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Formáli 

Fyrir 26 árum hóf ég starfsferil minn, á leikskóla. Ég hef ætið haft mikinn áhuga á 

börnum og þeirra líðan og árið 2009 útskrifaðist ég með B.Ed. í 

leikskólakennarafræðum. Síðustu ár hef ég verið að leita mér að framhaldsnámi sem 

aflar mér réttinda til að vinna meira að því að efla velferð barna. Árið 2015 hóf ég 

framhaldsnám í Háskóli Íslands, foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf, í samstarfi við 

Minnesotaháskóla. Þetta nám hefur gefið mér mikið sem fagmanni og sýnt mér 

hversu mikilvægt er að foreldrar og börn eigi í góðum samskiptum. Með því að styðja 

foreldra í foreldrahlutverkinu er ég um leið að efla velferð barna. Mig langaði að 

skapa vettvang þar sem foreldrar gátu rætt og fræðst um foreldrahlutverkið og 

fannst mér námskeið vera hin rétti vettvangur til þess. 

Að þróa og halda námskeið fyrir foreldra leikskólabarna var skemmtilegt ferli og 

vil ég þakka samrýni mínum, Ágústu Kristmundsdóttur kærlega fyrir að styðja mig og 

hafa trúa á mér sem foreldrafræðara. Ég vil einnig þakka foreldrunum sem tóku þátt í 

námskeiðinu því þeir gerðu þetta verkefni að möguleika. Mig langar sérstaklega að 

þakka leiðbeinendum mínum, Hafdísi Guðjónsdóttur og Svanborgu R. Jónsdóttur fyrir 

þann áhuga sem þær sýndu mér og verkefninu og fyrir þá alúð sem þær lögðu í að 

leiðbeina og styðja mig á uppbyggilegan hátt.  

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 sem og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til 

alls efnis sem ég hef sótt til annarra 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,  9. janúar 2018  

 

Ragnhildur Gunnlaugsdóttir 
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Ágrip 

Eitt af mikilvægustu verkefnum foreldra er að ala upp barn. Foreldrar eru miklir 

áhrifavaldar í lífi barna sinna og stundum þurfa þeir stuðning við uppeldið. Markmið 

með rannsókn minni var að skoða nálgun mína í ferlinu við að hanna og halda 

námskeið fyrir foreldra leikskólabarna. Ég sem höfundur skoðaði hvernig ég bjó til 

vettvang þar sem foreldrar gátu komið saman, fræðst og spjallað um uppeldið ásamt 

því að fá „verkfæri“ sem þeir gátu nýtt sér heima við í uppeldinu. 

Rannsóknaraðferðin  sem ég notaði var starfendarannsókn, sem er hagnýt aðferð við 

að skoða hvernig fagmaður byggir á reynslu sinni í starfi, safnar gögnum um það og 

breytir því í kjölfarið út frá því sem fram kemur í gögnunum.  

Gagna var aflað með skrifum í rannsóknardagbók frá því að ég fékk hugmynd 

að námskeiði, hönnun þess og framkvæmd. Ég tók upp þær vangaveltur og 

spurningar sem upp komu þegar skriffæri voru ekki við höndina. Einnig tók ég upp 

fundi með samrýni og einnig vangaveltur í lok hvers námsskeiðskvölds hvernig gekk. 

Jafnóðum og í lok námskeiðsins nýtti ég svör foreldranna til að rýna í ferlið og skilja 

það sem gerðist á námskeiðinu. Öllum gögnum sem notuð voru á námskeiðinu var 

safnað saman, og voru svör úr spurningarkönnun sem foreldrar svöruðu í lok 

námskeiðs greind ásamt öðrum gögnum. 

 Námskeiðið var byggt upp fyrir þrjú kvöld, tvo klukkutíma í senn. Alls sjö 

foreldrar sóttu námskeiðið og tóku þeir virkan þátt í umræðunni öll kvöldin. 

Niðurstöður sýna að meirihluti foreldra sem tóku þátt í námskeiðinu fundu fyrir 

óöryggi í uppeldinu. Þeim fannst öllum gott að koma og spjalla um foreldrahlutverkið 

og heyra reynslusögur hinna foreldranna, að flestir séu að takast á við svipuð 

vandamál í uppeldinu. Umræður tóku lengri tíma en ég reiknaði með og þurfti ég því 

að minnka inntak fræðsluhluta námskeiðsins og gefa foreldrum aukinn tíma til að 

hlusta á hvert annað og segja frá. Foreldrarnir fundu fyrir trausti og virðingu frá mér 

sem foreldrafræðara og fengu „verkfæri“ sem þeir gátu nýtt sér. Þeir töldu að  þörf 

væri fyrir svona námskeið og gátu allir vel hugsað sér að fara á fleiri í framtíðinni.   
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Abstract 

It’s what my heart beats for - developing a parenting class for the parents of 

preschoolers. 

One of the most important projects of parents is to raise a child. Parents are very 

influential in their children's lives, and sometimes they need support for parenting. 

The purpose of the study, as discussed here, was to study my approach in the 

process of designing and holding courses for parents of preschoolers. I examined 

how I created a forum where parents could come together, to learn and talk about 

the upbringing, along with getting "tools" that they could use at home. The research 

method I used was action research, which is a practical way of examining how a 

professional builds on his or her experience in the job, collects and updates data on 

it and changes if needed. 

Data was obtained by writing in a research journal since I got an idea of course, 

its design and implementation. I picked up my questions and questions when I did 

not have a letter at hand. I also took up a meeting with my criticism and my 

speculation at the end of each classroom evening. I gathered all the data I used in 

the course, and summarized and analyzed answers to questions surveyed by parents 

at the end of the course. 

 The course was built for three nights, two hours at a time. Seven parents 

attended the course and actively participated in the discussion all night. The results 

show that most parents who participated in the course found insecurity in the 

education. They all felt good to come and chat about the parenting role and hear the 

stories of the other parents and hear that most people are dealing with similar 

problems in the upbringing. Discussion took more time, so I needed to reduce the 

content of the course and give parents more time to listen and tell. The parents felt 

trust and respect from me as parentalists and had “tools” that they could use. The 

parents thought that there was a need for such a course, and everyone could think 

of going on more.     
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1 Inngangur  

Fyrir tuttugu og sex árum síðan byrjaði ég, þá nítján ára, að vinna á leikskóla. Ég hafði 

þá sem nú mikinn áhuga á börnum og var draumurinn að eignast mína eigin 

fjölskyldu sem fyrst því móðurhlutverkið var það hlutverk sem heillaði mest. Ég 

eignaðist tvö börn fyrir tuttugu og fimm ára aldur og var heima með þau þar til yngra 

barnið varð tveggja ára, þá fór ég í 50% vinnu fyrir hádegi á leikskóla. Að mínu mati 

var mikilvægt að vera sem mest með börnunum og því kom ekki til greina að vera 

með lengri vinnudag. Þegar börnin urðu eldri fór ég í tveggja ára diplómanám í 

Háskóla Íslands og útskrifaðist 2004 sem aðstoðarleikskólakennari. Eftir það nám 

lengdist vinnudagurinn hjá mér í samræmi við hækkandi aldur barnanna og í 

framhaldi tók ég þá ákvörðun að halda áfram í námi og ná mér í aukin réttindi. Árið 

2009 útskrifaðist ég með B.Ed. í leikskólakennarafræðum og í dag starfa ég sem 

aðstoðarleikskólastjóri í 100% starfi. Fjölskyldan er mér mikils virði og hefur alltaf 

verið í fyrsta sæti og að eiga í góðum samskiptum, og þá sérstaklega við börnin og 

eiginmann. Gullna reglan var viðhöfð á æskuheimili mínu „allt sem þér viljið að aðrir 

menn gjöri yður, það skuluð þér og þeim gjöra“ og fylgir sú regla áfram í uppeldi 

barna minna. Ég hef því reynt að tileinka mér hana og langar til að börnin tileinki sér 

hana einnig því hún kennir virðingu og kærleika í samskiptum, og þau gildi eru mjög 

mikilvæg.  

Frá því ég fór út á vinnumarkaðinn hef ég unnið með börnum, sem dagmamma, 

starfsmaður og deildarstjóri á leikskóla, sem stuðningsfulltrúi og umsjónakennari í 

grunnskóla og starfa nú sem aðstoðarleikskólastjóri. Í starfi kennara og sem foreldri 

hef ég kynnst því að það getur gengið á ýmsu í uppeldinu og stundum koma upp 

atvik sem foreldrar eiga í vandræðum með. Reynsla mín sem kennari hefur gert það 

að verkum að foreldrar leita ráða hjá mér um uppeldi. Ég hef fundið fyrir því, sem 

kennari, að erfiðleikar við uppeldi hafa aukist. Ég segi það í ljósi þess að þeim 

foreldrum fjölgar sem koma og leita eftir aðstoð vegna hegðunarerfiðleika barna 

sinna. Þetta er einn af þeim áhrifavöldum sem urðu til þess að ég fór í námið 

foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf og í framhaldinu varð kveikjan að námskeiði fyrir 

foreldra leikskólabarna. Að koma til móts við foreldra og aukna eftirspurn þeirra eftir 

fræðslu um uppeldishlutverkið.   

Samhliða því að vera móðir og kennari hef ég fylgst náið með uppvexti systkina 

sem hafa alist upp við erfiðar aðstæður. Móðir þeirra byrjaði ung í neyslu og var 

barnsfaðir hennar einnig í neyslu, ástandið var því ekki gott á því heimilinu, en á 

meðan á meðgöngunni stóð var fylgst vel með móður og börnum. Eftir fæðingu 
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barnanna slitnaði fljótlega upp úr sambandi foreldranna. Það var börnunum til happs 

að móðir þeirra hafði stuðning frá foreldrum sínum og fljótt kom í ljós að hún þurfti 

virkilega á þeim stuðningi að halda. Í gegnum árin hefur eini stuðningurinn verið frá 

foreldrum móðurinnar og þeim fjölskyldumeðlimum sem reyndu að aðstoða eftir 

fremsta megni. Barnaverndarnefnd kom inn í mál systkinanna þegar þau voru fimm 

ára og hefur í gegnum árin haft eftirlit með þeim öðru hvoru. Margt hefur gerst í lífi 

þeirra og þegar þau urðu ellefu ára fóru þau í varanlegt fóstur til móður ömmu og 

afa. Í gegnum árin reyndi ég að gera það sem ég gat til að bæta velferð þessara 

systkina en það var erfitt. Hef ég oft velt því fyrir mér hvernig aðstæður þeirra 

systkina væru ef móðir þeirra hefði fengið markvissa aðstoð við uppeldið frá byrjun. 

Að það hefði verið eftirlit með aðstæðum á heimilinu og móðir þeirra hefði fengið 

fræðslu og leiðbeiningar um uppeldishlutverkið frá upphafi. Þetta er annar stór 

áhrifavaldur að þessi námsleið foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf varð valin í 

framhaldsnámi auk löngunar til að aðstoða foreldra almennt við uppeldishlutverkið. 

Þegar kemur að vellíðan barna þá er það á ábyrgð samfélagsins að gæta þess að 

þau njóti öryggis og að þeim líði vel. Í Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna segir að 

börn þurfi sérstaka vernd umfram hina fullorðnu. Stjórnvöldum, skóla, foreldrum og 

öllum þeim sem vinna með börnum ber að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að 

því sé framfylgt (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1989).  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) segir í bók sinni Virðing og umhyggja að börn og 

ungmenni eigi rétt á að njóta virðingar og umhyggju heima og að heiman. Þau eigi 

rétt á öryggi, festu, ástúð og viðurkenningu og einnig hvatningu og uppeldisskilyrðum 

sem efla þroska þeirra og hæfni. Þetta er réttur allra barna og ber okkur, hinum 

fullorðnu, að virða það. Foreldrar eru þeir aðilar sem bera aðal ábyrgðina á börnum 

sínum en ef þeir hafa ekki getu til þess þá er það á ábyrgð okkar hinna sem koma að 

börnum á hvaða stigi samfélagsins sem er að sjá til þess að þeirri ábyrgð sé sinnt.  

Síðustu ár hef ég verið að leita að námi sem aflar réttinda til að starfa meira við 

það sem mér finnst skipta mestu máli, velferð barna. Í gegnum það ferli hef ég leitað 

víða til að finna út, hvað það er sem hefur mest áhrif á velferð barna. Niðurstaðan er 

stuðningur við foreldra í sínu hlutverki, það er stórt skref í átt að því að efla velferð 

barna. Þegar Háskóli Íslands auglýsti nýtt nám Foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf í 

samstarfi við Háskólann í Minnesota kom rétt tækifærið til að mennta mig á 

áhugasviði mínu. 

Í náminu og þá sérstaklega í þeim áföngum sem voru í samstarfi við Minnesota 

Háskóla, lærði ég um Early Childhood Family Education (ECFE) sem er fræðsla fyrir 

foreldra barna (þá aðallega 0-5 ára barna) í Bandaríkjunum. Þar er foreldrum boðið 
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að koma saman ásamt foreldrafræðara einu sinni í viku og ræða efni er varðar 

uppeldið. Þetta eru tímar þar sem foreldrar og börn koma saman og leika fyrsta 

klukkutímann og svo fara foreldrar með foreldrafræðara og börnin verða eftir með 

leikskólakennara og leiðbeinendum. Foreldrafræðarinn tekur ákveðið efni fyrir í 

hverjum tíma og stundum fara tímarnir í efni sem foreldrar hafa beðið um.   

Þessi nálgun var mjög áhugaverð og er það löngun mín að gera eitthvað svipað 

hér heima á Íslandi. Á námskeiðinu Skipulagning og framkvæmd fræðslu fyrir 

fullorðna upp í Háskóla Íslands útbjó ég námskeiðsmöppu sem ég notaði á 

námskeiðinu sem ég hélt fyrir foreldra um uppeldi og sagt er frá í þessari ritgerð. 

Það styrkti mig í verkefninu að afla mér fjölbreyttrar þekkingar um gerð 

námskeiðs fyrir foreldra um uppeldi, foreldra og börn og samskiptin þeirra á milli. 

1.1 Markmið og tilgangur rannsóknarinnar 

Markmiðið með rannsókninni er að skoða sjálfa mig í ferlinu við að þróa og halda 

námskeið fyrir foreldra barna á leikskólastigi og nýta mér viðhorf og skoðanir 

foreldra til að skilja það ferli og móta það. Ég mun beina sjónum að því hvernig mér 

tekst til við að skapa vettvang þar sem foreldrar geti fræðst, spjallað og spurt um 

uppeldis- og foreldrahlutverkið og nýtt sér það í uppeldinu.  

Tilgangurinn með verkefninu er að koma til móts við foreldra og aukna eftirspurn 

þeirra um fræðslu um uppeldi með því að þróa námskeið sem tekur á því. Með 

aðstoð foreldra geti ég greint það er sem þarf að hafa í huga við skipulagningu og 

framkvæmd námskeiðs og að með þessari reynslu finni ég fyrir öryggi sem 

foreldrafræðari. Með námskeiðinu og rannsókn á því hef ég möguleika á að öðlast 

reynslu til að halda áfram við að þróa og halda námskeið fyrir foreldra sem er það 

sem mig langar að starfa við í framtíðinni. Mig langar til að foreldrar líti á það sem 

eðlilegan hlut að koma og fræðast um góða uppeldishætti og leiti sér aðstoðar ef 

þess þarf. Að þeir geri sér grein fyrir því að samfélagið hafi lausnir fyrir foreldra sem 

þurfa aðstoð. Tilgangurinn með námskeiðinu er að foreldrar finni fyrir öryggi og líði 

vel í uppeldis- og foreldrahlutverkinu (öruggir foreldrar ala upp örugg börn) og ekki 

síst að foreldrar og börn geti byggt á góðum grunni til að eiga góð og jákvæð 

samskipti.  

Rannsóknarspurningin er: 

Hvaða lærdóm dreg ég af ferlinu við að þróa og halda námskeið fyrir foreldra 

leikskólabarna um uppeldi?  
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1.2 Uppbygging verkefnisins 

Annar kafli verkefnisins er fræðilegur bakgrunnur. Þar hefst umfjöllun um gildi í 

foreldrahlutverkinu því þau gildi sem foreldrar hafa að leiðarljósi segja mikið til um 

hvernig uppeldi barna þeirra er. Fjallað er um fræði og kenningar er varða samskipti 

og tengsl við börn og um uppeldisaðferðir þar sem tekin eru fyrir atriði sem gott er 

að hafa á námskeiði fyrir foreldra leikskólabarna um uppeldi. Umfjöllun verður um  

þroska foreldra í foreldrahlutverkinu og hvernig fullorðnir læra en það skiptir miklu 

máli fyrir uppbyggingu námskeiðs, til að öllum líði vel. Lítillega verður komið inn á 

hvernig foreldrafræðslu í Bandaríkjunum er háttað. 

Þriðji kafli fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar, hvernig og hvaða gögnum var 

safnað. Ég gerði starfendarannsókn og skoðaði mína eigin vinnu og þá reynslu sem 

ég öðlaðist við að þróa og halda námskeið fyrir foreldra leikskólabarna um uppeldi.  

Í fjórða kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Sagt frá ferlinu við 

að hanna námskeiðið og að fá þátttakendur. Síðan verður sagt frá hvernig tókst að 

skapa vettvang þar sem leitast var við að sjá til þess að öllum foreldrum liði vel. 

Vettvang þar sem þeir gátu fræðst, spjallað og spurt um uppeldis- og 

foreldrahlutverkið.  

Umræða verður í ljósi fræðanna hver lærdómurinn í öllu þessu ferli var og 

dregnar ályktanir út frá þeirri umræðu. Rætt verður um hvort foreldrum fannst gott 

að geta farið á námskeið um uppeldi og á hvaða hátt nýttu þeir sér það sem þeir 

lærðu heima í uppeldinu. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Eitt af mikilvægustu verkefnum sem við fáum er að ala upp barn og eru foreldrar 

miklir áhrifavaldar í lífi barna sinna. Samband foreldris við barnið sitt leggur grunninn 

að sambandi þess við aðra (Steinberg, 2005).  

Í kaflanum verður fræðilegur bakgrunnur rannsóknar og kenningar sem byggt 

verður á þegar námskeið fyrir foreldra um uppeldi verður mótað. Fjallað verður um 

samskipti og tengsl við börn og um leiðandi uppeldi. Umfjöllun verður um hvernig 

fullorðnir læra, en það skiptir miklu máli fyrir uppbyggingu námskeiðsins að taka tillit 

til þess. Ákveðin foreldrafræðsla sem fram fer í Bandaríkjunum er kynnt en ég leita 

mikið í það fyrirkomulag sem fyrirmynd. 

2.1 Gildi í foreldrahlutverkinu 

Þau gildi sem foreldrar hafa að leiðarljósi í uppeldinu geta sagt til um hvernig uppeldi 

barna þeirra er háttað. Þegar kemur að því að hugsa um gildi er gott að hafa í huga 

skilgreiningu Sigrúnar Aðalbjarnadóttur á hugtakinu. Gildi eru sýn okkar á það sem 

okkur finnst mikilvægast og verðmætast að stefna að í lífinu fyrir okkur sjálf og 

samfélagið. Þau eru grunnurinn að skoðunum okkar og þeirrar afstöðu sem við 

tökum til lífsins. Hugtakið lífsgildi nær vel utan um þau gildi sem við notum til að vísa 

okkur veginn á lífsgöngunni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Þegar kemur að uppeldi 

hafa foreldrar gildi eða ákveðna sýn, markmið að leiðarljósi. Hrund Þórarinsdóttir og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2010) skoðuðu uppeldissýn foreldra hér á landi og 

hugmynd þeirra um æskilega frammistöðu í uppeldishlutverkinu. Flestir foreldrar 

töldu mikilvægast að þeir sýndu börnum sínum kærleika, væntumþykju og umhyggju. 

Einnig sýndi hátt hlutfall foreldra að þeim fyndist mikilvægt að hafa skýr mörk og 

vera börnunum góð fyrirmynd (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2010). Þetta eru meðal annars birtingamyndir þeirra uppeldisgilda að sýna börnum 

sínum kærleik og umhyggju. Þegar ég hugsa um þau gildi sem ég hef í huga við 

uppeldið þá er það kærleikur, virðing og samheldni. Ég ólst upp við Gullnu regluna 

sem mér finnst að miklu leyti snúast um virðingu og er hún það gildi sem ég tek frá 

minni barnæsku. Þegar tveir einstaklingar byrja að búa og stofna sína eigin fjölskyldu 

þá er ekki ólíklegt að þeir taki frá eigin uppvexti þau gildi sem höfð voru í heiðri og 

bæta svo við nýjum gildum og markmiðum. Með þeim gildum og markmiðum, sem 

fjölskyldan hefur að leiðarljósi, byggja þau upp samskiptin innan fjölskyldunnar.  
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Á námskeiði fyrir foreldra um uppeldi er gott að hafa sjálfskoðun þar sem 

foreldrar ígrundi sín gildi í uppeldinu, þá eru meiri líkur á að þeir hafi sameiginlega 

sýn og markmið að leiðarljósi. 

2.2 Samskipti og tengsl við börn 

Um leið og barn kemur í heiminn byrjar það að mynda tengsl við foreldra sína og 

þannig byggjast fyrstu samskiptin oftast á jákvæðum tilfinningum milli foreldra og 

barns, þegar þeir halda á því, horfa á það og tala við það (Brooks og Kemp, 2012). 

Nýburar sýna umhverfinu strax áhuga og þeir hafa þörf fyrir félagsleg samskipti og 

mjög fljótlega reyna þeir að koma til móts við bæði líkamlegar og sálrænar þarfir 

sínar og þar með að hafa áhrif á sitt eigið líf (Gossen, 2006). Til að byrja með eru það 

foreldrarnir sem eru tengiliðir barnsins við umhverfið og um leið fyrirmyndir þess. 

Barnið fær sína fyrstu reynslu á gildi, hlutverk og menningu í samfélaginu í gegnum 

fjölskylduna því það er hún sem kemur fyrst að félagslegum samskiptum við barnið 

(Sigurður Pálsson, 2001). Börn eru oft að æfa sjálfstæði sitt, þau eru að kanna hvaða 

áhrif þau geta haft á líf sitt og sitt nánasta umhverfi. Á þessum tíma geta orðið 

árekstrar á milli foreldra og sjálfstæði barna og því orðið árekstrar í samskiptum 

(Cummings og Schermerhorn, 2003). Fyrri reynsla barna af samskiptum sínum við 

foreldra, hvernig þeir hafa brugðist við ákveðinni hegðun þeirra, getur haft áhrif á 

væntingar barna til samskipta þeirra við foreldra í framtíðinni (Cummings og 

Schermerhorn, 2003). Börn eru í sjálfstæðisbaráttu og kanna mörk um leið og þau 

eldast og þroskast og þá er mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir um það og gefi 

þeim tækifæri til að hafa stjórn á lífi sínu og umhverfi upp að vissu marki. Börn geta 

upplifað sig hjálparlaus ef þau hafa ekki neina stjórn á umhverfinu (Steinberg, 2005). 

Það er erfiðara fyrir börn sem alast upp við slæmar heimilisaðstæður að öðlast 

sjálfstæði. Því meira sem þau æfa sig í því að vera sjálfstæð því harðari verða 

foreldrarnir á því að þeir ráða og verða árekstrar í samskiptum. Það eru því minni 

líkur á að börnin öðlist það sjálfstæði sem þau þurfa (Cummings og Schermerhorn, 

2003). Foreldrar þurfa að virða þarfir barna til að taka eigin ákvarðanir og æfa 

sjálfstæði, án þess þó að sleppa alveg af þeim hendinni. Steinberg (2005) telur 

æskilegt að foreldrar séu leiðbeinandi, sýni börnum stuðning og hjálpi þeim að læra 

að stjórna tilfinningum sínum og skilja þær. Mikilvægt er að foreldrar búi barninu 

öruggt skjól þar sem það finnur fyrir umhyggju og ást. Heimilið á að vera griðastaður 

fyrir fjölskylduna, heilbrigt, ánægjulegt og jákvætt umhverfi þar sem öllum líður vel. 

