að reynsla barna af þátttöku foreldra í 
leikskólastarfi eru að mestu leyti jákvæðar. Auk þess eru hugmyndir þeirra að mörgu 
leyti þær sömu og hugmyndir fullorðinna en hugmyndaflug barnanna er öflugt og því 
hægt að þróa og móta þátttöku foreldra með nýjum hugmyndum barnanna. Þrátt fyrir 
þessar jákvæðu niðurstöður þurfa leikskólakennarar að hafa breyttar samfélagslegar 
aðstæður í huga auk skoðanna barnahópsins og foreldranna. Með því má byggja grunn 
að bættu og farsælu foreldrasamstarfi.  
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6 Lokaorð 

Líkt og kom fram í inngangi ritgerðarinnar, hef ég reynslu af þátttöku foreldra í 
leikskólastarfi sem bæði foreldri og starfsmaður leikskóla. Ég hef reynslu af jákvæðri og 
neikvæðri þátttöku persónulega og  hjá syni mínum en auk þess hef ég orðið vitni af 
vellíðan og vanlíðan annarra barna í skipulögðum viðburðum leikskóla. Með þá reynslu í 
farteskinu hafði ég vissar hugmyndir þegar ég lagði af stað í rannsóknarferlið. Ég hafði 
myndað mér nokkurs konar hugmyndir um niðurstöður rannsóknarinnar áður en ferlið 
hófst og bjó mig undir frekar einhliða niðurstöður. Ég bjóst við jákvæðum niðurstöðum 
enda hafði ég ekki heyrt miklar gangrýnisraddir um þátttöku foreldra, þvert á móti. 
Þátttaka foreldra var nánast ávallt af hinu góða.  

Ég komst að því að þátttaka foreldra er af hinu góða. Börnin fundu fyrir vellíðan og 
öryggi þegar foreldrar þeirra komu í leikskólann. Þrátt fyrir það sýndu niðurstöður að  
þátttaka foreldra hafi einnig ollið neikvæðri reynslu hjá þremur börnum. Þessar 
niðurstöður komu að óvart en staðfestu grun minn um mikilvægi þess að endurskoða 
og meta foreldrasamstarf.  

Mikil áhersla er lögð á farsælt foreldrasamstarf í íslenskum leikskólum og jafnframt 
aukna þátttöku foreldra. Umræðan í leikskólakennarastéttinni og innan leikskólanna 
hefur verið sú að auka eigi við þátttöku foreldra enn frekar. Ég er ekki viss um að aukin 
þátttaka foreldra sé endilega það sem vantar í leikskólastarf né heldur að þurfi að draga 
úr því. Ég tel að leikskólar þurfi að skilgreina nánar þátttöku foreldra í samvinnu við 
foreldra og börn. Jafnframt þurfi að endurmeta skipulagða viðburði skólanna þegar 
foreldrum er boðið að koma í heimsókn.  

Niðurstöður rannsóknarinnar geta þó ekki alhæft um hugmyndir né reynslu barna af 
þátttöku foreldra í leikskólastarfi. Þær geta þó gefið skýra mynd af stöðu foreldra-
samstarfs á Íslandi í dag og bent á hvaða þætti foreldrasamstarfs þurfi að endurkoða og 
ígrunda.   
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