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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til fullnustu M.Ed prófs í leikskólakennara-

fræðum með kjörsviðið Menntunarfræði og leikskólastarf við Kennaradeild 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin á tímabilinu ágúst 2017 til maí 

2018 og byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð. Tekin voru viðtöl við tíu mæður barna í 

fjórum leikskólum sem starfa samkvæmt hugmyndafræði sem byggir á verkefninu Leiðtoginn 

í mér (e. The leader in me). Þá var einnig stuðst við skriflegar upplýsingar um innleiðingu og 

upplýsingamiðlun um verkefnið frá leikskólastjórum leikskólanna fjögurra. 

Áhugi minn á viðfangsefninu er tilkomin vegna þess að ég sinni stöðu deildarstjóra í 

leikskóla sem hefur starfað eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér um nokkurra ára skeið og 

langaði mig að vita hvernig foreldrar upplifa hugmyndafræðina og hvort og hvernig þær 

upplýsingar sem starfsfólk leikskóla miðlar til foreldra um verkefnið skila sér. Ég lagði mikið 

upp úr því að vinna verkefni sem gæti nýtst mér í starfi og er það von mín að niðurstöður 

þessarar rannsóknar gagnist bæði mér, samstarfsfólki mínu og öðrum 

leikskólastarfsmönnum til þess að efla vinnu með Leiðtogann í mér í leikskólunum, 

foreldrasamstarf og upplýsingagjöf til foreldra. 

Eva Harðardóttir var leiðbeinandi minn í þessari ritgerð og Arna H. Jónsdóttir 

sérfræðingur. Ég vil þakka þeim sérstaklega fyrir góða, gagnlega og uppbyggjandi gagnrýni 

meðan á verkinu stóð og sérstaklega góða samvinnu. Einnig vil ég þakka samstarfsfólki mínu 

og stjórnendum leikskólans mikla lipurð og þolinmæði síðastliðin þrjú ár á meðan á 

meistaranámi mínu hefur staðið meðfram vinnu. Það er ómetanlegt að eiga gott 

samstarfsfólk sem hefur alltaf sýnt því skilning þegar ég hef verið frá vinnu vegna námsins. 

Einnig vil ég þakka foreldrum mínum, Rósu Marinósdóttur og Kristjáni Andréssyni, og 

systkinum, Oddnýju Evu, Særúnu Ósk og Andrési, fyrir endalausa þolinmæði síðustu þrjú árin 

þegar álagið hefur verið mikið auk alls þess tíma sem þau hafa varið í það að lesa yfir verkefni 

og aðstoða mig í náminu. Þórdísi Eddu Jóhannesdóttur þakka ég fyrir ómetanlega aðstoð við 

prófarkarlestur og leiðbeiningar varðandi málfar. Vinir mínir fá sérstakar þakkir fyrir 

þolinmæði og umburðarlyndi þegar mér hefur liðið eins og enginn hafi áður skrifað 

meistaraverkefni og verið við það að gefast upp en þeir hafa hvatt mig áfram og það er að 

skila árangri. Síðast en ekki síst vil ég þakka viðmælendum mínum í þessari rannsókn því án 

þeirra hefði hún aldrei orðið að veruleika. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu 
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ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef 

sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

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

 

Reykjavík, 3 maí 2018 

 

Aðalheiður Kristjánsdóttir 
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Ágrip 

Í þessu meistaraverkefni er fjallað um skólaþróunarverkefnið Leiðtoginn í mér. 

Hugmyndafræði verkefnisins er sett sérstaklega í samhengi við félags- og tilfinningaþroska 

barna og mikilvægi foreldrasamstarfs í leikskólum. Markmið rannsóknarinnar var að varpa 

ljósi á reynslu og skilning foreldra á verkefninu og hugmyndafræðinni sem liggur að baki. 

Lagðar voru fram þrjár rannsóknarspurningar: 

• Hvernig og með hvaða hætti er upplýsingum um verkefnið Leiðtoginn í mér miðlað til 

foreldra? 

• Hver er reynsla og skilningur foreldra á verkefninu Leiðtoginn í mér? 

• Hvernig er staðið að samstarfi við foreldra um verkefnið Leiðtoginn í mér?  

Við rannsóknina var eigindlegri rannsóknaraðferð beitt þar sem tekin voru hálf opin viðtöl 

við tíu mæður í fjórum leikskólum sem starfa eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér. Auk 

þess var skriflegum upplýsingum um innleiðingarferli og upplýsingamiðlun til foreldra safnað 

frá skólastjórum þessara fjögurra leikskóla. Helstu niðurstöður eru þær að mæðurnar voru 

allar meðvitaðar um að leikskóli barna þeirra starfaði eftir hugmyndafræðinni um Leiðtogann 

í mér og því virtust helstu upplýsingar um verkefnið skila sér til þeirra. Þær voru flestar 

jákvæðar gagnvart leikskólastarfinu almennt en reynsla þeirra og upplifun af 

hugmyndafræðinni var hins vegar mis mikil. Flestar mæðurnar töldu verkefnið Leiðtoginn í 

mér fela í sér góð gildi sem samræmdust uppeldisáherslum þeirra þrátt fyrir að margar þeirra 

teldu sig ekki geta unnið beint með verkefnið heima fyrir sökum þekkingarleysis. Slíkt bendir 

til að betri upplýsingar vanti um verkefnið og hvernig hægt er að vinna með það með 

börnunum. Í ljós kom að tölvupóstur er stór þáttur í upplýsingagjöf til foreldra auk þess sem 

óformlegt spjall við starfsfólk leikskólanna lék stórt hlutverk í upplýsingagjöf milli leikskóla og 

heimila. Með óformlegu spjalli fengu mæðurnar helstu upplýsingar um það sem fram fór 

innan leikskólans yfir daginn og um líðan þeirra barna. 