Mikilvægt er að foreldrar eigi í góðum samskiptum sín á milli, stress og átök á 

heimilinu er ekki gott umhverfi fyrir barn (Steinberg, 2005). Lykillinn að góðu 
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fjölskyldulífi er sá að einstaklingarnir í fjölskyldunni líti hver á annan sem fjölskyldu 

og vilji vernda og bera umhyggju hver fyrir öðrum (Kauffman og Landrum, 2013). 

Á námskeiði fyrir foreldra um uppeldi er mikilvægt að kynna fyrir foreldrum að 

það sem þeir gera skiptir máli því þeir eru fyrirmyndir. Börn eru að æfa sjálfstæði sitt 

í uppvextinum og því er mikilvægt að foreldrar haldi ró sinni í samskiptunum við þau 

og leyfi börnunum að hafa áhrif á líf sitt, upp að vissu marki. Með því kenna foreldrar 

börnunum að með ró og yfirvegun í samskiptum ganga hlutirnir betur.  

Samband milli foreldra og barns er tvíhliða samband, þar sem báðir aðilar hafa 

jafn mikil áhrif á líf sitt. Foreldrar bregðast við hegðun barns sem verður til þess að 

það breytir hegðun sinni og öfugt (Kuczynski, 2003). Því miður geta viðbrögð foreldra 

við hegðun barns orðið til þess að það viðhaldi erfiðri hegðun sinni (Kauffman og 

Landrum, 2013). Því er mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir um það hvað það er 

sem veldur þessari hegðun barnsins og geti brugðist við á réttan hátt. Foreldrar eru 

fyrirmyndir barnsins, hegðun þeirra getur endurspeglast í hegðun barnsins. Barn þarf 

leiðsögn og góða fyrirmynd til að þroskast sem best og eðlilegast (Steinberg, 2005). 

Þegar kemur að samskiptum og tengslum við börn er gott að hafa í huga að þau 

þroskast mismunandi hratt á hverju sviði fyrir sig. Börn geta haft öran hreyfiþroska, 

til dæmis að kubba og kasta bolta en slakan málþroska. Foreldrar þurfa að vera 

þolinmóðir og skilningsríkir því þroski og vöxtur geta komið í tímabilum og reynt á 

samskiptin (Steinberg, 2005). Foreldrar þurfa að þekkja inn á þarfir barnanna og gefa 

þeim tækifæri til að haga sér miðað við aldur og þroska, að leyfa börnunum að njóta 

sín á því þroskaskeiði sem þau eru á.  

Að setja börnum mörk í uppeldi er mikilvægur þáttur í uppeldinu og hefur áhrif á 

samskipti foreldra og barna. Jafnhliða ást og umhyggju þarf að vera skýr rammi og 

mörk, sem börn þurfa að fara eftir sem hjálpar þeim að búa til sín eigin mörk og 

skapa sjálfsaga (Steinberg, 2005). Orð barnalæknisins Brazelton lýsa því vel 

„…stærsta gjöfin sem foreldrar geta gefið börnum sínum næst á eftir ást eru mörk“ 

(New Screen Concepts og Brazelton, 1999). Þegar foreldrar setja börnum mörk eða 

reglur er mikilvægt að þau samræmist þroska þeirra, með því gefa foreldrar 

börnunum tækifæri til að læra að axla ábyrgð á því sem þau gera. Þekking foreldra á 

þroska barna er alltaf að aukast og eru meiri líkur á að þeir viti betur hvers sé hægt 

að ætlast til af börnum í dag en hér áður fyrr og geta því sett bæði mörk og reglur í 

samræmi við það (Kuczynski, 2003). Til að koma í veg fyrir árekstra og misskilning í 

samskiptum er mikilvægt að hafa skilaboðin skýr miðað við aldur og þroska barna, 

hvaða markmið það eru sem foreldrar vilja að börnin nái (Steinberg, 2005). Ef 

skilaboðin eru ekki nógu skýr, hvað það er sem foreldrar vilja að barnið geri, mun 
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barnið sífellt reyna að gera það sem það telur að ætlast sé til af sér og verður það 

vonsvikið og pirrað þegar illa gengur (Steinberg, 2005). En það getur verið breytilegt 

eftir menningu hverrar fjölskyldu hvað telst eðlilegt að barnið eigi að geta miðað við 

aldur (Myers-Walls, Myers-Bowman og Posada, 2006). 

Því er æskilegt að ræða á námskeiði fyrir foreldra um mikilvægi þess að setja 

börnum mörk. Að þroski barna er mismunandi eftir aldri svo foreldrar fái betri sýn á 

hvernig fyrirmæli er best að setja börnunum á hverju aldursstigi fyrir sig. Einnig að 

foreldrar skilji mikilvægi þess að kenna börnunum viðeigandi hegðun í stað þess að 

refsa þeim fyrir óviðeigandi hegðun.    

Samskipti ungs barns við systkini sín á hverjum degi getur gefið barninu góðar 

aðstæður til að þroska skilning sinn og getu til að tengjast öðrum (Cummings og 

Schermerhorn, 2003). Þar getur barnið fengið gott tækifæri til að æfa sjálfstæði sitt 

og styrk og fengið aukinn skilning á tilfinningum annarra. Með auknum þroska hafa 

börn meiri skilning á sjónarmiðum annarra og því hafa þau betri getu til að skoða 

hlutina út frá fleirum en eingöngu sjálfum sér (Cummings og Schermerhorn, 2003). 

Með auknum skilning á tilfinningum og sjónarmiðum annarra gengur barninu betur í 

samskiptum og um leið að tengjast öðrum.  

Sjónarmið foreldra og barna eru ekki alltaf þau sömu og þess vegna þurfa 

foreldrar að tala við börnin, eiga samræður við þau, í stað þess að koma bara með 

fyrirmæli hvað þau eigi að gera. Þegar kalla á fram skyndilega hlýðni hjá börnum, til 

dæmis að þau eigi strax að hætta að leika og fara í náttföt, getur þvingun virkað vel 

en hún á það til að kalla fram neikvæð viðbrögð hjá börnum og þá sýna þau 

mótstöðu og óásættanlega hegðun (Dix og Branca, 2003). Ef foreldrar nota þvingun 

(kalla fram skyndilega hlýðni) til lengri tíma getur það valdið árásarhneigð, haft áhrif 

á félagslega hæfni og gæti leitt til lélegrar siðferðisvitundar (Dix og Branca, 2003). 

Foreldrar þurfa að hlusta á skoðanir og rök barnanna og láta þau finna að þær hafi 

gildi og að þau hafa áhrif. En einnig þurfa börnin að hlusta á rök foreldra og reyna að 

skilja sjónarmið þeirra (Kuczynski, 2003). Það er í lagi að vera ósammála en það 

verður að vera hægt að ræða málin (Steinberg, 2005). Með tímanum læra foreldrar 

og börn hvert á annað og vita við hverju má búast. Ef það hafa komið upp vandamál í 

samskiptum foreldra og barna á fyrri stigum og það hefur myndast erfitt 

samskiptamunstur þá er möguleiki á að laga það þannig að það eru meiri líkur á að 

samskiptamunstrið verði betra í framtíðinni (Lollis, 2003). Foreldrar og börn geta 

horft til baka og skoðað hvað það var sem fór úrskeiðis í samskiptum og lært af 

mistökunum. Þannig er hægt að vinna með og bæta samskiptin.  
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Að vera foreldri er eitt mikilvægasta verkefnið sem við tökumst á við á lífsleiðinni 

og í því felast margir þættir, eins og komið hefur verið inn á hér að ofan. Því er 

mikilvægt að skoða hver áhrif mismunandi uppeldisaðferða geta verið á börn. 

2.3 Uppeldisaðferðir 

Uppeldi er eitt mest krefjandi verkefni sem foreldrar fást við í lífinu. Foreldrar geta 

haft áhrif á samfélagið í gegnum þau gildi og aðferðir sem þeir nota við að kenna og 

annast börnin sín (Myers-Walls, Myers-Bowman og Posada, 2006). Flanagan (2001) 

segir að þau gildi sem foreldrar leggja áherslu á í uppeldinu geti haft áhrif á 

alþjóðlegt umhverfi næstu öld. Þetta sýnir hversu mikilvægt hlutverk foreldra er, að 

þeir nýti sér góðar uppeldisaðferðir sem endurspegla þau gildi sem þeir byggja sitt 

uppeldi á. Að það sem við ræktum í uppeldi barnanna okkar muni hafa áhrif á hvers 

konar heimur verður til með þeirra hegðun og gjörðum (Flanagan 2001).  

Góðar uppeldisaðferðir eru þær aðferðir sem foreldrar nota til að hlúa að 

sálfræðilegri aðlögun (e. foster psychological adjustment) hjá börnum (Steinberg, 

2005). Þar er um að ræða þætti eins og heiðarleika, sjálfstraust, samkennd, 

samvinnu, góðvild og glaðværð. Einnig er hægt að segja að góðar uppeldisaðferðir 

séu þær aðferðir sem eru líklegri til að halda börnum frá andfélagslegri hegðun svo 

sem afbrotum, eiturlyfjum og misnotkun áfengis (Steinberg, 2005). 

Uppeldisaðferðir foreldra eru mismunandi og beita þeir aðferðum sem við höfum 

mismunandi skoðanir á, stundum finnst okkur þeir of strangir og stundum of 

eftirlátssamir. Aðferðir sem foreldrar beita í uppeldi barna sinna hafa verið 

rannsakaðar og skilgreindar. Baumrind (1991) skiptir uppeldisaðferðum foreldra í 

fjóra flokka og þeir eru:  

 Leiðandi foreldrar: Eru hlýir í samskiptum við börn sín, hvetja þau og styðja. 

Þeir leggja mikið upp úr samræðum þar sem sjónarmið allra koma fram og þeir 

krefjast þroskaðrar hegðunar af börnunum og taka vel á móti hugmyndum 

þeirra. 

 Eftirlátir foreldrar: Eru eftirgefanlegir og mildir, þeir sækjast ekki eftir 

ákveðinni hegðun og forðast ágreining.  

 Skipandi foreldrar: Eru kröfuharðir, skipandi og ætlast til að þeim sé hlýtt án 

útskýringa.  

 Afskiptalausir foreldrar: Eru hvorki að leiðbeina, styðja né fylgjast með og þeir 

geta vanrækt börn sín á allan hátt (Baumrind, 1991).  

Baumrind, (1991) segir að agaaðferðir leiðandi foreldra sé að vera styðjandi í 

uppeldinu frekar en refsandi, slíkir foreldrar vilja að börnin sín séu ákveðin en einnig 
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félagslega ábyrg og samvinnuþýð. Leiðandi foreldrar eru hlýir í samskiptum við börn 

sín, hvetja þau og styðja. Þeir kenna börnum sínum orsök og afleiðingu með því að 

skýra út fyrir þeim afleiðingar, og einnig hvetja þeir börnin til að skýra út sín eigin 

sjónarmið.  

Fræðimenn hafa komið með hinar ýmsu kenningar um uppeldisaðferðir og 

styðjast margir þeirra við kenningar Diane Baumrind (Sigrún Aðalbjarnardóttir og 

Árný Elíasdóttir,1992). Í langtímarannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2004) á 

tengslum milli uppeldishátta foreldra og sjálfsáliti ungmenna sýndi að þau ungmenni 

sem ólust upp við viðurkenningu foreldra og mikla samheldni fjölskyldunnar höfðu 

besta sjálfsálitið um 14 ára. Gera má ráð fyrir að flestir foreldrar vilji ná þessum 

markmiðum og hvetja og styðja í stað þess að skipa fyrir eða gefa eftir.  

Foreldrar þurfa oft að aðlaga uppeldisaðferðir sínar að skapgerð barnsins. 

Skapgerð getur verið mismunandi milli barna og eru margir þættir sem hafa áhrifa á 

það. Erfðir hafa til dæmis áhrif en fordæmi foreldra skiptir líka máli og því þurfa þeir 

að einhverju leyti að aðlaga uppeldið að skapgerð barnanna (Steinberg, 2005). Í 

rannsókn Putnam, Rothbart og Sanson (2008) kom í ljós að sumir foreldrar eru á 

þeirri skoðun eftir fyrsta barnið að hegðun eða atferli barnsins sé tilkomið vegna 

uppeldisins. En þegar annað barnið fæðist og þeir sjá að sömu aðferðirnar virka ekki 

og ný vandamál koma upp, þá átta þeir sig á því að náttúran jafnt og uppeldi hefur 

áhrif á þroska barna. Þessi uppgötvun sýnir foreldrum að börn eru misjöfn frá fyrsta 

degi, hafa mismunandi skapgerð og þess vegna eru samskiptin mismunandi milli 

barna (Putnam, Rothbart og Sanson, 2008). Börn eru ólíkir einstaklingar og því er 

mikilvægt að foreldrar virði barnið og hjálpi því að finna og þroska hæfileika sína 

(Steinberg, 2005).  

Samkvæmt Steinberger (2005) á foreldrahlutverkið alltaf að snúast um hlýju og 

ást og þegar foreldrar eru meðvitaðir um það hvernig þeir vilja vera og hvaða 

uppeldisaðferðir þeir vilja nota, þá er auðveldara fyrir þá að vera samkvæmir sjálfum 

sér. Í uppeldi er mikilvægt að foreldrar séu samstíga þótt þeir séu ekki sammála um 

allt, en að þeir beri virðingu fyrir sjónarmiðum hvers annars. Ef foreldrar eru 

samkvæmir sjálfum sér eru meiri líkur á að börn skilji fyrr til hvers er ætlað af þeim. Í 

uppeldinu geta komið upp aðstæður sem kalla á sveigjanleika og því þurfa foreldra 

einnig að vera sveigjanlegir. Að hafa sveigjanleika í uppeldi hefur marga góða kosti í 

för með sér(Steinberg, 2005). Það sýnir fram á næmni gagnvart börnum og ábyrgð 

hvað viðkemur þörfum þeirra og löngunum. Það eykur líkur á að barn sé viljugra til 

að sýna foreldrum sama sveigjanleika þegar foreldrar geta ekki gefið eftir, til dæmis 
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þegar barn er sett í bílbelti, þá geta foreldrar ekki gefið eftir að barnið sleppi bílbelti 

(Dix og Branca, 2003).  

 Þegar kemur að vellíðan barna spila uppeldishættir foreldra og samskipti þeirra 

við börnin miklu máli (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2004). Rannsóknir  hafa sýnt 

(Putnam, Rothbart og Sanson, 2008) að uppeldisaðferðir foreldra hafa áhrif á gengi 

barna í framtíðinni. Börn sem eiga í miklum skapgerðar erfiðleikum og koma frá 

heimilum þar sem skortir skýr mörk, samræmi og samhljóm frá foreldrum, eru 

líklegri til að sýna andfélagslega hegðun við 12 og 16 ára aldur. Niðurstöður 

langtímarannsóknar Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristínar Stellu Blöndal (2005) 

sýna að uppeldisaðferðir foreldra við fjórtán ára ungmenni sín höfðu áhrif á það 

hvort þau hættu í námi um tvítugt. Því meiri viðurkenningu og stuðning sem 

foreldrar gáfu 14 ára börnum sínum voru meiri líkur á að þau luku framhaldsskóla 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín Stella Blöndal, 2005).  

Samkvæmt mörgum rannsóknum eru leiðandi uppeldishættir sú aðferð sem 

virðist reynast vel fyrir alla í fjölskyldunni. Meiri líkur eru á góðu fjölskyldulífi ef 

samskipti foreldranna einkennast af virðingu því þá verður meiri sátt á heimilinu og 

við góðar heimilisaðstæður dafna allir vel (Steinberg, 2005). Börnin öðlast skilning á 

þroska og tilfinningum sínum og fá leiðbeiningar og fyrirmæli sem hentar þeirra aldri 

og þroska og þar með eru meiri líkur á að þau öðlist gott sjálfstraust og sjálfstjórn 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2004. Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín Stella Blöndal, 

2005; Grey og Steinberg, 1999). 

Þegar kemur að uppeldisaðferðum eru foreldrar að gera sitt besta en það getur 

verið misjafnt hvernig foreldrar þroskast í foreldrahlutverkinu. Þegar fólk stofnar 

fjölskyldu þá hafa allir sín gildi, sinn bakgrunn og reynslu í farteskinu, og við það að 

verða foreldri breytist margt. 

2.4 Hvernig foreldrar þroskast í foreldrahlutverkinu 

Við það að verða foreldri breytist ýmislegt í lífinu, það er kominn einstaklingur, barn 

sem þarf að bera ábyrgð á og sem varir út allt lífið, gegnum súrt og sætt (Unell og 

Wyckoff, 2000). Margt sem áður var breytist, fjölskyldan, vinirnir, áhugamálin og 

vinnan. Nú ákvarðast margt í lífinu út frá barninu sem maður er búinn að fá í 

hendurnar (Unell og Wyckoff, 2000). það að verða foreldri setur auknar kröfur og 

þær geta verið krefjandi og þar með ýtt undir þroska foreldra í hlutverki sínu (Azar, 

2002).  

Þegar halda á námskeið fyrir foreldra um uppeldi er mikilvægt að gera sér grein 

fyrir því hvar í þroskaferlinu foreldrarnir eru staddir, svo betur sé hægt að koma til 
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móts við þarfir þeirra. Margir fræðimenn hafa komið með kenningar um þroska 

foreldra og eru flestar þeirra byggðar á einhverskonar stigskiptingum. Tvær af 

þessum kenningum eru góðar að styðjast við þegar þarf að kortleggja þarfir foreldra, 

það er kenning Unell og Wyckoff (2000) og kenning Galinsky (1987). Samkvæmt þeim 

er lífi barna skipt upp í tímabil eftir aldri og  þörfum þeirra sem geta verið 

mismunandi eftir þroska barnsins. Hvert þessara tímabila barnanna gera síðan 

misjafnar kröfur til foreldra (Unell og Wyckoff, 2000; Galinsky, 1987). Öll þróuðu þau 

Unell, Wyckoff og Galinsky kenningar sínar eftir að hafa safnað gögnum úr viðtölum 

við hundruð foreldra á ólíkum aldri, með börn á öllum aldri og úr öllum stigum 

þjóðfélagsins. 

 Unell og Wyckoff (2000) komust að þeirri niðurstöðu að það væri tvennt sem við 

gætum vitað með vissu um foreldrahlutverkið. Foreldrahlutverkið er fyrirsjáanlegt 

ferli í gegnum fullorðinsárin og að þroski og vöxtur barna þeirra geti haft áhrif á þau. 

Þau ályktuðu að foreldrar fari í gegnum öll stigin með öllum börnum sínum og að það 

geti verið jafn mismunandi og börnin eru mörg. Í uppeldi geta komið upp erfið atvik 

sem foreldrar hafa ekki stjórn á en þurfa að bregðast við. Þá geta þeir stjórnað því 

hvernig þeir hugsa og takast á við þær áskoranir sem mæta þeim (Unell og Wyckoff, 

2000). Ólíkt Unell og Wyckoff telur Galinsky foreldrahlutverkið ekki fyrirsjáanlegt. 

Hún segir að það sé ákveðið mynstur innan okkar menningar í verkefnum hvers stigs 

og að ekkert stig sé mikilvægara eða gefi meiri þroska en annað. Galinsky (1987) 

gerði þýðingarmikla uppgötvun þegar hún sá að það virtist sem foreldrar hefðu gert 

sér ákveðnar hugmyndir um það hvernig þeir sem foreldrar eða börnin þeirra ættu 

að haga sér við vissar aðstæður. Það er eins og að foreldrar séu með ákveðna 

„mynd“ í huganum hvernig vissir atburðir eiga að vera, til dæmis stór viðburður eins 

og fæðing barnsins eða minni viðburður eins og þegar barnið fær nýtt leikfang. Hún 

taldi að þessar „myndir“ væru byggðar á reynslu foreldra bæði í æsku og á 

fullorðinsárum (Galinsky, 1987). 

Þótt það greini á milli í þessum kenningum hvort foreldrahlutverkið sé 

fyrirsjáanlegt þá eiga þær það sammerkt að þroska foreldra er skipt upp eftir aldri 

barnanna. Þær geta því gagnast vel við að meta hvar foreldrar sem sækja námskeið í 

uppeldi eru staddir í foreldrahlutverkinu.  

Hér að neðan er samantekt á kenningum þeirra í töflu og umfjöllun um þær (sjá 

töflu 1). 

 



 

 22 

Tafla 1. Kenningar um þroskastig foreldra 

Kenning Lýsing Umfjöllun um kenningar 

Kenning 

Unell og 
Wyckoff 

Fyrsti hluti: Að ala upp ung börn 
Meðgangan (e. celebrity): 9 mánuðir meðgöngunnar. 
Foreldrar og ungabarnið (e. sponge): Foreldrar barna fyrstu 12 mánuðina. 
Fjölskyldustýring (e. family manager): Foreldrar barna frá 1-5 ára að aldri. 
Aðili á ferð (e. travel agent): Foreldrar barna frá 6-12 ára að aldri. 
Eldfjallasvæði (e. volcano dweller): Foreldrar unglinga 13-17 ára að aldri. 
Annar hluti: Að ala upp fullorðin börn 
Fjölskyldubreyting (e. family remodeler): Foreldrar 18-24 ára barna. 
Staðnað foreldri (e. plateau parent): Foreldrar 25-49 ára barna. 
Þriðji hluti: Börnin hugsa um foreldrana  
Aldraðir foreldrar (e. Rebounder): Að sinna uppkomnum börnum sínum á sama tíma og þurfa aðstoð og umönnun frá 
þeim. Foreldrar 50+ barna. 

Að vera foreldri er fyrirsjáanlegt 
ferli, þroski og vöxtur barna 
þeirra getur haft áhrif á þau. 
Foreldrar fara í gegnum öll stigin 
með öllum börnum sínum og það 
ferli getur verið jafn mismunandi 
og börnin eru mörg. Í uppeldi 
geta komið erfið atvik sem 
foreldrar stjórna ekki en þeir geta 
stjórnað því hvernig þeir takast á 
við þær áskoranir. 

Kenning 
Galinsky 

Ímyndarstig (e. image-making stage): Meðgangan, hér eru foreldrar farnir að ímynda sér hvernig fæðingin verður og 
barnið. Þeir draga fram myndir úr sinni barnæsku og hugsa hvernig þeir ætla að ala barnið upp, hvernig foreldrar þeir 
verða og gera sér hugmyndir um það hvernig barnið muni verða. 

Stig tengsla (e. nurturing stage): Frá fæðingu barns til um það bil 2 ára, hér er það tengslin sem skipta mestu máli, 
foreldrar kynnast barninu og því nýja hlutverki að vera foreldrar. 

Stig sjálfstæðis (e. authority stage): Þegar barnið er um það bil 2-5 ára, hér reynir á foreldra að taka rétt á hegðun 
barnsins þegar það reynir sjálfstæði sitt. Að foreldrar eigi í góðum samskipti við barnið og styðji það og leiðbeini til 
sjálfstæðis.  

Stig útskýringar (e.interpretive stage): Þegar barnið er um það bil 5-12 ára. Hér er aðalverkefni foreldra að útskýra 
heiminn fyrir börnum sínum og þróa sjálfshugmyndir barnsins með því að svara spurningum þeirra, svo þau fái þær 
upplýsingar sem þau þurfa til að forma gildi sín í lífinu. 

Stig víxlverkunar (e. interdependent stage): Þegar barnið er komið á unglingsárin, sambandið sem foreldrar áttu við 
barnið er breytt. Hér geta komið upp ný og krefjandi verkefni fyrir foreldra að takast á við í samskiptum sínum við 
unglinginn.   

Stig brottfarar (e. departure stage): Þegar barnið er að verða fullorðið. Fjölskyldan er ekki eins og hún var, barnið farið að 
heiman, foreldrahlutverkið orðið öðruvísi og því leita foreldrar að nýjum leiðum til að vera fjölskylda. Foreldrar meta 
hvort þeim hafi tekist foreldrahlutverkið, eins og þeir ætluðu sér. 

Foreldrahlutverkið er ekki 
fyrirsjáanlegt. Það er ákveðið 
mynstur innan okkar menningar á 
verkefnum hvers stigs og ekkert 
stig er mikilvægara en annað né 
gefur meiri þroska en annað 
(Galinsky, 1987). 



 

 

 

Eins og sjá má í töflunni hér að ofan er hægt að sjá hvar þarfir foreldra liggja miðað við aldur 

barna þeirra. Á fyrstu tveimur árunum eru það tengslin milli foreldra og barns sem skiptir 

mestu máli, að foreldrar kynnist skapgerð og þörfum barnsins síns. Þegar barnið er komið á 

leikskóla aldur reynir það meira á sjálfstæði sitt, athugar hversu langt það kemst með 

hegðun sinni, þá reynir á foreldra að leiðbeina og styðja barnið í því ferli. Á námskeiði fyrir 

foreldra um uppeldi er því gott að koma inn á þessa þætti og fara vel í tengslin og hvernig 

foreldrar setja börnum sínum mörk á uppbyggilegan hátt. 

Á námskeiði fyrir foreldra um uppeldi er gott að notast við kenningu Newberger (1980) til 

að skilja betur á hvaða þroskastigi foreldrar eru í foreldrahlutverkinu. Hún segir þroska 

foreldra einnig stigskiptan og að stigin séu í ákveðinni röð en þau eru ekki samhliða aldri 

barna (Newberger, 1980). Samkvæmt kenningum Newberger þá er það skilningur foreldris á 

barninu, þroska þess og þörfum og hlutverki sínu sem foreldri sem gerir það meðvitaðra og 

þar með kemst það á hærra stig. Hún setti kenningar sínar fram eftir að hafa tekið viðtöl við 

51 foreldri úr öllum stigum þjóðfélagsins og er henni skipti upp í fjögur stig (Newberger, 

1980).  

 Sjálfsmiðun (e. egoistic): Foreldri er sjálfmiðað og sér einungis sína hagsmuni og þarfir 

og hvaða áhrif barnið hefur á þær þarfir. 

 Hefðbundinn (e. conventional): Hér horfir foreldri til samfélagsins, hvað segir það að 

sé rétt og rangt, það horfir hvorki til hagsmuna sinna né barnsins.   

 Einstaklingmiðun (e. individualistic): Foreldri sér barnið sitt sem einstakling óháð því 

sem telst æskilegt í samfélaginu. Það skipuleggur uppeldið meira eftir þörfum 

barnsins. 

 Greinandi (e. analytic): Foreldri sér sjálft sig og barnið sem heild, þau hafa bæði 

gagnkvæm áhrif á fjölskylduna og samfélagið. 

Meðvitund foreldra (e. parental awareness) sýnir vöxt foreldra í foreldrahlutverkinu 

(Thomas, 1996). Hlutverk frá sjálfhverfu stigi, þar sem foreldrar eru sjálfmiðaðir og sjá 

einungis hvaða áhrif barnið hefur á þeirra þarfir og hagsmuni yfir á stig greinandi foreldra þar 

sem foreldrar sjá sig og barnið sem samverkandi þætti sem hafa gagnkvæm áhrif (Thomas, 

1996). Newberger telur að meðvitund foreldra sé meiri á efri stigunum og því telur hún þau 

stig mikilvægari. Foreldrum verður að ganga vel á stiginu á undan til að komast upp á það 

næsta. Ef foreldrum gengur illa á fyrri stigum getur það leitt til erfiðleika að komast upp á 

næsta stig þar sem fyrra stigið byggir undir það síðara. Þegar foreldrar hafa náð efsta stigi þá 

eru þeir búnir að ná hæsta þroskastiginu. Hins vegar þegar foreldrar eru undir álagi, til 

dæmis missa vinnuna, eða þörfum þeirra er ekki sinnt getur það haft áhrif á meðvitund 

þeirra sem foreldra tímabundið og geta þeir þá farið á lægra stig (Thomas, 1996). 
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Á námskeiði fyrir foreldra um uppeldi er markmiðið að fá foreldra til að vera meðvitaðri 

um foreldrahlutverkið. Þá er gagnlegt fyrir námskeiðshaldarann að hafa kenningu Newberger 

til hliðsjónar Þar sem hún miðar að því að auka skilning foreldra á barninu og sínu hlutverki í 

uppeldinu. 

Foreldrar eru með ólíkan bakgrunn sem hefur áhrif á þroska þeirra sem foreldra og þarf 

að bera virðingu fyrir því. Þroski og ólíkur bakgrunnur foreldra er einn af lykilþáttunum sem 

þarf að taka tillit til þegar kemur að því að halda námskeið fyrir foreldra. Sú lífsreynsla sem 

hvert foreldri gengur í gegnum lífið er lykillinn að lærdómi þeirra. 

2.5 Námskeið fyrir fullorðna 

Margar aðferðir og kenningar hafa verið þróaðar um það hvernig fullorðnir læra og hvað það 

er sem hefur áhrif á lærdóm þeirra. Þegar setja á upp námskeið fyrir foreldra er gott að hafa í 

huga þessar aðferðir, svo námskeiðið skili árangri. Umhverfið, aðstaðan þar sem námskeiðið 

er haldið hefur mikið að segja og uppbygging námskeiðsins, hvort það sé einungis í 

fyrirlestraformi eða hvort hinir fullorðnu eigi að vera þátttakendur í sínu eigin námi.  

Lífsreynsla er talin lykillinn að lærdómi fullorðinna. Lífsreynsla fullorðinna hefur ekki 

einungis áhrif á hverjir þeir eru heldur líka hvernig þeir læra og mótast sem fullorðnar 

manneskjur (Knowles 1970). Fullorðnir eru það sem þeir hafa gert (Knowles, 1970). Í gegnum 

lífið göngum við í gegnum alls konar lífsreynslu. Þetta getur verið reynsla sem ýtir undir 

lærdóm en þetta getur einnig verið reynsla sem dregur úr áhuga fyrir lærdómi (Merriam og 

Bierema, 2014). Hvað við verðum í framtíðinni markast af þeirri reynslu sem við höfum 

fengið í gegnum lífið. Það getur verið bæði góð og slæm lífsreynsla sem er okkur hvatning til 

að læra meira eða leita skilnings á ákveðnum hlutum. Það er óhætt að segja að bakgrunnur 

og sú lífsreynsla sem ég hef gengið í gegnum hafi haft mikið að segja um val mitt á því námi 

sem ég fór í. Með bók sinni Experience and Education hafði Dewey mikil áhrif á það hvernig 

við skiljum hvernig reynsla og lærdómur hefur áhrif á líf okkar (Merriam og Bierema, 2014). 

Umbreytingarnám (e. transformative learning) er kenning sem Mezirow (1991) þróaði um 

nám fullorðinna. Umbreytingarnám hefur þær afleiðingar að námið breytir þeim á þann hátt 

að þeir sjálfir og aðrir taka eftir. Það felur í sér aukna meðvitund um sambandið milli skoðana 

og tilfinninga hjá einstaklingi. Það ýtir undir  gagnrýni á hugsanir og forsendur og fær 

einstaklinginn til að meta önnur sjónarmið og getu til að hafna þeim gömlu í hag þeirra nýju, 

eða að samtvinna bæði þessi sjónarmið þannig úr því verða ný og löngun til að fara að lifa 

eftir þeim (Mezirow, 1991).  

Á námskeiði fyrir foreldra um uppeldi þarf að hafa í huga ólíkan bakgrunn foreldra og að 

allir komi með sína reynslu að borðinu. Mikilvægt er að foreldrar fái tækifæri til að ræða við 

aðra foreldra í öruggu og traustu umhverfi. Það þarf að skapa gott andrúmsloft og hlúa að 
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tengslum og virðingu svo öllum líði vel og finni traust þannig þeir geti sagt frá án þess að 

finna fyrir kvíða (Wlodkowski og Ginsberg, 1995). Samkvæmt Wlodkowski og Ginsberg 

(1995) þarf að huga vel að upphafi námskeiðs. Námskeiðshaldari getur til dæmis sagt frá 

einhverju persónulegu og jafnvel farið í leiki, með því ýtir hann undir traust í hópnum. Með 

því að finna fyrir öryggi eru meiri líkur á því að foreldrar geti horft á sín sjónarmið með 

gagnrýnni hugsun og tekið nýjum með opnum hug (Mezirow, 1991). Foreldrar hlusta á aðra 

foreldra og sjá að það eru fleiri að kljást við sömu erfiðleika í uppeldinu en takast á við þá á 

annan hátt. Þegar þeir hlusta hver á annan og ræða hvað vel gangi og hvað er hægt að gera 

betur þá eru meiri líkur á að þeir horfi á sínar hugmyndir með gagnrýnum augum og prófi 

jafnvel aðrar aðferðir þegar heim er komið (Mezirow, 1991). 

Það eru nokkur atriði sem þarf að hafa í huga þegar kemur að hvatningu, á námskeiði 

fyrir foreldra um uppeldi, og hvernig sé best að skapa aðstæður sem ýta undir lærdóm. 

Skapa þarf krefjandi og um leið notalegt umhverfi þar sem sjónarmið og gildi allra eru 

metinn. Það er mikilvægt að foreldrar finni fyrir hvatningu með því að finna að þeirra 

þátttaka og sjónarmið eru metin. Til að halda áhuga foreldra er mikilvægt að hafa námið 

merkingarbært, að foreldrar geti nýtt sér það sem þau læra heima fyrir (Wlodkowski og 

Ginsberg, 1995). 

Kennsluaðferðin Reflective Dialogue Parent Education Design (RDPED) (Thomas, 1996) er 

hugsuð til að styðja við meðvitund foreldra um hlutverk sitt (e. parental awarenes) 

samkvæmt stigaskiptingu Newberger. Hægt er að tengja RDPED við kenningu Mezirow um 

umbreytingarnám þar sem foreldrar fara að ígrunda skoðanir sínar og fá um leið aukna 

meðvitund um sambandið milli skoðana og tilfinninga sinna (Mezirow, 1991). Þessi aðferð 

hjálpar foreldrum  að öðlast betri skilning á barninu sem einstakling og á flóknum 

samskiptum þeirra á milli. Aðferðin styrkir félagslega þáttinn sem byggist á stuðningi, ábyrgð 

og gagnkvæmri virðingu hjá foreldrum og barni. Meiri líkur eru á að foreldrar verða 

meðvitaðri um sjónarmið sín varðandi uppeldi (Thomas, 1996). Aðferðin er byggð upp í 

þremur áföngum. Fyrsti áfanginn er til að hjálpa foreldrum að vera meðvitaðir um ólík 

samskipti foreldris og barns. Það er gert með því að foreldrum eru sýnd tvö myndbrot, annað 

myndbandið getur til dæmis sýnt hvetjandi samband en hitt þvingandi samband. Foreldrar fá 

opnar spurningar (sem voru sérstaklega hannaðar til að auka meðvitund á 

uppeldishlutverkinu) til að ræða hvað fór fram í myndbrotunum. Í áfanga tvö eiga foreldrar 

að skrifa niður þær hugsanir og hugmyndir sem komu úr samræðunum í áfanga eitt. Eftir það 

fara þeir í litla hópa og ræða það sem þeir skrifuðu og við það geta myndast góðar samræður 

þar sem foreldrar ígrunda skoðanir sínar. Eftir þetta koma ný myndbrot sem erfiðara er að 

greina en þar sem foreldrarnir eru orðnir öruggari eru þeir líklega orðnir ófeimnari að segja 

sína skoðun. Allan tímann er foreldrafræðari á staðnum og stýrir umræðunni, ef þess þarf. Í 
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þessum áfanga öðlast foreldrar betri skilning á orsök og afleiðingu og þeir eru betur 

undirbúnir fyrir áfanga þrjú. Í þriðja áfanga er farið inn á heimili foreldra og samskipti þeirra 

við börnin skoðuð. Foreldrafræðarinn tekur upp á myndband leik milli foreldra og barns og 

síðan greina foreldrafræðarinn og foreldrarnir myndbrotið saman. Hér er líklegt að samtalið 

sé orðið dýpra þar sem þroski foreldra hefur líklega aukist. Í þessum samræðum verður oft til 

ný þekking sem gerir foreldrum kleift að ígrunda sjónarmið sín sem verður til þess að þeir 

breyta samskiptum sínum við barnið til betri vegar (Thomas, 1996). Gerð var 

vettvangsrannsókn til að athuga hvort þessi aðferð myndi auka meðvitund foreldra á 

uppeldishlutverkinu og voru niðurstöður hennar jákvæðar. Aðferðin virðist auka meðvitund 

foreldra á uppeldishlutverkinu. Niðurstöður sýndu að þeir foreldrar sem voru á efri 

þroskastigum, samkvæmt kenningu Newberger (1980) í meðvitund foreldra, notuðu meira 

hvatningu í samskiptum sínum við börnin á meðan þeir sem voru á lægri stigum notuðu 

meira þvingun (Thomas, 1996).  

Á námskeiði fyrir foreldra um uppeldi er gott fyrir námskeiðshaldarann að styðjast við 

spurningarnar sem Thomas (1996) hannaði sérstaklega til að koma foreldrum upp á hærra 

stig meðvitundar samkvæmt stigum Newberger. Að foreldrar ígrundi skoðanir sínar á uppeldi 

um leið og þeir fá aukinn skilning á þroska og þörfum barna sinna. Með þessu eru meiri líkur 

á að foreldrar komast á hærra stig meðvitundar og orðið foreldrar með leiðandi 

uppeldishætti að leiðarljósi.  

Þegar kemur að því að halda námskeið fyrir foreldra um uppeldi þá er gott að styðjast við 

ákveðna megin kennsluaðferð. Það er mikilvægt að velja aðferð sem maður hefur góðan 

skilning á og er góður rammi utan um kennsluna. Í kennsluaðferð þeirra Caffarella og 

Daffrons (2013) er lykilhugtakið sveigjanleiki. Það er engin ákveðin byrjun eða endir hún er 

meira leiðbeining um hönnun námskeiðs. Í þannig skipulagi hafa allir þátttakendur eitthvað 

til málanna að leggja og fjölbreytileiki allra er tekinn inn í myndina. Auðvelt er að breyta eftir 

þörfum þátttakenda sem getur verið góður kostur (Caffarella og Daffron, 2013). Gagnvirku 

kennsluaðferð þeirra Caffarella og Daffron er gerð betri skil í námskeiðsmöppunni sem er í 

viðauka 3.  

Eins og hefur komið fram þá erum við að stíga fyrstu skrefin í foreldrafræðslu og 

uppeldisráðgjöf á Íslandi og horfi ég til Bandaríkjanna í þessu sambandi. Foreldrafræðsla 

hefur verið starfrækt til margra ára í Bandaríkjunum og mun ég fjalla um hana hér að neðan. 

2.6 Foreldrafræðsla í Bandaríkjunum 

Foreldrafræðsla í Bandaríkjunum er fjölbreytt, staðsetning og framsetning hennar getur verið 

mismunandi. Hópar foreldra sem koma í foreldrafræðslu eru ólíkir, til dæmis einstæðir 

foreldrar, foreldrar með nýbura, erlendir foreldrar og margt fleira (Walker, 2012). 
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Staðsetning foreldrafræðslunnar getur verið á hinum ýmsu stöðum til dæmis, í skólum, 

heimahúsum eða á heilsugæslum. Hún getur verið styrkt og framkvæmd af til dæmis hinu 

opinbera, góðgerðasamtökum, fyrirtækjum eða einstaklingum. Menntun foreldrafræðara í 

Bandaríkjunum er ólík og getur bakgrunnur þeirra verið allt frá einu námskeiði upp í langt 

háskólanám (Walker, 2012).  

National Parenting Education Network (NPEN) eru regnhlífa samtök í foreldrafræðslu í 

Bandaríkjunum. Þau miðla upplýsingum um faglega þróun og tækifæri í gegnum Netið fyrir 

yfir 250.000 sérfræðinga, stuðningsfulltrúa (e. paraprofessionals) og sjálfboðaliða sem starfa 

sem foreldrafræðarar (National Parenting Education Network, ed). Aðstandendur NPEN hafa 

þá skoðun að allir foreldrar/fjölskyldur ættu að hafa þær upplýsingar, úrræði og stuðning 

sem til þarf til að veita gott uppeldi og umhverfis sem hvetur til heilbrigðs vaxtar og þroska 

barna þeirra (National Parenting Education Network, ed.).   

 Foreldrafræðsla (Early Childhood Family Education, ECFE) í Minnesota er 40 ára og er 

Minnesota eina fylkið í Bandaríkjunum þar sem það er í lögum að foreldrafræðari eigi að 

hafa réttindi til að starfa sem slíkur (Walker, 2012). Þar sem ég var í námi í foreldrafræðslu 

og uppeldisráðgjöf í Háskóla Íslands, í samstarfi við Háskólann í Minnesota, fjalla ég hér um 

foreldrafræðslu (ECFE) í Minnesota. ECFE (Heimasíða ECFE) er prógram fyrir fjölskyldur í 

Minnesota sem eru með nýfædd börn til fimm ára aldurs, eða þar til þau byrja í grunnskóla. 

ECEF byggir á þeirri hugmynd að fjölskyldan sé fyrsta og um leið mikilvægasta lærdóms 

umhverfið fyrir barnið og foreldrar eru þá um leið fyrstu og mikilvægustu kennarar barnsins. 

ECFE vinnur að því að styrkja fjölskyldur og auka hæfni foreldra til að bjóða upp á sem besta 

umhverfið fyrir heilbrigðan vöxt og þroska barna þeirra (Heimasíða ECFE). Foreldrafræðarinn 

er með námskrá sem hann notar meira sem leiðarvísi því það er ætlast til að hann búi yfir 

sjálfstæði til að hlusta eftir þörfum hvers foreldris eða foreldrahóps fyrir sig. Einnig getur 

foreldrafræðarinn þurft að taka á allt öðrum málum en hann lagði upp með í byrjun og því er 

mikilvægt að hann sé sveigjanlegur í starfi og noti námsskránna meira sem ramma utan um 

kennsluna (Minnesota Association for Family and Early Education MNAFEE, 2011). 

Námskránni er ætlað að vera rammi eða leiðarvísir sem foreldrafræðarar geta nýtt sér við 

skipulagningu kennslu fyrir foreldra. Í byrjun þarf að skoða þarfir foreldranna í hópnum og 

skipuleggja námsefnið eftir þeim. Síðan samlaga foreldrafræðarinn og yngri barna kennarinn 

kennsluna. Foreldrum er til dæmis sagt frá æskilegri hegðun barna þeirra miðað við aldur og 

þroska og eru settar upp stöðvar og leiksvæði fyrir börnin í samræmi við það og foreldrar 

taka þátt. Námskráin býður upp á leiðbeiningar fyrir foreldra til að ýta til dæmis undir þroska 

barna sinna og þar segir meðal annars: Foreldrar styðja við þroska barna sinna þegar þeir 

finna til gleði í foreldrahlutverkinu. Til að foreldrar fái sem mest út úr kennslunni þurfa þeir 

að fá að taka virkan þátt. Það þurfa að vera tækifæri fyrir foreldra til að segja frá sínum 
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sjónarmiðum og hlusta á sjónarmið annarra og ígrunda. Í námskránni eru upplýsingar hvert 

foreldrafræðara geta leitað eftir fleiri  fræðigreinum og rannsóknum til að geta veitt betri 

fræðslu. Einnig er hægt að sjá til hvers er ætlast af foreldrum við stuðning barna sinna til að 

eiga heilbrigt fjölskyldulíf. Námskráin kemur út bæði í lista- og töflu formi til að auðvelda 

aðgengi og lestur og að fara eftir henni (MNAFEE, 2011). Þekking og reynsla 

Bandaríkjamanna á foreldrafræðslu gefur góða innsýn í hvaða þætti er æskilegt að leggja 

áherslu á í námskeiði fyrir foreldra um uppeldi barna. 

2.7 Samantekt  

Hér hefur verið fjallað um þau helstu atriði sem mér finnst þarft að hafa í huga við þróun 

námskeiðs fyrir foreldra leikskólabarna um uppeldi.  

Gildi eru lífssýn á það sem okkur finnst mikilvægast að stefna að og í uppeldinu hafa 

foreldrar gildi, eins og til dæmis kærleik og umhyggju að leiðarljósi. Á þeim gildum byggjast 

samskipti foreldra og barna. Heimilið er griðastaður þar sem öllum á að líða vel og því er 

mikilvægt að koma fram hvert við annað af virðingu. Samskiptin milli foreldra og barna þeirra 

skipta máli og fyrstu árin þurfa börn leiðsögn og góðar fyrirmyndir til að þroskast sem best 

og eðlilegast. Mig langar að styðja við foreldra til að setja börnum sínum mörk, því að setja 

mörk sem samræmast þroska þeirra er mikilvæg „gjöf“ sem foreldrar geta gefið börnum 

sínum.  

Ég mun sýna foreldrum kosti þess að vera leiðandi foreldri sem styður og hvetur barnið 

um leið og það krefst þroskaðrar hegðunar frá því. Í því sambandi verður byggt á lestri 

nokkurra rannsókna um áhrif uppeldisaðferða foreldra á líðan barna. Niðurstöður sýndu að 

með leiðandi uppeldisaðferðum að leiðarljósi eru meiri líkur á góðu gengi barnanna í 

framtíðinni og að öllum í fjölskyldunni líði vel.   

Á meðan á námskeiði stendur er gott að sjá þarfir foreldra svo hægt sé að koma til móts 

við þær, hvað varðar inntak og fleira. Með það að leiðarljósi er gott að styðjast við kenningar 

Unell og Wyckoff (2000) og Galinsky (1987). Eitt af markmiðum námskeiðsins er að gera 

foreldra meðvitaðri um hlutverk sitt og þar er kenning Newberger (1980) höfð til hliðsjónar, 

þar sem markmiðið er að auka meðvitund foreldra á foreldrahlutverkinu og jafnvel að koma 

þeim upp á hærra stig kenninga Newberger (1980).  

Við þróun námskeiðsins þarf að huga að mörgu og þar skiptir ólíkur bakgrunnur og 

reynsla foreldra miklu máli og því þarf að taka tillit til þessara þátta. Mikilvægt er að afla sér 

upplýsinga í því sambandi, um leiðir til að gera umhverfið notalegt ásamt því hvernig 

fullorðnir læra.    

Í náminu Foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf er ekkert starfsnám og þar sem ég hef ekki 

haldið námskeið áður þá taldi ég gagnlegt að gera starfendarannsókn.  
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3 Aðferðafræði og aðferð  

Í starfendarannsókninni er ég að skoða mína eigin vinnu við að þróa og halda námskeið fyrir 

foreldra leikskólabarna um uppeldi. Rannsóknarspurningin sem leitast er eftir að svara í 

þessari ritgerð er:  

 Hvaða lærdóm dreg ég af ferlinu við að þróa og halda námskeið fyrir foreldra 

leikskólabarna um uppeldi? 

Einnig leitaði ég svara við tveimur undirspurningum sem hjálpuðu til við að svara aðal 

rannsóknarspurningunni: 

  Hvernig gekk mér að skapa vettvang þar sem foreldrum leið vel og gátu fræðst um                             

uppeldishlutverkið? 

   Hvernig nýttist námskeiðið foreldrum?  

Námskeiðið sem verkefnið snýst um var byggt þannig upp að það var haldið þrjú kvöld 

(eitt á viku), tvo klukkutíma í senn. Starfendarannsókn er góð aðferð við að þróa og halda 

námskeið því allt ferlið er ég að safna gögnum og rýna í þau. Ég þróa hugmyndir mínar og 

finn leiðir til að lagfæra og um leið eykst þekking mín og gerir mig að betri fagmanni. Í þessari 

rannsókn rýni ég í eigin störf, ígrunda þau og tek ákvarðanir út frá þeim. Það getur verið 

erfitt að skoða sín eigin störf og viðurkenna mistök og einnig að sjá hvað betur mætti fara. 

Samrýnir, samstarfskona var til ráðgjafar á námskeiðinu (öll kvöldin) og fylgdist með mér og 

foreldrunum. 

3.1 Aðferðafræði     

Þegar ég kynntist starfendarannsóknum tók ég strax þá ákvörðun að þetta væri hentug 

aðferð til að nota í lokaverkefninu mínu í meistaranáminu. Á Íslandi hefur 

starfendarannsóknum fjölgað mikið síðustu ár. Þetta er lifandi aðferð þar sem rannsakandinn 

skoðar eigið starf til að skilja það betur og gera breytingar til að bæta það (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2004; Hafþór Guðjónsson, 2008). Samkvæmt McNiff og Whitehead (2011) 

gefur starfendarannsókn (e. action research) af sér nýja þekkingu, þar sem miðað er að því 

bæta aðferðir í starfi sem rannsakað er, og einnig til að geta útskýrt um leið hvað og af 

hverju það er gert á þennan hátt. Þegar þekking og skilningur hefur aukist í kjölfar slíkrar 

rannsóknar þá er hægt að segja að viðkomandi hafi aflað sér vitneskju sem hann vissi ekki 

áður varðandi starf sitt (McNiff og Whitehead, 2011, bls. 14; Jóhanna Einarsdóttir, 2009). 

Þetta snýst alltaf um að þróa hugmyndir sínar og finna leiðir til að laga þær og betrumbæta. 

Þar sem markmið mitt var að þróa og halda námskeið fyrir foreldra um uppeldi í fyrsta skipti 

þá var starfendarannsókn góð aðferð til að vinna skipulega við að þróa það, safna gögnum og 

rýna í þau. Ég þurfti stöðugt að ígrunda þær aðferðir sem notast var við og það efni sem var 
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til umfjöllunar og athuga hvort það væri eins og lagt var upp með eða hvort þurfti að gera 

breytingar. Sem rannsakandinn gat ég haft áhrif á rannsóknina með því að breyta því sem ég 

var að gera og haft áhrif á niðurstöður (Edda Kjartansdóttir, 2010).  

Það hafa verið sett fram ýmis módel sem lýsa ferli starfendarannsókna og eru þau flest 

spírallaga því ferlið er ekki endanlegt heldur gjarnan síendurtekið. Á mynd 1 er táknmynd 

eða líkan sem er lýsandi fyrir starfendarannsóknir. Það sýnir vel hvernig rannsakandi er 

stöðugt að safna gögnum, ígrunda, meta, framkvæma og aðlaga að víxl til að bæta jafnóðum 

það sem hann ályktar að þurfi að breyta. 

 

Mynd 1. Líkan af starfendarannsókn (McNiff og Whitehead, 2011) 

 Fyrst er það að virða hugmynd/aðferð fyrir sér  

 Íhuga hvað á að gera 

 Framkvæma, bregðast við 

 Meta áhrif afleiðinganna 

 Breyta/laga til að gera betur  

 Farið nýja leiðir       

(McNiff og Whitehead, 2011)                                                                                                    

Ég hef ekki mikla reynslu sem rannsakandi eða að halda foreldranámskeið en: „…það er 

svo með flest verk að við lærum þau best með því að stunda þau, æfingin skapar 

meistarann“ segir Hafþór Guðjónsson (2011, bls. 2). Þessi orð er gott að hafa til hliðsjónar við 
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uppbyggingu námskeiðsins og þeirri vitneskju að æfingin skapar meistarann. Æfingin ein og 

sér er ekki nóg, það þarf að safna gögnum, greina og meta hvernig gengur. Gagnaöflunin, 

ígrundunin  og ályktanirnar sem munu nást í gegnum þessa rannsóknarvinnu munu styrkja 

mig sem fagmanneskju í foreldrafræðslu. 

3.2 Aðferð 

Foreldrar á leikskólanum sem ég starfa á sátu námskeiðið og einnig samrýnir (rannsóknar-

vinur) sem hægt var að leita til ef eitthvað bjátaði á í sambandi við vafaatriði. Hann sat öll 

námskeiðin og gaf mér endurgjöf. Að námskeiði loknu, sem haldin voru fyrir foreldra fór ég 

til Minnesota í sjö daga, ásamt samnemendum og kennara í Foreldrafræðslu og uppeldisráð-

gjöf við Háskóla Íslands. Þetta var hálfgerð starfskynning þar sem við vorum í viku að fylgjast 

með og kynna okkur hvernig námskeið fyrir foreldra fara fram í Minnesota. Gögnum var 

safnað í gegnum alla ferðina sem nýttust mér til að spegla reynslu mína í að halda námskeið 

og mögulega áhrif á mótun þeirra í framtíðinni. 

3.2.1 Þátttakendur 

Þegar litið er til allra þátttakenda í rannsókninni þá var um að ræða samtals níu manns. Sjö 

voru foreldrar barna á leikskólanum, fjórir karlmenn og þrjár konur (þau eiga samtals níu 

börn á leikskólanum) svo var ég og samrýnir sem er sérkennari á leikskólanum. Ég valdi 

foreldra af þeirri deild sem ég hafði unnið mikið á þennan veturinn, því það veitti mér öryggi 

að þekkja aðeins til foreldra og barna. Eftir samtal við bæði leiðbeinendur og samrými var 

ákveðið að átta foreldrar væri góð stærð á hóp. Póstur var sendur á átta foreldra af deildinni, 

valið var handahófskennt,  þar sem verkefnið var útskýrt og spurt hvort þeir væru tilbúnir að 

koma og sitja námskeiðskvöldin og gefa þeim endurgjöf. Samrýnirinn sat einnig öll 

námskeiðskvöldin og gaf mér og námskeiðinu endurgjöf.  

3.2.2 Gögn 

Rannsóknargögn eru nauðsynleg þegar kemur að því að gera rannsókn, þau eru staðfesting á 

því efni sem verið er að rannsaka og trúverðugleiki rannsóknar byggir á traustum og áreiðan-

legum gögnum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Gögnin þurfa að sýna alla þróunina sem hefur 

orðið í gegnum rannsóknina og því er mikilvægt að rannsakandinn byrji strax að safna þeim 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 3-4). Rannsakandi safnar gögnum sem sýna hvernig gengur 

og ef hann vill laga eða bæta starfið þá tekur hann ákvörðun um ákveðnar breytingar hvað 

það varðar og í lokin geta gögnin sannað að breytingin hefur verið til góðs (Jóhanna Einars-

dóttir, 2009, bls. 4). Í gegnum ferlið var fjölbreyttum gögnum safnað og verður þeim gerð 

betri skil hér að neðan. 
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Þau gögn sem ég safnaði voru: Skráning í rannsóknardagbók, hljóðupptökur af vanga-

veltum þegar blað var ekki við höndina, hljóðupptökur frá fundum með samrýni, póstum til 

leiðbeinenda einu sinni í viku og útgöngumiðar (Exit tickets). Einnig var um að ræða gögn frá 

foreldrum á meðan á námskeiðinu stóð: Skráning væntinga foreldra til námskeiðs, gildis-

skráning foreldra, svör við Kall-spurningum og svör við spurningakönnun um námskeiðs-

kvöldin. 

Rannsóknardagbók 

Um leið og búið var að ákveða inntak rannsóknar og leiðbeinendur voru komnir var hafist 

handa við að skrifa í rannsóknardagbók. Þau skrif voru gerð með það fyrir augum að geta séð 

breytingar sem urðu á þekkingu og líðan minni og þróun námskeiðsins. Allt ferlið var skráð 

frá því inntak námskeiðsins var fundið út, og val á þátttakendum fyrir námskeiðið hafði verið 

ákveðið. Einnig var um að ræða viðbrögð við hinum ýmsu áskorunum og sigrum sem ég tókst 

á við í ferlinu. Daginn eftir hvert námskeiðskvöld hlustaði ég á hljóðupptökurnar og skráð í 

rannsóknardagbók það sem kom upp í hugann og einnig voru skráðar vettvangsnótur í 

sambandi við starfskynninguna í Minnesota. Þar var upplifun skráð meðan ég fylgdist með 

reyndum foreldrafræðurum í Minnesota ásamt öllu því sem markvert var í ferli þeirra. 

Hljóðupptökur 

Þegar blað var ekki við höndina notaði ég símann minn og þær vangaveltur og hugmyndir 

sem komu upp til dæmis í gönguferðum, út í búð eða upp í rúm á kvöldin voru talaðar inn. 

Hljóðupptökur voru einnig á fundum með samrýni þá bæði fyrir og eftir hvert námskeiðs-

kvöld, þar sem upplifun mín og samrýnis gagnvart foreldrunum á námskeiðinu voru rædd. 

Einnig voru hljóðupptökur eftir hvert námskeiðskvöld, þar tók ég upp allar þær vangaveltur 

sem komu upp hjá mér. Einnig lýsti ég í upptökum líðan minni á námskeiðinu og eftir það, 

hvað fór þar fram, hvort eitthvað sérstakt var sem ég tók eftir. Eftir hvert námskeið hlustaði 

ég á upptökurnar og þær notaðar til að reyna að gera betur á næsta námskeiði. 

Samrýnir 

Það er mikilvægt að fá endurgjöf frá þeim sem taka þátt í rannsókninni með viðkomandi til 

að hjálpa við það að meta frammistöðuna og sjá hvað er hægt að bæta. Þegar aðrir taka þátt 

í rannsókninni er ekki nóg að tala einungis við sjálfan sig. Ef þeir sem gefa endurgjöfina eru 

sammála þá líður rannsakanda vel og fær aukið sjálfstraust. Ef þeir eru hins vegar ósammála 

þá getur verið um erfitt ferli að ræða og þá þarf rannsakandi að passa sig að taka ekki 

gagnrýninni persónulega (McNiff og Whitehead, 2011, bls. 162). Samrýnir er sá aðili sem 

hægt er að leita til með ýmsar vangaveltur, hann er viðstaddur kennslu (námskeiðið) og 

skoðar og skráir samskipti, sem geta farið framhjá rannsakanda, og kemur með ný sjónarmið 

varðandi kennsluna. Einnig getur samrýnir komið með ábendingar sem verða kannski til þess 
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að rannsakandi breytir kennsluháttum sínum og leitar nýrra og betri aðferða (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Í þessari rannsókn var með í för samrýni, samstarfskona mín, sem ég 

gat leitað til allt ferlið og ásamt því sat hún öll námskeiðskvöldin.  Við hittumst fyrir og eftir 

hvert námskeið og fórum yfir ýmiss atriði sem gengu vel og önnur sem betur máttu fara. Hún 

lagði áherslu á að koma auga á og greina þau áhrif er ég hafði á foreldra og þá um leið líðan 

þeirra og mín. Einnig fylgdist hún með hvort eitthvað mætti betur fara varðandi námskeiðs-

undirbúning og framkvæmd, m.a. hvort hægt væri að breyta glærum eða orðalagi.  

Mánudagspóstar 

Mánudagspóstar eru tölvupóstar sem sendir voru á leiðbeinendur mína á hverjum sunnudegi 

eða mánudegi til að greina frá gangi mála síðustu viku. Hvað hafði verið gert og hvernig það 

gekk. Í póstunum var komið inn á ýmiss mál, til dæmis spurningar varðandi praktísk mál sem 

snertu lokaverkefnið sjálft. Oftast greindi ég frá hinum ýmsu uppgötvunum og áskorunum, 

gleði og sorgum í ferlinu og hvernig til tókst að takast á við það. 

SvaKaHaf fundir  

Svokallaðir SvaKaHaf fundir voru leiðsagnarfundir þar sem um 14-16 nemendur og leiðbein-

endur hittust í þriðju hverri viku tvo klukkutíma í senn. Þarna komu leiðbeinendurnir (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Karen Rut Gísladóttir og Svanborg Rannveig Jónsdóttir) með innlögn á ýmsu 

er varðaði vinnu við meistararitgerð. Við nemendur, fengum tækifæri til að ræða saman um 

verkefnið okkar ásamt því að fá leiðbeiningar frá leiðbeinendunum. Á hverjum fundi voru 

yfirleitt ritunarverkstæði þar sem við unnum í rannsóknum okkar. Eftir þessa fundi kom 

annað hvort fram ný sjónarhorn eða nýr vinkill á verkefnið og gerðar voru þá lagfæringar eða 

breytingar þegar heim var komið, eða sátt var um það sem komið var og haldið var áfram þar 

sem frá var horfið.  

Gögn frá foreldrum  

Safnað var margskonar gögnum frá foreldrum og hér að neðan er þeim lýst: 

 Væntingar til námskeiðs: Í fyrsta tíma voru foreldra beðnir um að ígrunda þær 

væntingar sem þeir höfðu til námskeiðsins. Hvað þá langaði að fá út úr því og hvað 

þeir vonuðu að myndi ekki gerast. 

 Gildisskráning: Foreldra voru beðnir um að ígrunda hvaða gildi þeir höfðu að leiðarljósi 

í uppeldinu. Hvort þeir væru með fyrirfram ákveðin gildi er varðar uppeldið og hvort 

þeir spegluðu þau gildi sem þau ólust upp við.  

 Kall-spurningar: Það er ákveðin spurnaraðferð þar sem námskeiðshaldarinn stendur 

við flettitöflu skrifar spurningar á hana, spyr hópinn og skrifar niður öll svörin. Þegar öll 

svörin eru komin er hægt að vinna með þau á misjafna vegu.   
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 Útgöngumiði: Eftir hvert námskeið voru útgöngumiðar (e. exit ticket) þar sem foreldrar 

skrifuðu niður það sem þeir tóku með sér heim af námskeiðinu. Hvað þeir lærðu og 

hvað þá langaði að fara betur í og einnig hvort það væri eitthvað sem þeir gátu nýtt 

sér heima í uppeldinu (The Teacher Toolkit, e.d). Þannig var hægt að leggja mat á, með 

þeirra stuðningi, hvað þeir lærðu og hvað þurfti að leggja meiri áherslu á, á næsta 

námskeiðskvöldi. 

 Spurningakönnun: Í síðasta tímanum var lögð fyrir nafnlaus spurningakönnun.  

Spurningakannanir geta hjálpað rannsakanda að öðlast ákveðna sýn á skilning, 

sjónarmið eða viðhorf þátttakendanna. Það þarf að vanda vel til verka þegar gera á 

spurningakönnun því það getur tekið langan tíma að greina opnar spurningar og ef 

það er eitthvað sem þarfnast nánari útskýringar þá er erfitt að fá þær þar sem 

kannanirnar eru yfirleitt ómerktar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 11). Notast var við 

spurningakönnun með bæði opnum og lokuðum spurningum. Það var gott að fá svör 

foreldranna því þau gáfu innsýn í viðhorf þeirra gagnvart námskeiðinu í heild.  

3.2.3 Gagnagreiningin 

Í gegnum ferlið var gögnum safnað á fjölbreyttan hátt eins og lýst var hér að framan og með 

þeim var leitað svara við rannsóknarspurningunni og þeim markmiðum sem lagt var af stað 

með: Hvaða lærdóm dreg ég í ferlinu að þróa og halda námskeið fyrir foreldra? 

Rannsóknardagbækurnar og hljóðupptökurnar voru notaðar jafnóðum og út frá þeim var 

dregin ályktun varðandi þætti sem voru áberandi í ferlinu. Þessir þættir sýndu hvernig ég 

þroskaðist sem foreldrafræðari við hverja áskorun sem tekist var á við og hvernig ályktanir 

voru notaðar til að móta námskeiðið og skilja hvað væri að gerast.  

Öll gögnin sem fengin voru frá foreldrunum voru góð til að meta námskeiðið í heild og 

mig sem foreldrafræðara. Á fyrsta námskeiðskvöldinu voru foreldrar settir í sjálfskoðun, þeir 

áttu að skoða væntingar sínar til námskeiðsins, gildin sín og athuga hvort þeir væru með 

fyrirfram ákveðnar skoðanir á uppeldinu. Eftir hvert námskeiðskvöld var farið yfir útgöngu-

miðana sem foreldrarnir höfðu skrifað og reynt að bæta það sem þurfti fyrir næsta nám-

skeiðskvöld. Spurningakönnunin sem foreldrar svöruðu á síðasta námskeiðskvöldinu gaf svo 

sýn á viðhorf foreldranna til námskeiðsins. Allar þessar upplýsingar foreldra gögnuðust til að 

svara undirspurningum mínum sem voru: 

 Hvernig gekk mér að skapa vettvang þar sem foreldrum leið vel og gátu fræðst um 

uppeldishlutverkið? 

 Hvernig nýttist foreldrum námskeiðið? 

Eftir námskeiðið fór ég til Minnesota og sá hvernig foreldrafræðsla fer fram hjá þeim. Ég 

skrifaði bæði í rannsóknardagbók og vettvangsnótur á hverjum degi ásamt því að allur 

hópurinn hittist nokkrum sinnum í rýnihóp þar sem var farið yfir daginn. Þegar heim var 
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komið sá ég að þessi upplifun var góð fyrir mig til að ég næði að fóta mig betur áfram á því 

ferðalagi sem ég er í, að verða foreldrafræðari. Þannig fór gagnagreining fram jafnóðum og 

hafði áhrif á ferlið og síðan tók ég saman niðurstöður og greindi þær í ljósi fræða og reynslu 

minnar og þekkingar frá heimsókninni til Minnesota. 

Í framtíðinni munu þessi gögn og niðurstöður nýtast mér ásamt þeim gögnum sem ég 

fékk frá Minnesota til að þróa betra námskeið fyrir foreldra og til að verða betri 

foreldrafræðari.  

3.3 Siðferðileg álitamál 

Munnlegt leyfi var fengið frá leikskólastjóranum fyrir því að halda námskeiðið í leikskólanum. 

Sem að mínu mati var álitlegur kostur þar sem allir foreldrarnir bjuggu í nágrenninu. 

Samkvæmt Persónuvernd er meginreglan sú að vinnsla persónulegra upplýsinga sé 

tilkynningaskyld. Rannsóknin var ekki tilkynningarskyld þar sem svör þátttakenda eru 

órekjanleg.  

Námskeiðið sem var þróað og námskeiðsmappan sem búin var til var gerð í námskeiðinu 

Skipulagning og framkvæmd fræðslu með fullorðnum í Háskóla Íslands. Það er nefnt hér svo 

það sé á hreinu að notað var efni á foreldranámskeiðinu, sem ég kenndi og rannsakaði, sem 

ég hafði áður unnið í námskeiði sem var hluti af meistaranámi mínu. 

Það hvarflaði sú hugsun að mér að það gæti haft áhrif á foreldrana að ég, foreldra-

fræðarinn, væri líka kennari í leikskólanum þar sem börnin þeirra dvöldu. Af þeim sökum var 

það áréttað frá byrjun að fyllsta trúnaðar væri gætt á námskeiðinu. Í ritgerðinni væru 

umræður sem færu fram ekki rekjanlegar til neinna tiltekinna persóna. Sú hugsun hafði 

komið fram að hugsanlega gætu foreldrum fundist óþægilegt að ræða erfiða hegðun 

barnanna á námskeiðinu og síðan hitta mig í leikskólanum daginn eftir, og sérstaklega ef 

börnin sýndu erfiða hegðun tengt því að koma í leikskólann. Að mínu mati var mikilvægt að 

traust skapaðist milli mín og foreldra og þeir fyndu að ég bæri virðingu fyrir skoðunum 

þeirra. Ég taldi að með því að hlusta á alla af einlægni og leyfa öllum að segja sína sögu án 

þess að sett væri út á þær væri hægt að ávinna sér traust foreldranna og um leið leysa þetta 

siðferðilega álitamál með gagnkvæmri virðingu og trausti.  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem starf mitt var skoðað 

og sá lærdómur sem ég dró af því að þróa og halda námskeið fyrir foreldra leikskólabarna um 

uppeldi. Rýnt verður í hvernig gekk að skapa vettvang fyrir foreldra til að fræðast um 

uppeldishlutverkið. Greint verður frá námskeiðskvöldunum þremur og dreginn lærdómur af 

þróun þeirra. Einnig verður leitað svara við spurningunni hvort foreldrar gátu nýtt sér það 

efni og umræður sem fram fóru á námskeiðinu heima í uppeldishlutverki þeirra.  

4.1 Upphafið 

Vellíðan barna hefur lengi verið mér ofarlega í huga, að öll börn fái að njóta ástar og 

virðingar. Í nútímasamfélagi er mikill hraði og því er mikilvægt að foreldrar hægi á og gefi sér 

tíma til að njóta samverustunda og um leið að styðja og leiðbeina börnum sínum. Eins og 

fram hefur komið þá tel ég foreldra vera mikla áhrifavalda í lífi barna sinna og því var tilvalið 

að halda námskeið fyrir foreldra til að styrkja þá í uppeldishlutverkinu.  

4.1.1 Undirbúningur 

Þegar kemur að því að halda námskeið er að mörgu að hyggja. Fyrst og fremst er það inntak 

námskeiðsins, en val á því byggir á hvað það er sem er mikilvægt fyrir foreldra í nútíma 

samfélagi að læra um í uppeldi barna sinna. Markmið mitt og löngun stendur til að vera 

foreldrafræðari sem hrífur foreldra með sér þannig að þá langi til að styrkja sig í foreldra-

hlutverkinu. Að mínu mati skiptir miklu máli að bera virðingu fyrir foreldrum sem ólíkum 

einstaklingum, hlusta á þá og hafa andrúmsloftið gott til að öllum líði vel. Námskeiðið var 

byggt á þekkingu minni í gegnum námið og reynslu til að velja inntakið og undirbúa nám-

skeiðið vel. Ýmsar áskoranir og áhyggjur komu upp í ferlinu en reyndi ég að nýta þær 

aðstæður til að ígrunda hvernig best væri að setja námskeiðið upp og að vera vel undirbúin. 

4.1.2 Inntak 

Þegar kom að því að finna inntak um góða uppeldishætti hófst skemmtilegur en um leið 

flókinn tími. Ferlið sem fólst í því að taka ákvörðun um inntak námskeiðsins var krefjandi og 

hlaðið togstreitu milli þess sem reynt var að koma á framfæri og öllu því sem löngun var til 

að segja frá. Stundum var efi við völd um að verkefnið væri of vandasamt, því til að byrja 

með hafði ég þörf fyrir að segja og kenna foreldrum svo margt. Ég velti því fyrir mér hvað 

væri mikilvægast að leggja áherslu á (Rannsóknardagbók 21. febrúar 2017).  

Á þessum tíma var ég ekki orðin nógu örugg með þá hugmynd að halda námskeið, var að 

mínu mati ekki sérfræðingur sem gæti frætt foreldra um uppeldi. En á sama tíma var 
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löngunin til staðar að styðja foreldra og það var svo margt sem hugur stóð til að „kenna“ 

þeim. Það var svo margt áríðandi að foreldrar vissu, en hvernig átti að vera hægt að ákveða 

hvað var mikilvægast.  

Nokkur tími fór í að afmarka inntak námskeiðsins, allt var jafn mikilvægt. Til dæmis hvað 

varðar heilastarfsemi lítilla barna, þá var mikilvægt að segja foreldrum frá því að rannsóknir 

hafa sýnt að þau börn sem fá huggun þegar þau gráta fyrir eins árs aldur gráta minna en 

önnur börn. Þau eru einnig öruggari í að skoða umhverfið sem eykur líkur á að þau verði 

sjálfsöruggir einstaklingar. Þegar ég var búin að ákveða að halda námskeið fyrir foreldra 

leikskólabarna þá hjálpaði það mér að afmarka efnið og leiddi til þess að ákvörðun var til 

dæmis tekin að fara ekki inn á heilastarfsemi ungra barna.  

Áfram var ferðalaginu haldið við að finna það inntak sem mér þótti mikilvægt að kynna 

fyrir foreldrum leikskólabarna. Nokkur atriðið voru ofarlega í huga sem mér fannst mikilvægt 

að tala um í sambandi við samskipti og uppeldi. Þessi atriði voru „Ást , tími, mörk, samskipti, 

uppeldisaðferðir, gildi og fyrirmyndir“ (Rannsóknardagbók 25. febrúar 2017).  

Í náminu Foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf voru hugtökin ást, tími og mörk þau hugtök sem 

voru ofarlega í huga. Hin atriðin skipta einnig miklu máli í uppeldinu, gildin sem foreldrar eru 

með að leiðarljósi og samskiptin sem fara fram í fjölskyldunni sem eru á sinn hátt grunnurinn 

að uppeldisaðferðinni. Einnig er það mikilvægt að foreldrar viti hversu miklar fyrirmyndir þeir 

eru, því börnin spegla sig í hegðun foreldra sinna. Þetta voru þau sjö atriði sem ætlunin var 

að taka fyrir á námskeiðinu og eftir að hafa ákveðið það var auðveldara að setja fram 

markmiðin og þar með að afmarka efnið. 

 Ég var orðin ánægð með það inntak sem til stóð að fara í á námskeiðinu en velti hins 

vegar fyrir mér hvort það ætti að verja miklum tíma í gildin. Tekin var ákvörðun að fara í 

þetta á fyrsta námskeiðinu og sjá viðbrögð foreldra með því að skoða hvað þeir skrifuðu á 

útgöngumiðana. Svör foreldranna við spurningunum á útgöngumiðanum var tilvalin aðferð 

til að skoða þarfir og óskir þeirra til að meta inntak námskeiðsins.   

Með tímanum þegar vissa var komin og tökum hafði verið náð á að vinna markvisst með 

námskeiðið þ.e.a.s. flokka niður efni hvers kvölds fyrir sig var þetta orðið skemmtilegt ferli og 

öryggið jókst og þá um leið gleðin innra með mér. Þegar undirbúningur námskeiðsins var að 

mestu lokið voru gerðar smá breytingar á dagskránni fyrsta kvöldið. Mig langaði að foreldrar 

færu í sjálfskoðun og skrifuðu væntingar sínar til námskeiðsins og hvaða gildi þeir hefðu að 

leiðarljósi í uppeldinu. Annars var námskeiðið byggt upp á þeim flokkum sem taldir voru upp 

hér að ofan: Ást, tími, mörk, samskipti, uppeldisaðferðir, gildi og fyrirmyndir. 
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Ég var orðin örugg og farin að hlakka til að sjá viðbrögð foreldranna. Mikilvægt var að 

meta hvort það inntak sem valið hafði verið fyrir námskeiðið væri það sem foreldrar höfðu 

áhuga á og var að þeirra mati líka mikilvægt (Rannsóknardagbók 20. apríl 2017). 

4.1.3.Ólíkur bakgrunnur foreldra 

Foreldrarnir sem koma á námskeiðið eru einstaklingar með ólíka reynslu og bakgrunn og til 

þess þarf að taka tillit til. Það var mér mikils virði að foreldrar fyndu fyrir virðingu og að þeir 

fyndu að það væri hlustað á þeirra sjónarhorn, eins ólík og þau kynna að vera. Lögð var 

áhersla á það snemma í ferlinu að hafa virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum foreldra að 

markmiði og að vera meðvituð um að það væri mismunandi hvernig fólk túlkar hlutina:  

Ég þarf að vanda mig hvernig ég segi hlutina. Það getur verið mismunandi hvernig 

fólk túlkar það sem ég segi til dæmis það sem einhverjum getur fundist lítið mál 

getur öðrum þótt mikið mál (Rannsóknardagbók 3. febrúar 2017). 

Ég var mjög meðvituð um þetta þar sem ég hef haldið fyrirlestra fyrir starfsfólk í 

leikskólanum og hefur fólk komið að máli við mig á eftir fundi með mismunandi skilning á því 

sem sagt var á fundinum. Foreldrarnir koma með sín markmið á námskeiðið og þeir koma til 

leiks með ólíka hæfni og því er misjafnt hvað þeir taka með sér heim. Það var eitt af 

markmiðum á námskeiðinu að foreldrar yrðu meðvitaðri um foreldrahlutverkið og því var 

mikilvægt að vera vakandi yfir því á hvaða þroskastigi þeir væru staddir í foreldrahlutverkinu. 

Þessir þættir eru mikilvægir, því ef foreldrar finna fyrir virðingu gagnvart sér þá eiga þeir 

auðveldara með að treysta og um leið líður þeim betur.   

4.1.4 Tryggja þátttöku 

Vangaveltur voru uppi um val á foreldrum og hversu margir ættu að vera á námskeiðinu. Ég 

ræddi þetta við leiðbeinendur og samrýni og komist var að þeirri niðurstöðu að hafa ekki 

fleiri en átta foreldra eða fjögur foreldrapör. Mikilvægt var að báðir foreldrarnir gætu komið 

og verið öll þrjú kvöldin þar sem inntak hvers kvölds var mismunandi. Einnig taldi ég það 

skipta máli að foreldrarnir gætu rætt saman og heyrt önnur sjónarmið, hvort hjá öðru og 

einnig frá öðrum foreldrum í hópnum. Foreldrarnir sem komu á námskeiðið áttu börn sem 

voru á deildinni sem ég hafði unnið á og velti ég því fyrir mér hvort það gæti verið óþægilegt 

fyrir þá. Gæti verið að þeim fyndist óþægilegt að sami aðili og ynni með börnum þeirra sæi 

um að halda námskeiðið. Það kom í ljós í spurningakönnuninni að ekkert foreldri var þeirrar 

skoðunar, meirihluta foreldra var á þeirri skoðun að það væri betra og meira traustvekjandi 

að námskeiðshaldarinn hefði tengsl við börnin þeirra (Spurningakönnun 8. maí 2017). 

Þegar val á foreldrum var lokið sendi ég þeim póst (sjá fylgiskjal 1) þar sem þeir fengu 

upplýsingar um námið sem ég var í og að leitað væri eftir foreldrum til að sitja námskeið sem 
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ætlunin var að búa til og þróa. Þeir þyrftu að gefa endurgjöf og svara spurningum í lokin. 

Einnig fengu þeir senda auglýsingu af námskeiðinu, sem ég hafði útbúið fyrir námskeiðs-

möppuna (sjá fylgiskjal 2). Það varð ákveðið spennufall þegar pósturinn hafði verið sendur á 

foreldrana, þann 7. apríl, nú var ekki aftur snúið. Þetta var orðið raunverulegt, ég var að fara 

halda námskeið fyrir foreldra (Rannsóknardagbók 7. apríl 2017). 

Til að byrja með gekk illa að fá viðbrögð við námskeiðstilboðinu. Dagarnir liðu og svörin 

komu seint að mér fannst og voru á þann veg að það væri erfitt fyrir foreldra að koma vegna 

vinnu. Foreldrar höfðu ekki mikinn tíma og það væri erfitt fyrir báða foreldra að mæta öll 

kvöldin. Á þessum tímapunkti var ég orðin óþolinmóð, fannst allt ganga hægt fyrir sig og var 

farin að íhuga hvort ég yrði jafnvel í erfiðleikum með að fá foreldra á námskeiðið. Ég ákvað 

hins vegar að anda rólega og bíða og sjá hvað dagurinn bæri í skauti sér og það var góð 

ákvörðun hjá mér: 

Vei, ég var að fá svar frá öðrum foreldrum og þau eru bæði til í að mæta á 

námskeiðið öll kvöldin, þannig „Jíbbí“ ég er örugglega komin með þrenna 

foreldra og vantar aðeins 3-4 í viðbót (Rannsóknardagbók 10. apríl 2017). 

Um var að ræða mikinn tilfinningarússíbana, frá því að halda að allt væri misheppnað í að 

vera svo þakklát fyrir þá foreldra sem voru búnir að svara. Ég varð aftur vongóð um að ég 

ætti eftir að fá svör frá hinum foreldrunum. Ég þyrfti bara að tileinka mér smá þolinmæði. 

Í framhaldi vöknuðu þær vangaveltur, miðað við hversu erfiðlega gekk að fá foreldra á 

námskeiðið, hvort það væri betra að hafa eitt námskeið sem væri þrír klukkutímar í senn. 

Upplifunin, eftir að hafa talað við þá foreldra sem ákveðið höfðu að koma á námskeiðið, var 

að þeir höfðu áhuga á að fræðast um uppeldið en áttu erfitt með að gefa sér tíma í að mæta. 

Spurningu var varpað fram varðandi þetta í spurningakönnuninni og voru svör foreldranna á 

þann veg að þeir styddu að hafa námskeiðið nokkur kvöld. Þeim fannst öllum gott að hafa 

þessi þrjú kvöld og vildu fimm af þeim hafa eitt til tvö kvöld til viðbótar (Spurningarkönnun 8. 

maí 2017).  

Þessi svör gáfu til kynna að mikill áhuga væri til staðar hjá foreldum að hittast og ræða 

um uppeldi og voru þeir tilbúnir að verja fleiri kvöldum saman. 

4.1.5 Námskeiðsmappan  

Ég sat námskeiðið Skipulagning og framkvæmd fræðslu með fullorðnum vorið 2017 og þar 

útbjó ég námskeiðsmöppuna sem ég notaði á foreldranámskeiðinu (sjá fylgiskjal 3). Á þessu 

námskeiði var farið í hinar ýmsu kenningar um kennslu fyrir fullorðna sem hjálpaði mér að 

vera meðvitaðri um ólíka reynslu og bakgrunn foreldra og einnig hvernig fullorðnir læra. Á 

námskeiðinu var farið í mikilvægi þess að hafa skipulagningu námskeiðs með skýrum hætti, 
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að námskeiðshaldari sé sveigjanlegur og skapi sem bestu lausnirnar til að koma til móts við 

ólíkar þarfir þátttakenda. Dagskráin þarf að vera skipulögð og sýnileg svo þátttakendur viti 

hvað eigi að taka fyrir, hvenær hlé eru og klukkan hvað námskeiði er lokið. Það er mikilvægt 

að námskeiðshaldari gæti þess að dagskráin og tímamörkin standist. Þegar ég hugsaði til 

námskeiðsins sem ég var að hanna þá ætlaði ég að passa upp á þetta, að foreldrar væru 

alveg meðvitaðir um hvað við værum að fara gera (Rannsóknardagbók 3.febrúar 2017). Til að 

koma til móts við þessar þarfir útbjó ég námskeiðslýsingu, auglýsingu, dagskrá fyrir öll 

kvöldin ásamt ítarlegri dagskrá fyrir hvert kvöld með markmiðum (sjá fylgiskjal 3). Á þennan 

hátt var ég að koma til móts við þarfir foreldranna, að vita hvernig námskeiðið væri byggt 

upp.  

Markmið námskeiðsins voru sett fram sem varð til þess að náðist að afmarka það efni 

sem ætlunin var að taka fyrir og hvernig umfjöllun væri háttað. Einnig setti ég fram kennslu-

fræðilegan rökstuðning fyrir námskeiðið í heild ásamt kennslufræðilegum forsendum fyrir 

hvert námskeiðskvöld. Í möppunni voru tilbúnar kynningar, spurningar, greinar og ítarefni 

sem ég prentaði út fyrir foreldra til að hafa heim með sér eftir hvert námskeið.  

4.1.6 Markmið námskeiðs 

Markmiðin sem setti voru fram yfir allt námskeiðið voru útbúin út frá þekkingu sem ég hafði 

aflað mér með reynslu minni og starfi. Þau voru eftirtalin: 

 Að kynna fyrir foreldrum góða uppeldishætti og hversu mikilvægir þeir eru.  

 Að gefa foreldrum upplýsingar um hin ýmsu atriði sem hafa áhrif á uppeldið og gefa 

þeim tækifæri að ræða málin í traustum og öruggum hóp. 

  Að gefa foreldrum „verkfæri“ þannig þeir hafi fleiri lausnir er kemur að erfiðleikum og 

því meiri möguleiki til að ala upp ábyrga og sjálfstæða einstaklinga.  

Einnig voru sett fram atferlis markmið fyrir hvert kvöld og hér eru dæmi um nokkur þeirra: 

 Að foreldrar greini á milli leiðandi og skipandi foreldris þegar þeir horfa á myndbrot af 

þessum tveimur uppeldisaðferðum. Að foreldri geti talið upp nokkur atriði sem 

einkennir leiðandi foreldri. 

 Að foreldrar telji upp nokkur atriði sem sýna líkleg viðbrögð barns, eftir að kennari 

hefur komið með dæmi um nokkur atvik. 

 Að foreldrar telji upp nokkur atriði sem teljast til góðrar samverustundar með börnum. 

Vonin var að námskeiðið yrði til þess að foreldrar færu að skoða samskipti sín við börnin sín 

betur og reyndu í framhaldinu að bæta þau ef þess þyrfti, til dæmis hættu að þvinga börn til 

aðgerða og reyndu frekar að hvetja þau áfram. Einnig var vonin að foreldrar sæju og fyndu 

að hegðun barnsins væri orðin betri. Að foreldrar gætu hægt aðeins á sér og notið samveru-

stunda með barninu og hjálpað því að öðlast reynslu og ábyrgð með því að leyfa því að prófa 

sig áfram með tilheyrandi mistökum. Með námskeiðinu var stefnt að því að foreldrar fengju 
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fræðslu (upplýsingar með fyrirlestrum og útprentuðum gögnum) um góða uppeldishætti og 

fengju dæmi um það hvernig hægt væri að eiga í góðum samskiptum við barnið á uppbyggi-

legan hátt.  

Löngun stóð til að byggja námskeiðið upp á fjölbreyttan hátt þannig að foreldrar tækju 

virkan þátt á því eins og þeir gera í Minnesota. Hafa uppbyggingu námskeiðs þannig að fyrst 

væri kynning á inntaki kvöldsins, síðan fyrirlestur, umræður og jafnvel æfingar og í lokin væri 

samantekt á kvöldinu. Það var mjög spennandi að daginn eftir síðasta námskeiðskvöldið færi 

ég til Minnesota og gæti þá speglað mínar aðferðir í nálgun foreldrafræðaranna þar 

(Rannsóknardagbók 3. febrúar 2017). 

4.2 Námskeiðskvöld 1 

Þá var komið að því að halda námskeiðið, ég mætti tæpum tveimur klukkutímum fyrir 

námskeiðið því ætlunin var að gefa mér góðan tíma til að undirbúa allt, gera umhverfið 

notalegt og hafa öll gögnin sem þurfti að halda tilbúin. Dýnur voru settar fyrir gluggana svo 

ekki var hægt að sjá inn um þá því þegar dimma tekur á kvöldin eru þeir eins og stórir 

sjónvarpsskjáir fyrir þá sem standa fyrir utan. Tvö kringlótt borð voru höfð hlið við hlið 

þannig það gætu þrír til fjórir setið við þau. Á síðasta námskeiðskvöldinu svöruðu allir 

foreldrarnir því til í könnuninni að umhverfið og uppsetningin í salnum hefði verið góð 

(Spurningarkönnun 8. maí 2017). Ég mat það sem svo að það hafi verið þess virði að verja 

góðum tíma í undirbúning umhverfisins. 

  Vangaveltur voru einnig uppi um sætaskipan daginn fyrir námskeiðið og ræddi ég það 

við samrýni minn. Íhugaði var hvort ég ætti að biðja foreldrapör að sitja við sitt hvort borðið, 

þá einkum til að heyra sem fjölbreytilegastar sögur eða hvort ég ætti að hafa þau saman til 

að þeir gætu heyrt í hvert öðru. Niðurstaðan var sú að þar sem þetta var fyrsta kvöldið og 

meira almennt spjall og kynning væri áhugavert að sjá hvernig sætaskipunin kæmi út og þá 

yrði því frekar breytt ef þess þyrfti. Einnig fannst mér mikilvægt að foreldrar fyndu fyrir 

öryggi fyrsta kvöldið. Eftir námskeiðið sá ég að þetta var góð ákvörðun því það kom í ljós að 

foreldrapörin settust saman (Hljóðupptaka 26. apríl 2017). Við eitt borðið sátu tvö foreldra-

pör og við hitt borðið sat eitt foreldrapar og ein móðir og þegar umræður hófust þá ræddi 

allur hópurinn saman. Mér fannst þetta hafa tekist vel til þar sem allur hópurinn sem heild 

tók þátt í umræðunni og því skipti sætaskipun að því er virtist engu máli.  

Ég setti borð (vagn) á móti borðum foreldranna, þar sem öll gögnin sem ég 

notaði voru á, dagskrá námskeiðsins, útprentanir af glærunum, spurningar fyrir 

foreldra, útgöngumiðana, tóm blöð, penna. Skjávarpinn og tjaldið voru komin 

upp og einnig hafði ég Bluetooth hátalara og kveikti á rólegri tónlist, þar sem 



 

42 

þægileg tónlist í upphafi getur hjálpaði til að ná góðu andrúmslofti 

(Rannsóknardagbók 26. apríl 2017). 

Það er óhætt að segja að það hafi tekist að skapa gott andrúmsloft með tónlistinni því eitt 

foreldrið svaraði í spurningakönnuninni á síðasta námskeiðinu. „Tónlistin er greinilega 

mikilvægt tæki til þess að stýra því hvernig fólki líður, vel gert“ (Spurningakönnun 8. maí 

2017). Ég gladdist við að sjá að það bar árangur að hafa þægilega tónlist í upphafi hvers 

námskeiðskvölds og er þetta eitthvað sem ég mun nýta mér í framtíðinni.  

Einnig var, að mínu mati mikilvægt að hafa veitingar á námskeiðinu og áríðandi að allir 

gætu fundið eitthvað sem þeim fannst gott að narta í. Mér finnst það sjálfri hafa skipt máli á 

námskeiðum að hafa aðgang að einhverri hressingu. Á námskeiðinu var boðið upp á kaffi, 

vatn, vatn með appelsínu til að drekka og melónu, vínber og appelsínu og einnig smávegis af 

súkkulaði, Hraun og Draum. Foreldrarnir voru ánægðir með veitingarnar og staðfestu það í 

spurningakönnuninni í lok námskeiðsins (Spurningakönnun 8. maí 2017). Hvert smáatriði eins 

og veitingar í þessu tilviki skipta máli, í framtíðinni verður þetta haft í huga þegar námskeið 

verða haldin. 

Nú var klukkan að verða átta og foreldrarnir byrjaðir að týnast inn, ég fann að ég 

var pínu stressuð en um leið spennt. Það var komið að þessu námskeiði sem ég 

var búin að hugsa um í fjóra mánuði, það var að byrja (Hljóðupptaka 26. apríl 

2017).  

4.2.1 Upphafið 

Ég ætlaði að vera svo meðvituð um að kynna námskeiðið og inntak þess fyrir foreldrum en 

það gekk ekki eins vel og lagt var upp með í upphafi því ég var dálítið spennt og stressuð. 

Þegar foreldrarnir voru að týnast inn spjallaði ég um hluta af þessu við einhverja þeirra og 

síðan þegar allir voru komnir þá hófst námskeiðið og það gleymdist að afhenda dagskrána og 

ég mundi ekki eftir því fyrr en eitt foreldri spurð hvað við værum eiginlega að fara að gera 

(Hljóðupptaka 26. apríl 2017). Eftir námskeiðið áttaði ég mig á því að ég hafði farið aðeins of 

hratt í gegnum fyrstu glærurnar og foreldrarnir vissu ekki almennilega af hverju og hvað ég 

væri að fara að gera. Eins og spurning sem ég fékk frá einu foreldri „Hvað heitir námskeiðið 

og hvað á að gera á því, hvert er markmiðið?“ (Hljóðupptaka 28. apríl 2017).  

Það er ýmislegt hægt að læra af byrjun þessa fyrsta kvölds. Í fyrsta lagi að segja ekki 

sumum frá dagskránni og öðrum ekki. Í öðru lagi að anda djúpt og byrja á því þegar allir eru 

komnir að kynna dagskrána og afhenda námskeiðsgögn. Í þriðja lagi, fara hægar í inntak 

kvöldsins þannig að foreldrar hafi tíma til að átta sig á því sem við erum að fara að spjalla 
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um. Lærdómurinn var að það þarf að gefa fólki tíma og tækifæri til að átta sig á inntaki 

námskeiðsins, fyrirkomulagi og skipulagi. 

4.2.2 Væntingar foreldra til námskeiðs 

Að kynningu lokinni og eftir að hafa kynnt námskeiðið og foreldrarnir höfðu kynnt sig voru 

þeir beðnir um að skrifa niður á blað væntingar þeirra til námskeiðsins. Þrjú markmið voru 

höfð að leiðarljós fyrir þá: 

1. Þetta vonast ég til að fá út úr námskeiðinu. 

2. Svona vona ég að námskeiðið verði. 

3. Nokkur atriði sem ég vona að gerist ekki. 

Það sem foreldrar vonuðust helst eftir var að heyra reynslusögur frá öðrum foreldrum og fá 

ráð og hugmyndir sem nýttust í uppeldinu til að verða betri foreldrar. Ég sá að ég yrði að gefa 

gott rými á námskeiðinu fyrir umræður, að gefa foreldrum tækifæri til að segja frá og fá ráð 

eða lausnir við atvikum sem geta komið upp í uppeldinu. Fólk vonaðist helst eftir að 

námskeiðið yrði skemmtilegt og um leið áhugavert, að það yrði að hluta til sjálfsskoðun og að 

fólk gæti deilt reynslusögum. Óhætt er að segja að námskeiðið hafi staðist væntingar 

foreldranna eins og sjá má á svari eins þeirra í lok námskeiðsins: „Ég hlakka til að koma á 

námskeiðið, hópurinn er skemmtilegur og mér finnst ég græða á reynslusögunum“ 

(Spurningakönnun 8. maí 2017).  

Það var eins og ósk mín hafi verið uppfyllt, svör foreldranna sýndu almennt að ég hafði náð 

því markmiði að skapa vettvang þar sem öllum leið vel. Allir fengu tíma til að deila 

reynslusögum í góðum félagsskap og fengu einnig verkfæri sem þeir gátu nýtt sér heima 

fyrir.  

Það sem kom mér mest á óvart var það sem foreldrar vonuðu að gerðist ekki á nám-

skeiðinu. Fjórir af sjö foreldrum voru hræddir um að komast að því að þeir hefðu verið að 

gera eitthvað rangt í uppeldinu, eins og svar eins þeirra sýnir: „Að ég upplifi að ég sé búin að 

„klúðra málunum“ (Spurningakönnun 8. maí 2017).  

Mér var brugðið þegar ég sá þetta, mér fannst skilaboðin vera að of margir foreldrar fyndu 

fyrir óöryggi í uppeldinu. Þetta var reyndar skilaboð sem höfðu komið fram áður en ákveðið 

var að fara af stað með námskeið fyrir foreldra. Þetta var jafnframt sá þáttur sem varð þess 

valdandi að mig langaði að þróa og halda námskeið fyrir foreldra. Þetta var dálítið dapurlegt 

en um leið ýtti það undir löngun mína að styrkja foreldra, að hjálpa þeim að finna fyrir öryggi 

í uppeldinu, því öruggir foreldrar ala upp örugg börn. Ég gladdist því þegar ég sá í spurninga-

könnuninni síðasta kvöldið að foreldrum fannst námskeiðið hafa aukið þekkingu og um leið 

gefið þeim meira öryggi í uppeldinu (Spurningakönnun 8. maí 2017). Þetta sýndi að inntak 

námskeiðsins jók þekkingu þeirra og þar með meira öryggi í uppeldinu.  
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Annað atriði varðandi það sem foreldrar vonuðust að gerðist ekki á námskeiðinu var að 

þeim myndi líða illa eða vera dæmdir fyrir sínar reglur í uppeldinu. Þessi punktur var eitt af 

því sem ég hafði lagt mikla áherslu á í sambandi við sjálfa mig sem fræðara. Að sýna öllum 

virðingu og að allir foreldrar gætu komið fram með sín sjónarmið óhræddir um að finnast 

þeir vera dæmdir. Ég held að mér hafi tekist það þar sem foreldrum fannst gott að koma og 

þeir upplifðu traust á námskeiðinu og þeir sögðu að þetta væri góður hópur og það væri gott 

að ræða saman (Spurningakönnun 8. maí 2017). Þetta veitti mér vissu um að ég væri á réttri 

leið því þetta var eitt af aðalmarkmiðum mínu á námskeiðinu, að foreldrar fyndu fyrir trausti 

í hópnum og liði vel. 

4.2.3 Gildi foreldra í uppeldinu 

Þegar farið var af stað að hanna námskeiðið komu fram vangveltur að sleppa því að spyrja 

foreldra um gildi en ákveðið var svo á lokametrunum að hafa það með. Sú ákvörðun reyndist 

gagnleg því það kom í ljós að væntingar sumra foreldra til námskeiðsins var sjálfskoðun og 

það að draga fram eigin gildi reyndist góð sjálfskoðun. Settar voru upp á vegg tvær spurn-

ingar sem foreldrar voru beðnir um að svara með því að skrifa svörin niður á blað sem þeir 

afhentu mér. Spurningarnar voru:  

Hver eru þín gildi í uppeldinu? 

Hvað er það sem hefur áhrif á þig í uppeldinu, af hverju gerir þú hlutina eins og 

þú gerir þá? 

Ég sá að foreldrar þurftu að hugsa sig um smá stund áður en þeir skrifuðu svörin og sumir 

hugsuðu sig lengur um en aðrir. Þegar svörin voru greind kom í  ljós að það gildi sem stóð 

upp úr var virðing, foreldrum fannst mikilvægt að sýna börnum sínum virðingu ásamt því að 

kenna þeim að bera virðingu fyrir öðru fólki, hlutum, umhverfi og náttúru. Umhyggja, 

vellíðan, traust, samverustundir og heiðarleiki voru einnig gildi sem komu fram. Lesið var úr 

svörum foreldra að þeir vildu ala upp sjálfstæða einstaklinga sem væru góðir hver við annan 

og temdu sér jákvætt hugarfar. Dæmi um svar foreldra og sýnir hve meðvitaðir þeir voru: 

„Það kemur engin fullskapaður í heiminn, við mótum einstaklinga og höfum áhrif“ 

(Gildisskráning, svar foreldris 26. apríl 2017). Í framhaldi var skoðað hvað það var sem hafði 

áhrif á foreldrana í foreldrahlutverkinu og við greiningu á gildisskráningu þeirra kom í ljós að 

það voru yfirleitt þeirra eigin foreldrar sem höfðu mestu áhrif á viðhorf þeirra og gildi 

(Gildisskráning 26. apríl 2017). Hvernig foreldrarnir upplifðu sína barnæsku og samskipti við 

aðra fjölskyldumeðlimi mótaði hugmyndir þeirra. Sum þeirra nefndu að makar þeirra hefðu 

líka áhrif á það hvernig þeir sinntu uppeldinu. Þetta sýnir að við sem foreldrar erum 

fyrirmyndir barnanna okkar og ekki aðeins þegar þau eru lítil því þegar þau verða fullorðin þá 

horfa þau til baka og nýta sér það sem þau fengu í sínu uppeldi. Í því sambandi er gott í 
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byrjun hvers námskeiðs að hafa sjálfskoðun þannig að þátttakendur þurfi að ígrunda sína 

barnæsku og þau gildi sem þeir nota í uppeldi sinna barna. 

Þegar foreldrarnir höfðu lokið við að ígrunda gildin og hvað hefði áhrif á þá í 

foreldrahlutverkinu var ætlunin að hafa Kall-spurningar. Það er ákveðin spurnaraðferð þar 

sem námskeiðshaldarinn stendur við flettitöflu skrifar spurningar á töfluna, spyr hópinn og 

skrifar niður öll svörin. Þegar öll svörin eru komin er hægt að vinna með þau á misjafna vegu. 

Ætlunin var að vera með þrjár spurningar, fyrsta væri til að skoða gildin betur og hinar tvær 

til að skoða hvað foreldrum fyndist mest gaman að gera með barninu, og síðan hvað væri 

erfiðast. Með þessu var markmiðið að ýta undir samræður og vangaveltur um mismunandi 

sjónarmið og spyrja síðan dýpri spurninga til að ígrunda ennþá betur. Til að standast 

tímaáætlun varð ég hins vegar að sleppa þessum hluta, tíminn leið alltof hratt og ég varð að 

velja og hafna (Hljóðupptaka 26. apríl 2017). Ég valdi það á þessum tímapunkti að sleppa 

þessu en ég lærði að það skiptir foreldra miklu máli að kafa dýpra í hlutina og er ætlunin að 

gera það í framtíðinni þegar ég held námskeið. 

4.2.4 Uppeldisaðferðir 

Í námskeiðinu var fyrirlestur um mismunandi uppeldisaðferðir. Sagt var frá þeim fjórum 

flokkum Baumrind þar sem  foreldrum er skipt  upp eftir nálgunum þeirra í uppeldinu: 

leiðandi foreldrar, eftirlátir foreldrar, skipandi foreldrar og afskiptalausir foreldrar 

(Baumrind, 1991). Mikilvægt var að segja foreldrum frá þessari flokkun því þeir geta hjálpað 

þeim að greina þeirra eigin uppeldisaðferð, en strax eftir kvöldið kom upp efi. Foreldrarnir 

virtust í upphafi fremur áhugasamir en þegar leið á var eitt foreldri komið í símann sinn sem 

ég taldi vera merki um að þetta inntak væri ekki áhugavert (Hljóðupptaka 26. apríl 2017). 

Það kom mér því á óvart að foreldrar skrifuðu að þessir fjórir flokkar Baumrind væru eitt af 

því athyglisverðasta sem þeir lærðu þetta fyrsta námskeiðskvöld (Útgöngumiði 26. apríl 

2017). Þetta inntak átti því heima á námskeiðinu en ákveðið var að skoða hvort hægt væri að 

breyta framsetningunni og jafnvel hafa hana styttri (Rannsóknardagbók 28. apríl 2017). Eftir 

fyrirlesturinn á uppeldisaðferðum voru fyrirhugaðar Kortaspurningar. Þá fá allir þátttakendur 

litla miða og skrifa eitt svar á hvern þeirra og námskeiðshaldari sækir svo miðana. Með 

þessari aðferð er líklegra að allir tjái sig því það eru minni líkur á að það verði gert lítið úr 

einhverjum fyrir skoðanir sínar. En því miður eins og með Kall-spurningarnar þá gafst ekki 

tími í þessa vinnu. Þannig í lokin voru foreldrar beðnir um að nefna nokkur atriði sem þeir 

töldu mikilvæg fyrir leiðandi foreldra og það varð því miður ekki meiri vinna með þetta efni. 

Lærdómurinn af þessu er að í fyrsta lagi tekur margt lengri tíma en áætlað er og í öðru lagi er 

mikilvægt að minnka tímann sem fer í fyrirlestra og gefa meiri tíma í umræður. 
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4.2.5 Í lokin –  heimaæfing 

Það var komið að lokum fyrsta námskeiðskvöldsins, tíminn leið hratt og foreldrar áttu eftir að 

skrifa útgöngumiðann það var því farið hratt yfir heimaæfinguna. Foreldrar voru beðnir að 

skoða samskipti sín við börnin heima næstu viku og hafa þessar þrjár spurningar á bakvið 

eyrað (Rannsóknardagbók 26. mars 2017). 

 Hvað finnst þér gefast best il að fá börnin til að hlusta á þig?  

 Hvernig finnst þér það ganga? 

 Heldur þú að það sé til betri leið? 

Einnig fengu foreldrarnir netslóð á þrjú stutt myndbrot af uppeldisaðferðum (samkvæmt 

Baumrind) og þeir beðnir um að horfa á og reyna að greina hvaða aðferð var notuð í hvert 

sinn. Erfitt var að ná athygli foreldranna í lokin og krefjandi að koma heimaæfingunni til skila. 

Ég var nokkrum sinnum spurð hver heimaæfingin væri og hvernig ætti að vinna hana 

(Hljóðupptaka 28. apríl 2017). Ég velti því fyrir mér hvernig ég gæti lagfært þetta og daginn 

eftir ræddi ég við samrýni og tók þá ákvörðun að næst ætlaði ég að setja heimaæfinguna á 

síðustu glæruna eða á stórt blað í lokin. Þá væri hún uppi í smá stund til að foreldrar gætu 

alltaf litið á hana ef þeir voru búnir að gleyma henni, ættu erfitt með að skilja hana eða að 

þeir gætu skrifað hana niður og tekið með sér heim (Hljóðupptaka 28. apríl 2017).  

4.2.6 Samantekt á námskeiðskvöldi 1 

Mér fannst fyrsta námskeiðskvöldið ganga vel, foreldrar voru óhræddir við að taka þátt í 

umræðunni og komu með dæmisögur frá sínum uppeldisaðferðum eða erfiðleikum sem þeir 

stóðu andspænis heima fyrir (Rannsóknardagbók 28. apríl 2017). Ég tel að það hafi myndast 

traust í hópnum og einnig benti útgöngumiði eins foreldris til þess sama þegar hann sagðist 

finna fyrir trausti í hópnum (Útgöngumiði 26. apríl 2017). Það var hins vegar ný áskorun sem 

ég hafði ekki gert mér grein fyrir og það var hvernig ég ætti að stýra umræðunni. Sumir tjáðu 

sig meira og höfðu frá mörgu sögum að segja og þarf ég sem foreldrafræðari að passa upp á 

að ná að stjórna umræðunni til að allir fái sama rými til að segja frá. Ég ræddi þetta við 

samrýni og fundum við enga töfralausn en töldum að með tímanum yrði ég meðvitaðri um 

hvernig best væri að grípa orðið og færa á milli þátttakenda (Hljóðupptaka 28. apríl 2017).  

Ég ályktaði út frá gögnunum og ígrundun minni um hvernig gekk að ég þurfi að vera róleg 

í byrjun námskeiðs. Fara vel yfir dagskrá kvöldsins í byrjun til að allir séu meðvitaðir hvert 

ferðinni sé heitið það kvöldið. Ég var svolítið stressuð fyrsta kvöldið og fann að ég þornaði 

mikið í munninum, ég ákvað því að hafa vatnsglas við hlið mér á næsta námskeiðskvöldi 

(Hljóðupptökur 28. apríl 2017). 

Það sem stóð helst upp úr eftir fyrsta námskeiðskvöldið var að gæta að tímaáætlun, það 

tekur margt lengri tíma en áætlað er. Það þarf að gefa sér góðan tíma fyrir umræður. 
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Foreldrum fannst gott að geta rætt málin og með því sáu þeir að flestir voru að ganga í 

gegnum svipaða reynslu (Útgöngumiðar 26. apríl 2017). Það sem foreldrarnir kölluðu eftir 

var að kafa dýpra í hlutina og koma með dæmi hvernig hægt væri að nota leiðandi aðferðir 

við hin ýmsu atvik (Útgöngumiðar 26. apríl 2017). Ég ákvað að finna fleiri dæmi fyrir næsta 

námskeið og jafnvel biðja foreldra að koma með dæmi að heiman og í sameiningu gætum við 

rætt hvað væri gagnlegt að gera í því tilfelli.  

Ég var sátt við gengi fyrsta kvöldsins og fannst ég finna fyrir samheldni í hópnum og var 

strax farin að hlakka til að mæta á næsta námskeiðskvöld sex dögum seinna. 

4.3 Námskeiðskvöld 2 

Það var komið að námskeiðskvöldi tvö, ég var spennt og hlakkaði til að hitta foreldrana en 

einnig var ég svolítið stressuð og velti því fyrir mér hvort foreldrarnir væru jafn spenntir fyrir 

námskeiðinu (Rannsóknardagbók 30. apríl 2017). Ég var búin að ákveða að hafa uppröðunina 

í salnum alveg eins og á fyrsta námskeiðskvöldinu og því var nóg að mæta klukkutíma fyrr 

þetta kvöldið. Sömu drykkir voru í boði og á fyrsta námskeiðskvöldinu vatn, vatn með 

appelsínu og kaffi og einnig voru ávextir í boði ananas, melónur og vínber. Margir þurfa að fá 

smá sætt með kaffinu, ég var því líka með smá súkkulaði og setti í skál Rís, Draum og Hraun. 

Öll gögnin sem ég þurfti að nota þetta kvöld voru komin inn í sal á vagninum ásamt 

Bluetooth hátalaranum. Næsta verkefni var að koma stólum og borðum fyrir foreldrana inn í 

salinn ásamt því að setja upp skjávarpann og tjaldið. Ég ákvað að hafa borðin hvert upp við 

annað þar sem við fórum í alla umræðu sem einn hópur síðast og langaði mig að við gerðum 

það aftur (Hljóðupptaka 28.apríl 2017). Ég náði í vatnsglas og setti það á vagninn, því á fyrsta 

námskeiðskvöldið þornaði ég í munninum og vantaði vatn og það átti ekki að gerast aftur. 

Klukkan var að verða átta og foreldrarnir voru mættu eitt af öðru, ég kveikti á þægilegri 

tónlist og fann að ég var ekki eins stressuð og fyrir fyrsta námskeiðskvöldið (Hljóðupptaka 2. 

maí 2017). 

4.3.1 Upphafið 

Foreldrarnir voru afslappaðir þegar þeir komu og í stað þess að setjast strax við borðin fengu 

þeir sér kaffi og spjölluðu aðeins saman (Hljóðupptaka 2. maí 2017). Ég var búin að ákveða 

að vera róleg og byrja ekki að ræða verkefni kvöldsins fyrr en allir væru sestir. Það gekk mjög 

vel og ég spjallaði líka við foreldrana um daginn og veginn á meðan þeir voru að týnast inn. 

Það var vitað fyrir kvöldið að ein móðir gæti ekki mætt vegna vinnu og pabbinn gæti jafnvel 

ekki heldur komið. Það kom mér því á óvart þegar pabbinn mætti á hlaupum rétt fyrir átta og 

sagðist ekki geta sleppt því að mæta og hefði farið í plan B með barnapössun (Hljóðupptaka 

2. maí 2017). Mér fannst þetta mikil viðurkenning fyrir námskeiðið, að foreldri hafi leitað 
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allra ráða til að fá barnapössun svo hann gæti komið og hitt okkur (Hljóðupptaka 2. maí 

2017).  

4.3.2 Heimaæfing frá námskeiðskvöldi 1 

Þegar allir voru sestir byrjaði ég að spyrja hvort þeir hefðu náð að horfa á myndbrotin af 

mismunandi uppeldisaðferðum (Baumrind, 1991) og greint þau. Það voru einungis tvennir 

foreldrar sem náðu að horfa á myndbrotin og fannst þeim þetta mjög áhugavert. Það fór of 

mikill tími, að mér fannst, að ræða myndbrotin með þessum tveimur foreldrum. Það kom 

upp sú hugmynd hjá hinum foreldrunum að það hefði verið gaman að horfa á myndbrotin 

saman og þá hefðu allir geta tekið þátt í að greina þau (Hljóðupptaka 2. maí. 2017). Mér 

fannst það góð hugmynd hjá foreldrum en eftir að hafa klárað að halda allt námskeiðið tók 

ég þá ákvörðun að taka myndbrotin út úr dagskránni. Ég sá að þörf foreldra var meiri í því að 

fá leiðbeiningar um að setja mörk og taka á hinum ýmsu málum er lúta að hegðun og því sem 

getur komið upp á í uppeldinu. Þörf foreldra fyrir að heyra reynslusögur og segja frá var mikil 

og sýnir eftirtalið dæmi þetta atriði sem allir foreldrarnir minntust á eftir annað 

námskeiðskvöldið: 

 Umræðan í heild. Að sjá og heyra í öðrum foreldrum með vandamál og lausnir 

og sjá hvernig við getum hjálpað hvert öðru (Útgöngumiði 2. maí 2017). 

Það sem ég lærði af þessu er að foreldra hafa sterka þörf fyrir að hafa vettvang til að koma 

saman og ræða mál er koma upp á í uppeldinu og heyra reynslusögur annarra foreldra. Ég 

sem foreldrafræðari þyrfti að gefa meiri tíma í þessar umræður. 

Hin heimaæfingin sem foreldrar áttur að gera var að skoða hvernig samskiptin þeirra við 

börnin væru eða hvernig þeim gengi að fá börnin til að hlusta á sig. Þar sem við vörðum, að 

mínu mati, of miklum tíma í að greina myndbrotin þrjú þá gleymdist algjörlega að fara í þá 

heimavinnu. Það var ekki fyrr en heim var komið og ég fór að skoða útgöngumiðana að þetta 

kom í ljós. Tveir foreldrar skrifuðu að þeir vildu hafa heimavinnu þar sem rædd væru ákveðin 

hegðun barna, sem ætti að skoða heima, svo væri farið í það næst hvernig hafi gengið 

(Útgöngumiði 2. maí 2017). Þetta var einmitt það sem heimaæfingin átti að ganga út á en 

það var ljóst að ég var ekki nógu vakandi yfir henni og því gleymdi ég hluta hennar eða henni 

allri. Þar sem foreldrar kölluðu eftir heimaæfingu varð ég að finna lausn á þessu til að koma 

til móts við þessa þörf foreldra. Ég ákvað að setja heimavinnu frá námskeiðskvöldinu á undan 

upp á fyrstu glæruna, þá væri öruggt að ég færi í hana.  

4.3.3 Upprifjun frá námskeiðskvöldi 1 

Fyrsta glæran var upprifjunarglæra þar sem ég fór í það helsta sem við töluðum um á 

námskeiðskvöldi 1. Það var mjög gott að rifja þetta aðeins upp því það var eins og foreldrar 
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hefðu verið að hugsa um þetta heima og það skapaði frekari umræða þegar eitt foreldri 

spurði: 

Eftir að ég kom heim af námskeiðskvöldi 1 fór ég að reyna að skoða hvaða 

uppeldisaðferðir ég nota. Ég held ég sé meira leiðandi foreldri frekar en hitt, voru 

þið að skoða ykkar aðferðir heima? (Rannsóknardagbók 2. maí 2017). 

Það kom í ljós að þeir höfðu verið að skoða sínar aðferðir heima. Meðvitund  þeirra gagnvart 

uppeldisaðferðum sínum hafði vaknað, þeir voru meira vakandi yfir þeim aðferðum sem þeir 

notuðu og þá langaði að tileinka sér meira leiðandi uppeldisaðferðir. Ég gladdist yfir þessu 

því þetta var einmitt markmið með námskeiðinu að auka meðvitund foreldra á 

uppeldisaðferðum sínum. 

 Áður en ég hóf fyrirlestur kvöldsins þá bað ég foreldrana að hugsa aðeins um 

samband sitt við börnin. Að þeir hugsuðu hvort þeir gæfu skýr fyrirmæli, að börn þeirra vissu 

hvað væri verið að biðja þau um að gera. Einnig hvort þeir gæfu börnum sínum einhvers 

konar hrós eða umbun þegar þau gerðu vel. Mig langaði að foreldrar hefðu þetta ofarlega í 

huga því þetta var efni kvöldsins, hegðun barna, venjur, reglur og að setja mörk. Einnig 

ætlaði ég að hafa þetta í heimavinnu. 

4.3.4 Foreldrar sem fyrirmyndir 

Fyrsta efni fyrirlestursins var hversu miklar fyrirmyndir foreldrar eru, ég vildi ítreka það að 

það sem foreldrar gera skiptir máli því þeir væru fyrirmyndir barnanna hvað viðkom hegðun. 

Að þeir ígrunduðu hvort þeir sýndu gott fordæmi hvað börnin varðaði í framhaldi kom ég 

með Kall-spurningar: 

Hvað vil ég kenna barninu mínu með minni hegðun? 

Hvað á barnið ekki að læra af minni hegðun? 

Foreldrarnir nefndu mörg atriði sem þeir töldu mikilvægt að börnin lærðu og lærðu ekki af 

þeim og það myndaðist skemmtileg og mikil umræða um þessi atriði. Það sem foreldrar 

töldu mikilvægt að börnin lærðu var þolinmæði, jákvæðni, gleði, heiðarleiki, virðing, ást, 

sjálfstraust og tillitssemi (Kall-spurningar 2. maí 2017). Þau atriði sem foreldrum fannst 

mikilvægt að börnin lærðu ekki af þeim var reiði, ósætti, neikvæðni, baktal, leti, óheiðarleiki, 

stress, kvíði, lygar og hroki (Kall-spurningar 2. maí. 2017). Með þessu móti fékk ég alla 

foreldra til að tjá sig og þegar ég var búin að skrifa allt upp þá fórum við aðeins dýpra í 

nokkur atriði, eins og til dæmis af hverju mikilvægt væri að kenna börnunum virðingu. Ég sá 

að Kall-spurningar eru góð aðferð til að stýra umræðunni þannig allir fái tækifæri til að tjá 

sig. Einnig skoðuðum við hvernig með hegðun okkar við kennum börnum leti og baktal. 

Foreldrar voru ánægðir með Kall-spurningarnar og notaði ég spurningarnar sem Thomas 
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hannaði (til að gera foreldra meðvitaðri um hlutverk sitt) og fannst mér þær gefa efninu 

meiri dýpt (Hljóðupptaka 2. maí 2017).  

4.3.5 Hegðun barna  

Næsta viðfangsefni sem við fórum í snerist um hegðun barna. Mig langaði að fræða foreldra 

um mismunandi skapgerð og þarfir barna, og hvað foreldrar geta gert til að koma í veg fyrir 

erfiða hegðun barna sinna. Ég var með dæmisögu í þessu sambandi sem var rædd í hópnum. 

Sagan sagði frá foreldri sem fór með barnið að versla og það var alltaf að suða og endaði á 

því að öskra og grenja. Foreldrarnir voru með fína lausnir til að minnka líkur á þess konar 

hegðun barna, eins og til dæmis: „Ræða við barnið áður en farið er inn í búðina“ 

(Hljóðupptaka 2. maí 2017). Það var gaman að sjá að foreldrarnir voru farnir að spyrja hvert 

annað á þann hátt að svörin urðu dýpri, eins og til dæmis: „ Hvað á að segja við barnið? Að ef 

það er að suða þá farið þið heim og hvað svo?“ (Hljóðupptaka 3. maí 2017). Ég sá að 

meðvitund foreldrar hafði aukist á foreldrahlutverki sínu með ígrundun og umræðu, og á 

sama tíma voru þau að hjálpa hvert öðru. 

Ég var með fleiri tilbúnar dæmisögur sem ég taldi að ættu við um alla í hinu daglega lífi og 

ætlaði að biðja foreldra að ræða. Í stað þess ákvað ég að koma til móts við þarfir foreldranna 

til að fá lausnir á sínum erfiðleikum (Útgöngumiði 26. apríl 2017) og biðja þá að koma með 

dæmi úr þeirra daglega lífi. Foreldrarnir voru duglegir að koma með dæmi sem við ræddum í 

sameiningu og komum með hugmyndir að lausnum. Mér þótti vænt um að sjá virðingu 

foreldra gagnvart hvert öðru og því sem hvert þeirra var að eiga við heimafyrir (Hljóðupptaka 

2. maí 2017). Eftir þessa umræðu var kominn tími fyrir hlé. Ég sá strax að ég þyrfti að gera 

breytingu ég næði aldrei að fara yfir allt efnið sem fyrirhugað var þetta kvöld (Hljóðupptaka 

2. maí 2017). Það þurfti að endurskoða inntak námskeiðsins, ég sá að þörf foreldra var mikil 

að taka þátt í umræðum og við því varð að bregðast. Ég tel það hafa verið mín þörf að segja 

frá svona miklu en þegar hingað var komið sá ég að þetta var of mikið, frekar að minnka 

inntak námskeiðsins og kafa dýpra í það efni sem var. Það þarf að vera sveigjanleiki í 

dagskránni fyrir umræðu. Í þessari yfirferð lærði ég að það er margt sem foreldrar eru að 

takast á við í uppeldinu og oft á tíðum eru vandamálin þau sömu. Umræða er góð aðferð 

fyrir foreldra að ígrunda sínar eigin aðferðir því það er ólíkt að segja þær upphátt og rökræða 

þær eftir á. Miðað við svörin sem foreldrar skrifuðu um gildin og fyrirmyndir í uppeldi sá ég 

að í umræðunni svöruðu þeir stundum án þess að ígrunda áður. Við það að segja það sem 

þeir hugsuðu þá fundu þeir sjálfir að þetta var ekki nógu góð aðferð sem þeir notuðu og 

fundu því strax á eftir betri aðferð. Það var eins og þeir væru að kenna sjálfum sér 

(Hljóðupptaka 2. maí 2017). 



 

51 

4.3.6 Að gefa fyrirmæli 

Mikilvægt er að foreldrar gefi börnum sínum skýr fyrirmæli um það sem þau eiga að gera og 

leiðbeina þeim um rétta hegðun, svo börnin verði ekki óörugg, þar sem þau vita ekki til hvers 

er ætlast til af þeim. Mér fannst þetta inntak mjög mikilvægt því flest samskipti foreldris og 

barns fyrstu árin snúa að þessu. Það er mismunandi eftir hverju barni fyrir sig hversu skýr 

fyrirmæli þurfa að vera og því ræddi ég um persónueinkenni og skapgerð hvers barns. Í 

sambandi við þetta myndaðist mikil umræða um muninn á systkinum hvað varðar skapgerð. 

Við ræddum þennan mun og mikilvægi þess að foreldrar læri að þekkja þarfir og tilfinningar 

barna sinna (Rannsóknardagbók 3. maí 2017). Ég kom með nokkur dæmi um fyrirmæli fyrir 

tveggja ára barn og bað foreldra að segja hvernig þeir bjuggust við að barnið myndi bregðast 

við og hvort það hefði verið hægt að koma fyrirmælunum til barnsins með öðrum hætti. Út 

frá þessu skapaðist skemmtileg umræða varðandi raunveruleg atriði sem foreldrar voru að 

eiga við heimafyrir. „Hvernig á að útskýra fyrir barninu að það þurfi að ganga frá því það er 

að koma háttatími eða að baðtíminn er búinn.“ Aftur kom í ljós þörf foreldra til að ræða það 

sem þeir voru að fást við dags daglega og ákvað ég að gefa þeim góðan tíma í það 

(Hljóðupptaka 2. maí. 2017). Ég sá seinna að það var góð ákvörðun því nokkrir foreldrar 

töluðu um að þeir lærðu mest hvert af öðru (Útgöngumiði 2. maí 2017). 

4.3.7 Venjur og reglur 

Hér ræddi ég um það að allar fjölskyldur hafa sínar föstu venjur og að þær væru góðar fyrir 

bæði foreldra og börn því þær veita öryggi. Einnig var rætt að það er hægt að breyta aðeins 

til varðandi venjur en þá þyrfti að útskýra af hverju, til dæmis í kvöld ætlum við að borða inn í 

sjónvarpsherbergi af því það er Eurovision og við viljum öll horfa á það. Reglur eru hins vegar 

aðeins öðruvísi þær eru fáar og ef þær eru brotnar þá eru viðurlög. Á meðan á þessari 

umfjöllun fór fram komu foreldrar fram með ýmsar vangaveltur og spurði ég þá foreldra 

hvort þeir væru með fastar venjur og reglur heima hjá sér. Til að byrja með þurftu sumir að 

hugsa sig aðeins um á meðan aðrir voru með nokkur atriðið alveg á hreinu (Hljóðupptaka 2. 

maí 2017). Það kom í ljós að allir voru með fastar venjur en höfðu kannski ekkert verið að 

hugsa mikið um það til dæmis að sitja við matarborðið á matartíma og að bursta tennurnar 

fyrir svefninn (Hljóðupptaka 2. maí 2017). Þegar farið var að ræða reglur þá kom í ljós að 

foreldrar voru með reglur en fóru ekki í það að veita viðurlög. Því var þetta meira eins og 

hótun sem varð aldrei að neinu og því lentu foreldrar í vandræðum (Hljóðupptaka 2. maí 

2017). Foreldrarnir komu með dæmi þar sem börnin áttu að ganga frá leikföngum fyrir 

matinn að öðrum kosti gætu þau ekki skoðað iPadinn eftir matinn. Einnig ef þau færu út að 

leika mættu þau ekki vera nálægt götunni, annars mættu þau ekki vera úti að leika 

(Hljóðupptaka 3. maí 2017). Það sem mér fannst gott í þessari umræðu var að það voru 

foreldrarnir sem komust að því að þetta voru meira hótanir en reglur (Hljóðupptaka 2. maí 
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2017). Eftir á að hyggja hefði verið gott að vera með Kall-spurningar á þessum tímapunkti, þá 

hefði þessi umræða orðið markvissari og við kafað dýpra í venjur og reglur 

(Rannsóknardagbók 4. maí 2017). Það sem ég lærði enn og aftur er að það tekur margt lengri 

tíma en áætlað. Umræðan skiptir miklu máli og með henni eru foreldrar að ígrunda aðferðir 

sínar og hlusta á aðra og þannig finnst þeim gott að læra (Útgöngumiði 2. maí 2017).  

4.3.8 Að setja mörk 

Að setja mörk og kenna rétta hegðun er langtímaverkefni og oft ekki þakkarvert. Það er 

leiðinlegt að þurfa alltaf að setja reglur og mörk en það er í hlutverki okkar sem foreldrar. Ég 

sagði foreldrunum að stærsta gjöfin sem þau gætu gefið börnum sínum næst á eftir ást væri 

að setja þeim mörk. Eitt foreldrið sagði okkur hjartnæma sögu af ungri stelpu sem þakkaði 

því að fósturforeldrar sínir hefðu sett henni mörk hversu vel stödd hún væri í dag 

(Hljóðupptaka 2. maí 2017). Á vissum tímabilum þarf oft að setja börnum mörk því þau eru 

að kanna hversu langt þau komast og leikskólaaldur er eitt af þeim tímabilum. Foreldrarnir 

komu með dæmi þar sem börnin sýndu ögrandi hegðun, til dæmis slógu foreldrana og lömdu 

(Hljóðupptaka 2. Maí 2017). Ég fór inn á það að með því að setja börnum mörk væri verið að 

kenna þeim ekki að refsa þeim, Þeim væri leiðbeint um rétta hegðun og kennt orsök og 

afleiðing. Hér er dæmi um umræðu sem fór fram hjá okkur: 

Hvað á ég að gera þegar barnið er alltaf að slá og lemja til mín þegar ég er að 

klæða það eða bursta tennurnar, það virðist vera alveg sama hvað ég geri þetta 

lagast ekkert?  

Ef barnið er alltaf erfitt þegar þú ert að aðstoða það í föt er gott að byrja á því að 

segja barninu hvernig það eigi að haga sér á meðan þú ert að klæða það. Ef það 

fer ekki eftir því þá þarftu að segja því hverjar afleiðingarnar verða ef það hættir 

ekki að slá þig. Síðast en ekki síst þarftu að standa við það sem þú segir og því 

þarf að vanda valið hverjar afleiðingarnar verða og um leið að hrósa ef vel tekst 

til (Rannsóknardagbók 3. maí 2017). 

Foreldrunum fannst gott að fá slík dæmi en þau kölluðu eftir fleiri dæmum og lausnum við 

sérstakri hegðun, eins og ef barnið lemdi bróðir sinn þá ættu foreldrarnir að bregðast svona 

við (Útgöngumiði 2. maí 2017). Foreldrarnir töluðu einnig um að þeim fyndist erfitt að finna 

hvenær og hvernig þeir áttu að setja mörk og hvaða afleiðingar væru réttar. Ég fann að sumir 

foreldranna voru óöruggir (Hljóðupptaka 2. maí 2017). Ég sá að þetta inntak námskeiðsins, 

að setja börnum mörk, var eitthvað sem ég þurfti að fara vel í því þarna fundu foreldrar fyrir 

óöryggi og eitt af mínum markmiðum var að gera þá örugga í uppeldishlutverkinu. Tíminn 

leið hratt og ég komst rétt af stað þar sem foreldrarnir þurftu að ræða þetta mikið og ég sá 

að ég gæti ekki klárað þessa umfjöllun á þessu námskeiðskvöldi (Hljóðupptaka 2. maí 2017). 
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Ég sagði foreldrum að við þyrftum að hætta núna því tíminn væri að renna frá okkur en við 

myndum taka upp þráðinn á næsta námskeiðskvöldi. Ég fann að þörf foreldra fyrir því að vita 

meira um það hvernig og hvenær eigi að setja börnum mörk var mikil. Ég varð að gera 

breytingu á fyrirlestri á námskeiðskvöldi 3 til að koma til móts við þarfir foreldranna. Ég 

ætlaði að sleppa sérstakri umfjöllun um virka hlustun og fara betur í það að setja börnum 

mörk (Rannsóknardagbók 3. maí 2017). 

4.3.9 Í lokin – heimaæfing  

Endirinn á þessu námskeiðskvöldi varð annar þar sem ég þurfti að hætta áður en ég var búin 

með fyrirlesturinn. Þar sem foreldrarnir þurftu tíma til að skrifa útgöngumiða og það þurfti 

að virða tímamörkin miðað við dagskrána varð ég að sleppa nokkrum glærum (Hljóðupptaka 

2. maí 2017). Ég fór hvorki í upprifjun á því sem við vorum búin að taka fyrir þetta kvöld né 

heimaæfinguna. Þessi atriði voru bæði á öftustu glærunum hjá mér því ég hafði fundið út 

eftir fyrsta námskeiðskvöldið að það væri gott að hafa þessi atriði þar til að gleyma þeim 

ekki. En þar sem ég hætti áður en ég var komin að þeim glærum fór þetta alveg framhjá mér 

(Hljóðupptaka 2. maí 2017). Ég lærði það eftir námskeiðskvöld 2 að það þyrfti að áætla meiri 

tíma í inntakið að setja börnum mörk. Ég velti því fyrir mér hvort það væri gott að gera 

breytingar, hafa námskeiðskvöldin fjögur í stað þriggja.    

4.3.10 Samantekt á námskeiðskvöldi 2 

Foreldrarnir voru almennt ánægðari eftir þetta kvöld, þeim fannst efni kvöldsins mjög 

áhugavert og gátu speglað sig í reynslusögum annarra (Rannsóknardagbók 3. maí 2017). 

Kvöldið byrjaði vel þar sem foreldrar komu inn og byrjuðu á því að spjalla og þegar allir voru 

mættir byrjaði ég í rólegheitunum (Hljóðupptaka 2. maí 2017).  

Vinnan með heimaæfinguna (myndbrotin um uppeldisaðferðirnar) var ekki nógu góð. Það 

höfðu einungis tveir foreldrar af sex komist í að horfa á þetta heima og þess vegna fannst 

mér allt of mikill tími fara í spjall sem einungis tveir foreldrar gátu tekið þátt í. Ég ákvað að 

taka þennan hluta út úr námskeiðinu, hugur foreldra var á öðrum vettvangi, til dæmis erfið 

hegðun barna og að setja mörk (Hljóðupptaka 2. maí. 2017). 

Ég velti því fyrir mér hvort ég sem foreldrafræðari væri með nógu skýr svör, ég vissi að ég 

gat ekki vitað allt en voru svör mín fullnægjandi (Hljóðupptaka 2. maí.2017). Ég var mjög 

ánægð að sjá að foreldrunum fannst þeir fá skýr svör frá mér og einnig fannst þeim ég vera 

leiðbeinandi og sýndi ávallt áhuga á að reyna að svara skilmerkilega (Spurningakönnun 8. maí 

2017). Þetta svar styrkti mig í því að ég stæði mig vel og að foreldrar fyndu að ég væri að 

gera eins vel og ég gat.  

Á námskeiðskvöldi 2 var öll dagskráin inni í fyrirlestrinum (glærukynningunni). Á þann 

hátt fannst mér ég þannig koma til móts við mínar þarfir, að muna eftir öllu. Þetta reyndist 
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mjög vel í byrjun þar sem ég fór í upprifjun frá námskeiðskvöldi 1 og spurningarnar um reglur 

og venjur voru inni í fyrirlestrinum, ekki gleymdist því að fara í þær. Gallinn var hins vegar sá 

að þar sem ég komst ekki yfir allt efnið og sleppti síðustu glærunum þá gleymdi ég saman-

tektinni og heimaæfingunni. Það sem ég lærði var að mér fannst betra að hafa allt efnið með 

í fyrirlestrinum og þarf ég einungis að vera meðvituð um að samantekt og heimaæfing eru 

aftast, og ef það þarf að sleppa einhverju þá þarf samt alltaf að enda á síðustu glærunum. 

Helsta niðurstaða námskeiðskvölds 2 var sú sama og á fyrsta kvöldinu. Þörf foreldra fyrir 

umræðu var mikil. Þeir vildu ræða það sem þeir voru að kljást við daglega, hlusta hvert á 

annað og  hjálpast að við að finna lausnir og prófa sig áfram (Útgöngumiði 2. maí 2017). Ég 

taldi mig vera með margar dæmisögur og hafa gefið foreldrum tækifæri að koma með dæmi 

til að ræða en þeir kölluðu eftir fleiri dæmisögum. Þeir vildu fá fleiri dæmi af „alvöru“ 

aðstæðum (Útgöngumiði 2. maí 2017). Þetta var gott innlegg sem sýndi ólík sjónarmið, það 

sem að mínu mati var nóg fannst foreldrunum ekki nóg, þeir vildu meira. Kall-spurningar eru 

góð aðferð til að stýra umræðunni og mun ég nýta mér þessa aðferð í framtíðinni til að allir 

fái tækifæri til að tjá sig. 

Í heildina var ég ánægð með kvöldið, ég komst ekki yfir allt efnið, eins og ætlunin var, en 

fannst sem ég hefði komið til móts við þarfir foreldranna (Hljóðupptaka 2. maí. 2017). 

Foreldrarnir voru ánægðir með kvöldið og fannst þeir hafa fengið „verkfæri“ í hendurnar til 

að vinna með í uppeldinu (Útgöngumiði 2. maí 2017).  

4.4 Námskeiðskvöld 3 

Það var komið að síðasta námskeiðskvöldinu og mér leið vel, eins og ég væri að fara hitta vini 

mína. Fyrr um daginn fór ég í blómabúð og keypti fjórar rósir með smá grænu grasi til að 

færa hverju foreldra pari og móðurinni í lok kvöldsins. Ég fann fyrir pínu söknuði í hjartanu, 

nú var komið að leiðarlokum, en um leið var ég spennt því ég var að fara til Minnesota 

daginn eftir. Tíminn hafði liðið hratt og ég hafði ekki gefið mér tíma til að hugsa um 

Minnesota ferðina (Rannsóknardagbók 8. maí 2017). 

Ég mætti klukkutíma áður en námskeiðið átti að byrja, það var nægur tími til að undirbúa 

kvöldið þar sem ég vissi hvernig allt átti að vera. Ég byrjaði á að undirbúa salinn og gera 

gögnin tilbúin og síðan fór ég inn í eldhúsið að undirbúa veitingarnar. Ég var með sömu 

drykkina vatn, vatn með appelsínu og kaffi. Ég bauð upp á melónu, vínber, appelsínu, epli og 

eins og hin námskeiðskvöldin bauð ég líka upp á súkkulaði, Rís, Draum og einnig Pistasíu 

hring, sem ég hafði keypt í bakaríinu. Ég fékk mér sæti í salnum, klukkan var tíu mínútur í átta 

og foreldrar farnir að streyma inn. Það var kveikt á rólegri tónlist og andrúmsloft var 

notalegt, mér leið vel eins og í góðra vinahópi (Hljóðupptaka 8. maí 2017). Foreldrarnir fóru 
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strax að tala um söknuð, þetta var síðasta námskeiðskvöldið og þeir myndu ekki hittast aftur 

og deila reynslusögum (Hljóðupptaka 8. maí 2017). 

4.4.1 Upphafið 

Ég bauð foreldrum sæti, svolítið ýtin, því klukkan var rúmlega átta og námskeiðið átti að vera 

byrjað. Ég fann að foreldrum leið vel og fundu fyrir trausti í hópnum, því þetta var eins og 

vinahópur á spjalli (Hljóðupptaka 8. maí 2017). Ég fann ekki fyrir neinu stressi og þetta 

síðasta námskeiðskvöld fór vel af stað. Ég taldi að ein af skýringunum á því hversu vel mér 

leið væri sú að ég var orðin öruggari og þá um leið óhræddari við að gera mistök 

(Hljóðupptaka 8. maí 2017). 

4.4.2 Heimaæfing frá námskeiðskvöldi 2 

Þótt ég hefði ekki náð að setja heimaæfingu fyrir foreldrana á námskeiðskvöldi 2 ákvað ég 

samt að athuga hvort þeir hefðu ekki skoðað samskipti sín við börnin í vikunni sem leið 

(Rannsóknardagbók 4. maí 2017). Foreldrarnir virtust allir hafa verið að skoða uppeldis-

aðferðir sínar og gaf ég þeim góðan tíma til að ræða það. Foreldrarnir voru farnir að setja 

börnunum mörk og leiðbeina þeim miðað við aldur og þroska.   

Við sögðum að nú væri komin tími til að fara að sofa. Þau þurftu að setja öll 

leikföngin í kassana, fara í náttfötin og bursta tennurnar. Þegar það væri búið 

mættu þau velja sögu sem yrði lesin (Hljóðupptaka 8. maí 2017).     

Foreldrarnir voru farnir að ígrunda það sem þeir sögðu við börnin og voru með góðar 

leiðbeiningar, börnin vissu því hvað væri ætlast til af þeim. Þetta sýndi mér að foreldrarnir 

voru meðvitaðir um mikilvægi þess að gefa börnunum skýr fyrirmæli og í umræðunni kom í 

ljós að sumt var farið að ganga betur heima fyrir (Hljóðupptaka 8. maí 2017). Þetta gladdi 

mig því ég sá að foreldrarnir voru að skoða aðferðir sínar í uppeldinu og þar jókst meðvitund 

þeirra í foreldrahlutverkinu (Hljóðupptaka 8. maí 2017). Eftir þessa umræðu héldum við 

áfram þar sem frá var horfið á síðasta námskeiðskvöldi. 

4.4.3 Að takast á við erfiða hegðun 

Á námskeiðskvöldi 2 kom í ljós þörf hjá foreldrunum að ræða erfiða hegðun barna, hvernig 

hægt væri að setja þeim reglur og ákveðin mörk. Ég var búin að setja inn í fyrirlestur 

kvöldsins þær glærur sem ég komst ekki í á námskeiðskvöldi 2 (Rannsóknardagbók 4. maí 

2017). Fyrri hluti kvöldsins var helgaður þessu inntaki og var hann meira og minna í 

umræðuformi. Fyrsta glæran var um ögrandi hegðun barna og hvernig hægt væri að takast á 

við hana. Foreldrarnir komu með dæmi um erfiða hegðun barna sinna sem þeir voru að 

takast á við og kom ég með hugmyndir að lausnum og aðrir foreldrar sögðu hvernig þeir 
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tækju á svipuðum málum heima hjá sér (Hljóðupptaka 8. maí 2017). Það sama var upp á 

teninginn þegar við fórum að ræða skapofsaköst og reiðiköst hjá börnum. Ég byrjaði á því að 

róa foreldrana og segja þeim að það væri eðlilegt að börn fengju skapofsaköst og að flest 

börn færu í gegnum slík tímabil. Foreldrarnir komu með dæmi að heiman og ég kom með 

hugmyndir að lausnum sem við ræddum í sameiningu (Hljóðupptaka 8. maí 2017). Mér leið 

ekki lengur eins og „kennari“ heldur eins og ein af hópnum, en samt sem fagaðila því það var 

alltaf leitað til mín um samþykki (Hljóðupptaka 8. maí 2017). Við hefðum getað varið meiri 

tíma í þetta inntak en nú var komið að kaffipásu. Þetta fyrirkomulag sem ég hafði haft fyrri 

hluta kvöldsins var líkt því sem ég sá í Minnesota. Mér fannst það heppnast vel og koma vel 

til móts við þá þörf foreldra að læra af öðrum og mun ég nýta mér þetta fyrirkomulag meira í 

framtíðinni.  

4.4.4 Tími og samvera 

Það var komið að síðasta hluta námskeiðsins og fjallaði hann um tíma og samveru. Þetta eru 

mjög mikilvægir þættir í uppeldinu og sérstaklega í nútímasamfélagi þar sem mikið er um 

tímaþjófa, eins og til dæmis netmiðla, vinnu, tómstundir, æfingar og utanlandsferðir. Ég var 

ákveðin frá byrjun að fjalla um þetta en ég vissi ekki hvar í dagskránni ég ætti að setja þetta. 

Ég endaði á því að setja þetta í lok námskeiðsins, að enda það á því hversu mikilvæg samvera 

væri fyrir barnið og foreldra (Rannsóknardagbók 21. mars 2017). Það var ekki mikill tími 

aflögu til að verja í þennan hluta, en allir foreldrarnir voru sammála um mikilvægi hans. Rétt í 

lokin á umfjölluninni um samveru, kom upp sú umræða hvort ég hefði átt að fara fyrr í 

þennan hluta, samveruna. Það voru skiptar skoðanir á því, sumir foreldrarnir vildu að ég 

hefði byrjað á samverunni því hún væri grunnurinn á góðum samskiptum. Fleiri voru á því að 

þessi hluti ætti að koma í lokin, þetta væri góður endapunktur á námskeiðið (Hljóðupptaka 8. 

maí 2017). Vangaveltur foreldra um þetta efni var gott innlegg því ég hafði sjálf átt í 

erfiðleikum með að finna rétta tímapunktinn fyrir það. Í framtíðinni ætla ég að fjalla aðeins 

um samveru í upphafi námskeiðs, jafnvel að flétta það inn í leiðandi uppeldi, og fara svo aftur 

betur í það í lokin.  

4.4.5 Í lokin 

Í lokin dró ég saman inntak námskeiðsins og rifjaði upp allt efnið sem við höfðum tekið fyrir. 

Foreldrum fannst mjög gott að fá heildarmynd á það sem var farið yfir (Hljóðupptaka 8. maí 

2017). Eftir það gaf ég foreldrum um það bil tíu mínútur til að svara spurningakönnuninni. Ég 

ákvað að gefa góðan tíma í það svo þeir gætu svarað í rólegheitum. Klukkan var næstum 

orðin tíu og allir búnir að svara könnuninni og farnir að tala saman, ég sótti því rósirnar og 

afhenti þær og þakkaði foreldrum um leið kærlega fyrir að taka þátt í námskeiðinu. Það voru 
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blendnar tilfinningar hjá mér og að mér sýndist hjá foreldrum líka, það var komið að 

leiðarlokum námskeiðsins (Hljóðupptaka 8. maí 2017).  

4.4.6 Samantekt á námskeiðskvöldi 3 

Þetta síðasta námskeiðskvöld gekk mjög vel á allan hátt, allt gekk eins og vel smurð vél, mér 

leið vel og foreldrum líka (Hljóðupptaka 8. maí 2017). Ég fann muninn frá fyrsta 

námskeiðskvöldi til þess síðasta, hvernig andrúmsloftið breyttist. Fyrsta kvöldið voru flestir 

aðeins til baka í umræðunni og það var einnig hægt að sjá það á líkamstjáningunni að 

foreldrarnir voru feimnir. Það varð breyting á þessu strax á öðru kvöldinu og á því síðasta var 

hægt að finna vellíðan allra í andrúmslofti og í líkamstjáningu. Foreldrarnir fundu allir fyrir 

trausti til mín (Spurningakönnun 8. maí 2017) og gáfu svör þeirra á síðasta 

námskeiðskvöldinu til kynna að þeir fundu einnig fyrir gagnkvæmri virðingu frá mér: 

Hún hlustaði á alla af einlægni og áhuga.  

Hún sýndi sjónarmiðum mínu mikla virðingu, hún hlustaði vel og gaf alltaf 100% 

athygli (Spurningakönnun 8. maí 2017). 

Ég varð mjög glöð er ég las þessi svör því með þessu var markmiði mínu náð, að ná að skapa 

andrúmsloft á námskeiðinu þannig að öllum liði vel og fyndu fyrir trausti frá mér. Ég sá að 

með því að hlusta af einlægni, eins og ég lagði upp með, virkaði og í framtíðinni ætlaði ég að 

halda því áfram. 

Það helsta sem mér fannst erfitt þetta kvöld, eins og hin tvö kvöldin, var að stjórna 

umræðunni þannig að það væru ekki sama fólkið sem tjáði sig mest. Þetta var atriði sem ég 

hafði ekki hugsað út í og ætlaði ég að sjá hvernig fræðararnir út Í Minnesota leystu þennan 

vanda (Hljóðupptaka 8. maí 2017).  

Ég var aftur með allt efnið í einum fyrirlestri og fannst það ganga vel upp, einungis ein 

glæra varð afgangs og ég renndi hratt yfir sum atriði á öðrum glærum. Ég fann að efni 

kvöldsins náði vel til foreldranna og ákvað að gefa góðan tíma í umræðuna (Hljóðupptaka 8. 

maí 2017). 

4.5 Samantekt á þróun námskeiðs 

Að þróa námskeiðið hefur verið skemmtilegt ferli og hef ég tekist á við nokkrar áskoranir sem 

hafa styrkt mig í vinnunni. Mínar helstu áskoranir voru: Að velja inntak námskeiðsins, tileinka 

mér þolinmæði við hin ýmsu atriði sem koma upp, læra að stýra umræðu og tímamörkum. 
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Þegar kemur að inntaki námskeiðsins þarf að horfa á þarfir foreldra, hvað er það sem þeir 

vilja fræðast um. Gott er að nýta Kall-spurningar eða spurningarnar sem eru í RDPED 

(Reflective Dialogue Parent Education Design) til að dýpka samræðurnar og þá þurfa foreld-

rar virkilega að ígrunda sjónarmið sín. Með þessum aðferðum verða foreldrar meðvitaðari 

um það sem þeir eru að segja og þá um leið þær aðferðir sem þeir eru að nota heima.  

Upphaf og endir á námskeiði eru mikilvægir þættir og það þarf að fara rólega af stað 

þannig allir séu meðvitaðir hvert markmið þess er. Það þarf að gefa tíma í upprifjun frá 

síðasta námskeiðskvöldi ásamt því að fara yfir heimaæfingu. Lokin á hverju kvöldi eru einnig 

mikilvæg, að fara yfir það sem var gert og segja frá nýrri heimavinnu þannig allir viti hver hún 

er. 

Margt tekur lengri tíma en áætlað er í byrjun. Þegar námskeið er með skammtaðan tíma, 

tvo klukkutíma á þremur námskeiðskvöldum samtals sex klukkutímar þarf að takmarka 

inntak þess við það.   
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5 Umræða  

Vellíðan barna hefur lengi verið mitt hjartans mál og hef ég frá því ég byrjaði að vinna, unnið 

með börnum. Ég hef lengi velt því fyrir mér hvað ég get gert til að auka vellíðan barna og tel 

ég, að loknu þessi verkefni mig hafa fundið vettvang til þess.  

Tilgangur verkefnisins var að þróa og halda námskeið fyrir foreldra leikskólabarna með 

aðstoð foreldra og samrýnis, hvað það er sem þarft er að hafa í huga við skipulagningu og 

framkvæmd slíks námskeiðs. Einnig langaði mig að öðlast reynslu við að þróa og halda 

námskeið og þá um leið að finna fyrir öryggi sem foreldrafræðari. Markmiðið var að skoða 

sjálfa mig í ferlinu, hvernig ég þróaðist í starfi sem foreldrafræðari. Skoða hvernig mér tókst 

að skapa vettvang þar sem öllum leið vel og gátu fræðst og spjallað um uppeldis- og 

foreldrahlutverkið og nýtt sér það við uppeldið. 

Ég leitaðist við að svara rannsóknarspurningunni: 

Hvaða lærdóm dreg ég af ferlinu við að þróa og halda námskeið fyrir foreldra 

leikskólabarna um uppeldi? 

Allt ferlið var ég að safna gögnum, ígrunda og greina. Eftir hvert námskeið greindi ég 

gögnin og mat hvað það var sem gekk vel og hvað mátti betur fara (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2004; Hafþór Guðjónsson, 2008; Jóhanna Einarsdóttir, 2009; McNiff og Whitehead, 2011). 

Rannsóknin og ferlið við að gera hana veitti mér dýpri skilning og efldi mig sem 

fagmanneskju. Mér verður hugsað til orða Hafþórs Guðjónssonar (2011, bls. 2) þegar ég 

skoða starf mitt í að þróa og halda námskeið fyrir foreldra „…það er svo með flest verk að við 

lærum þau best með því að stunda þau, æfingin skapar meistarann“. Það fellst mikill 

sannleikur í þessum orðum því æfingin að halda námskeið ásamt allri gagnasöfnun og 

greiningu varð til þess að ég varð betri foreldrafræðari með hverju skiptinu, ég óx við hverja 

raun. Þó ég hafði verið vel undirbúin fyrir hvert skipti kom alltaf eitthvað upp á sem þurfti að 

takast á við. Ég fann að það er mikilvægt að vera sveigjanleg og um leið ekki of hörð við sjálfa 

mig. Ég komst að því að ef ég var óhrædd við að gera mistök þá voru minni líkur á að ég gerði 

þau (Hljóðupptaka 2. maí 2017).  

Heimilið er griðastaður fyrir fjölskylduna, heilbrigt og ánægjulegt umhverfi þar sem öllum 

á að líða vel. Mikilvægt er að hver fjölskyldumeðlimur beri virðingu og umhyggju fyrir hinum 

og vilji vernda hvort annað (Steinberg, 2005; Kauffman og Landrum, 2013). Með þetta að 

leiðarljósi fór ég af stað í það að halda námskeið, til að benda foreldrum á mikilvægi 

foreldrahlutverksins. Ég vildi að þeir áttuðu sig á hvað þeir hafa mikil áhrif á fjölskyldulífið og 

þær aðstæður sem skapast á heimilinu.  
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Þegar ég fór af stað með að þróa námskeiðið þá var ég meðvituð um það að foreldrarnir 

höfðu allir mismunandi reynslu að baki. Sú reynsla myndi að einhverju leyti hafa áhrif á það 

hvernig þeir tækju þeirri fræðslu sem ég bauð upp á (Merriam og Bierema, 2014). Mig 

langaði að vera með fræðslu sem ýtti undir gagnrýna hugsun og fengi foreldra til að ígrunda 

sín sjónarmið (Mezirow, 1991). Að foreldrar fengju tækifæri til að hlusta á önnur sjónarmið, 

meta þau og breyta sínum ef þeim fyndist þörf á því. Að þeir myndu auka meðvitund á 

skoðunum og tilfinningum sínum til foreldrahlutverksins (Mezirow, 1991). Ég fann það í 

umræðunni að foreldrarnir voru með ólíkan bakgrunn, það lýsti sér best í þeirri sýn sem þeir 

höfðu til foreldrahlutverksins og getu barna sinna miðað við aldur. Ég tel að einhver partur af 

útskýringunni sé hvernig þeirra barnæska var og hvað var ætlast til af þeim þegar þeir voru 

börn (Gildisskráning 26. apríl 2017). Ég gat séð á hvaða þroskastigi foreldrarnir voru í 

hlutverki sínu samkvæmt kenningu Unell og Wydkoff (2000) og kenningu Galinsky (1987) og 

hjálpaði það mér við að laga námskeiðið að þörfum foreldranna. Markmið með námskeiðinu 

var að auka skilning foreldranna á þroska og þörfum barna sinna og hlutverki sínu sem 

foreldri og þannig færu þeir á hærra stig meðvitundar samkvæmt stigum Newberger (1980). 

Ég tók eftir því að foreldrar ígrunduðu vel svörin sem þeir skrifuðuð niður á blað. Í 

umræðunni kom hinsvegar fyrir að þeir svöruðu án þess að ígrunda á undan og það gaf okkur 

tækifæri til að skoða svörin betur. Þá notaðist ég við Kall-spurningar til að ýta undir 

meðvitund foreldra um hlutverk sitt sem foreldra (e. parental awarenes) tilvísun í Thomas. 

Þetta reyndist mjög vel og fannst foreldrum gott að ígrunda skoðanir sínar eins og svar eins 

foreldris sýnir: 

Frábært námskeið og þarfaþing. Það fær foreldra til að fara í smá naflaskoðun og 

átta sig betur á því hvað má betur fara í uppeldinu (Spurningakönnun 8. maí 

2017).  

Ég lagði mikið upp úr því að skapa vettvang þar sem andrúmsloftið væri gott og að allir gætu 

fundið fyrir trausti og virðingu (Wlodkowski og Ginsberg, 1995). Ég gaf mér góðan tíma til að 

undirbúa hvert kvöld með því að raða inn í salinn, hafa til veitingar og kveikja á rólegri tónlist 

áður en foreldra komu. Það kom í ljós að þessi atriði skiptu máli er kom að vellíðan foreldra á 

námskeiðinu (Spurningakönnun 8. maí 2017). Það var eitt af markmiðum rannsóknarinnar að 

foreldrar fyndu fyrir trausti og virðingu og gerði ég það sem ég gat, þ.e.a.s. hlustaði af 

einlægni á alla og gaf öllum tíma til að tjá sig. Þetta bar árangur þar sem allir foreldrarnir 

sögðu í spurningakönnuninni að þeir hefðu fundið fyrir trausti og virðingu frá mér sem 

foreldrafræðara (Spurningakönnun 8. maí 2017). Ég las að það væri gott ef leiðbeinandi gæti 

sagt frá einhverju persónulegu á námskeiðinu (Wlodkowski og Ginsberg, 1995). Ég gerði það 
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og kom með reynslusögur frá mínu foreldrahlutverki, bæði atriði sem tókust vel og þau sem 

tókust ekki vel. Það kom í ljós að foreldrum fannst gott að heyra mínar reynslusögur: 

Það var mjög áhugavert að fá raunveruleg dæmi úr lífi Öggu og gott að heyra 

hana lýsa sínum „mistökum“. Að það gekk ekki allt 100% hjá henni frekar en 

öðrum (Spurningakönnun 8. maí 2017). 

Ég held að með þessu hafi ég einnig ýtt undir traust hjá foreldrunum að það voru ekki 

einungis þeir sem komu með reynslusögur af erfiðum aðstæðum heldur hafði ég einnig lent í 

erfiðleikum. 

Það kom mér á óvart hversu margir foreldrar höfðu áhyggjur af því að þeir voru að gera 

eitthvað rangt í uppeldinu (Væntingar til námskeiðs 26. apríl 2017). Ég var með tilfinningu 

fyrir þessu vegna aukinna fyrirspurna foreldra um uppeldi og var þetta eitt af atriðunum sem 

urðu til þess að ég lagðist í þessa rannsókn. Mig langaði til að styðja foreldra í 

uppeldishlutverkinu því öruggir foreldrar ala upp örugg börn. Þessi svör foreldra um 

öryggisleysi í uppeldinu urðu til þess að ég sá að það væri þörf fyrir svona námskeið og ég er 

full tilhlökkunar að fara af stað með fleiri námskeið.   

Ég lærði að útgöngumiðar hjálpa mér mikið við að þróa námskeiðið, að sjá hvað foreld-

rum fannst áhugavert og hvað þeir vildu fræðast meira um í hvert skipti. Með þeim gat ég 

aðlagað námskeiðið að þörfum foreldranna og þannig fengu þeir meira út úr því (The 

Teacher Toolkit, e.d). Ég lærði það að mínar þarfir ríma ekki endilega við þarfir þeirra og þarf 

ég að passa að hugsa um það atriði fyrst og fremst. Ég var með langan kafla um fjórar 

uppeldisaðferðir Baumrind (1991) og sá ég eftir að hafa haldið námskeiðið að þetta er atriði 

sem ég get sagt stuttlega frá og verið frekar með Kall-spurningar til að dýpka þekkingu 

foreldra á leiðandi uppeldi. Foreldrafræðari þarf að vera opinn fyrir þörfum hvers 

foreldrahóps fyrir sig og þá er gott að nota útgöngumiða til þess.  

Foreldrar þurfa að vita hver markmiðin með námskeiðinu eru og er mikilvægt að þeir fái 

dagskrána í hendurnar áður en það hefst. Ég lærði að ef ekki er farið vel í þetta í upphafi þá 

verða foreldrar ringlaðir og það getur tekið lengri tíma að koma sér af stað (Hljóðupptaka 28. 

apríl 2017). Foreldrar vilja að það sé heimaæfing, eitthvað sérstakt sem þeir eiga að skoða á 

milli námskeiðskvölda. Þeir vilja fá tækifæri til að ræða heimaæfinguna í byrjun námskeiðs, 

heyra frá hinum foreldrunum hvernig gekk og hverjar voru þeirra helstu hindranir og ef þær 

voru hvernig leystu þeir úr þeim. Þeir vildu fá aðstoð eða lausnir vegna þeirra hindrana sem 

þeir lentu í og höfðu engin svör við ( Útgöngumiði 2. maí 2017). Ég fann það út eftir fyrsta 

námskeiðskvöldið að það reyndist vel að hafa allt efnið í einum fyrirlestri. Þá væru minni líkur 

á að gleyma til dæmis Kall-spurningum eða ýmsum vangaveltum um það efni sem við vorum 

að fara yfir. Einnig væri gott að hafa heimaæfinguna á öftustu glærunni, þannig færi hún ekki 
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framhjá neinum. Það sem þarf að passa upp á er að enda alltaf á síðustu glærunni, þótt ég 

nái ekki að fara yfir alla kynninguna. 

Foreldrum fannst skipta miklu máli að fá tíma fyrir reynslusögur og þeim fannst best að 

læra hvert af öðru. Á útgöngumiðanum eftir öll námskeiðskvöldin komu foreldrarnir inn á 

það að gott væri að hafa nógan tíma til umræðu. Þetta hefði ekki átt að koma mér á óvart 

þar sem lífsreynsla er talinn lykillinn að lærdómi fullorðinna og þá að heyra og ræða 

reynslusögur annarra (Knowles, 1970; Merriam og Bierema, 2014).Til að koma til móts við 

það sá ég að ég þyrfti að minnka inntak námskeiðsins. Ég varð að takmarka inntakið við þá 

sex klukkutíma sem ég hafði á þessum þremur námskeiðskvöldum. Þetta var ein af mínum 

stærstu áskorunum í því að halda námskeið, að standast tímamörkin. Það voru þarfir 

foreldranna sem skiptu mestu máli, ekki þörf mín á að fjalla um allt þetta efni. Ég ætla að 

taka út það efni sem ég tel í lagi að sleppa og fara minna í önnur atriði. Það sem foreldrarnir 

kölluðu mest eftir mun ég fara dýpra í og nota þá spurningar í formi Kall-spurninga, það er 

góð aðferð til að dýpka umræðuna, hún veldur því að foreldrar þurfa að segja sín sjónarmið 

upphátt. Að heyra það sem manni finnst með því að segja það upphátt er öðruvísi en að 

hugsa það. Það kallar á meiri ígrundun og það er kafað dýpra í svarið og þá geta komið fram 

nýir punktar sem þarf að skoða. Einnig mun ég nota spurningarnar sem Thomas (1996) 

hannaði til að dýpka meðvitund foreldra á foreldrahlutverkinu. Þessar spurningar eru góð 

aðferð til að dýpka umræðuna og því tel ég meiri nauðsyn á að minnka inntak námskeiðsins 

og auka spurningarnar og umræður. Þetta eru atriði sem ég mun nýta meira í framtíðinni 

þegar ég held námskeið. 

Ferðin til Minnesota var lærdómsrík fyrir mig sem verðandi foreldrafræðara, þar sem 

engin fyrirmynd er að slíku námskeiði á Íslandi var gott að sjá hvernig fræðslan fór fram þar. 

Það kom mér skemmtilega á óvart að sjá inntakið á námskeiðunum hjá þeim, það var á 

margan hátt það sama og ég hafði verið með. Ég sá að þrátt fyrir miklar vangaveltur í upphafi 

rannsóknar um inntak námskeiðsins hafði ég valið rétt miðað við það inntak sem þau í 

Minnesota notuðu. Fræðararnir voru jafn misjafnir og þeir voru margir en yfirleitt sátu þeir til 

sama borðs og foreldrarnir og stýrðu umræðunni. Þeir notuðust við námskrána í fræðslunni 

(MNAFEE, 2011) og voru markmið hvers tíma sjáanleg. Mér fannst það gott fyrir bæði 

foreldra og fræðara því þá var á hreinu hvert markmið tímans var. Ég sá að þetta var atriði 

sem ég vildi bæta á mínu námskeiði, hafa tilbúin markmið með hverju námskeiðskvöldi 

sýnileg. Tímarnir voru yfirleitt byggðir eins upp þar sem allir voru saman í vinnustund fyrsta 

klukkutímann og síðan fóru foreldrarnir með foreldrafræðara í annað herbergi en börnin 

urðu eftir með leikskólakennara. Ég sé ekki endilega að þetta fyrirkomulag myndi gefast vel á 

Íslandi í dag þar sem forsendurnar eru aðrar. En það er hægt að nýta sér uppbyggingu 

tímanna með foreldrafræðaranum og aðlaga þá að okkar aðstæðum. Það sem kom mér mest 
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á óvart var umhverfið, stofurnar voru mjög mismunandi og voru yfirleitt öll herbergin sem 

foreldrar hittust í lítil með engum gluggum og var ekkert lagt upp með að gera það vistlegt. 

Foreldri sá um veitingar í hvert skipti og ef það gleymdist (eða þeir höfðu ekki tök á því vegna 

aðstæðna) þá bauð foreldrafræðarinn upp á kex til vara. Mér fannst þetta skrýtið þar sem í 

þeim fræðum sem ég hafði lesið var talað um mikilvægi þess að gera umhverfið notalegt 

þannig öllum liði vel (Wlodkowski og Ginsberg, 1995).  Foreldrafræðararnir voru góðir að 

stýra umræðunni, foreldrarnir voru jafn misjafnir og þeir voru margir, sumir töluðu lítið en 

aðrir meira. Ég spurði einn foreldrafræðarann hvar hann hafði lært að stýra umræðunni og 

hann svaraði: Með reynslunni kemur öryggi til að stýra umræðunni ásamt því að verða ekki 

óöruggur þótt mér takist ekki alltaf jafn vel til (Rannsóknardagbók 12. maí 2017).  

Allt þetta ferli hefur verið mjög lærdómsríkt fyrir mig sem verðandi foreldrafræðara, að 

safna gögnum, greina þau og meta ásamt ferðinni til Minnesota. Þetta hefur allt styrkti mig í 

þeirri ákvörðun að gerast foreldrafræðari auk þess sem þetta ferli hefur ýtt undir þá 

tilfinningu hjá mér að ég væri á réttri leið.  
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6 Lokaorð  

Ferlið við að þróa og halda námskeið fyrir foreldra leikskólabarna og að hafa gert það að 

starfendarannsókn hefur gefið mér mikið sem fagmanneskju. Með því að safna gögnum og 

greina allt ferlið náðist að sníða inntak námskeiðsins að þörfum foreldranna. Ég sá að það er 

þörf fyrir svona námskeið og tel mig hafa mikið að gefa foreldrum og með tíma og reynslu 

mun ég eflast og styrkjast sem foreldrafræðari. Að fara og sjá hvernig foreldrafræðsla fór 

fram í Minnesota styrkti mig til áframhaldandi verka. 

Hér áður fyrr var ekki auðvelt að leita sér upplýsinga og fóru foreldrar þá aftur til sinnar 

barnæsku til að sjá hvernig þeirra foreldrar tóku á svipuðum málum ásamt því að leita ráða 

hjá þeim. Það hafa orðið miklar breytingar síðustu 20-30 árin og eru kröfurnar orðnar meiri 

frá samfélaginu um hvernig best sé fyrir foreldra að haga sér í uppeldishlutverkinu. 

Foreldrarnir á námskeiðinu töluðu um að það væri erfitt að leita ráða hjá foreldrum sínum 

því aðstæður eru allt aðrar í dag en þegar þeir ólust upp. Þetta eykur líkur á því að þeir finni 

fyrir óöryggi og því tel ég mikilvægt að koma til móts við það með því að bjóða upp á 

námskeið og styðja foreldra. Tilgangurinn er að foreldrar finni fyrir öryggi og líði vel í 

uppeldis- og foreldrahlutverkinu (öruggir foreldrar ala upp örugg börn) og geti átt í góðum, 

jákvæðum og uppbyggilegum samskiptum við börnin sín. 

Foreldra vantar vettvang til að koma saman og ræða um uppeldið, það er margt sem þeir 

eru að kljást við og er gott að þeir geti fundið að þeir standi ekki einir. Þeir foreldrar sem 

sóttu námskeiðið fannst það góður vettvangur til að heyra reynslusögur, segja frá og læra 

hvert af öðru. Þeir voru allir tilbúnir að sækja fleiri námskeið og töldu að það væri vöntun á 

svona námskeiðum fyrir foreldra. Einnig töldu þeir að námskeiðið hefði gefið þeim aukna 

þekkingu ásamt „verkfærum“ til að nýta heima í uppeldinu. 

Mín löngun er að foreldrar líti á það sem eðlilegan hlut að koma og fræðast um góða 

uppeldishætti og leiti sér aðstoðar ef þeir telja þess þörf. Foreldrar þurfa að gera sér grein 

fyrir því að þeir standa ekki einir, það eru fleiri foreldrar í sömu sporum. Ég sé fyrir mér að í 

framtíðinni munum við foreldrafræðarar vera stuðningur fyrir foreldra um uppeldi á 

fjölbreytilegan hátt.  
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