Lærdómurinn af þessu verkefni er sá að upplýsingar frá leikskólum um Leiðtogann í mér 

virðast oft vera of fræðilegar en ekki nægilega hagnýtar. Þátttaka foreldra í verkefninu 

Leiðtoginn í mér virðist ekki nægileg því að hluti mæðranna taldi að foreldrar þyrftu að vera 

upplýstari og eiga meiri hlutdeild í hugmyndafræðinni. 
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Abstract 

„She was a very shy kid and this ideology was very helpful to her“: The view of ten 

preschool children's mothers on The leader in me. 

This masters thesis is about the school development ideology The leader in me which is put 

together with an emphasis on social- emotional development and the importance of parent 

and preschool partnership. The aim of the thesis was to shed light on parent‘s experience 

and understanding on the concept and the ideology that lies behind it. Three research 

questions were put forward: 

• How and in what way are information about The leader in me given to parents? 

• What is the experience and understanding of parents on The leader in me ideology? 

• How is the parent and preschool partnership implemented? 

In the research qualitative method was used by taking semi-structured interviews with 

ten mothers on four different preschools that all practice the ideology of The leader in me. 

Written information on how the ideology was introduced to parents and put forward was 

also gathered from the principles of the four preschools. The main results are that all of the 

mothers were aware of their preschool‘s practice of this ideology so it seems that all the 

vital information on the ideology reaches them. Most of them were positive towards the 

preschool‘s general work but their experience of the ideology was different. Most of the 

participants believed that The leader in me carries good values that rhyme well with their 

emphasis in their upbringing although many of them did not believe that they could use the 

ideology at home due to lack of knowledge. That suggests that better information is needed 

on the ideology and how it can be used to work with the children. The results of this 

research also show that in preschool and parents partnership, e-mails play a vital role when 

it comes to passing on information. Informal conversations between staff members and 

parents are also very important to the partnership. With these informal conversations the 

participents in the study got all the needed information on what was happening in the 

preschool over the day and on their children‘s feelings and state.  

The lesson to be drawn from this thesis is that information from the preschools on The 

leader in me often seem to be too theoretic and not practicle enough. The parents 

participation on The leader in me seems to be insufficient, some of the participants in the 

study believed that parents needed to be more informed and more a part of the ideology. 
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1 Inngangur 

Markmið leikskóla í uppeldi og kennslu er meðal annars að fylgjast með alhliða þroska barna 

og efla hann í samvinnu við foreldra, hlúa að börnunum í samræmi við þeirra þarfir, undirbúa 

þau undir að vera sjálfstæðir, virkir og ábyrgi þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi og að styrkja 

sjálfsmynd þeirra og hæfni til mannlegra samskipta (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Því er 

mikilvægt að foreldrar og starfsfólk leikskóla vinni saman að uppeldi barnanna og myndi sér 

sameiginlega sýn á það. Sameiginleg sýn á uppeldi barna er einnig mikilvæg í ljósi þess að 

dvalartími barna í leikskólum á Íslandi eykst sífellt. Samkvæmt Hagstofu Íslands (2016) hefur 

viðvera barna í leikskólum frá árinu 1998 aukist jafnt og þétt og árið 2015 dvöldu 86,8% 

barna á leikskólaaldri í átta klukkustundir eða meira í leikskóla á hverjum degi samanborið 

við 40,3% leikskólabarna árið 1998. Þetta felur í sér að börn verja meiri hluta þess tíma sem 

þau eru vakandi í leikskólanum og er hlutverk starfsfólks leikskóla því mjög mikilvægt í 

uppeldi þeirra og mikilvægt að gott samstarf sé á milli heimila og leikskóla. Niðurstöður 

rannsókna benda til að samstarf á milli foreldra leikskólabarna og starfsfólk leikskóla geti 

orðið til þess að efla öryggi og vellíðan barna auk þess að efla nám þeirra (Knopf og Swick, 

2007). 

Leikskólar starfa eftir ákveðnum stefnum og má telja líklegt að mikilvægt sé að foreldrar 

þekki til stefnunnar og séu sáttir við hana til þess að börnin upplifi samfellu á milli heimila og 

leikskóla. Leiðtoginn í mér er ein slík stefna, þar sem unnið er að því að efla félagsfærni, 

tilfinningagreind og mannleg samskipti auk þess að efla áhuga og vilja til þess að vera 

þátttakandi í leik og starfi (FranklinCovey Iceland, e.d.a). Stefnan hefur verið notuð í 

leikskólum á Íslandi frá árinu 2013 og er nú starfrækt í fjórum leikskólum (Aldís Arna 

Tryggvadóttir, munnleg heimild, 1. maí 2018). Afar fáar rannsóknir hafa verið gerðar á 

framkvæmd stefnunnar í leikskólum og engin svo vitað sé um upplifun eða reynslu foreldra. 

Það er því áhugavert að sjá hvort mæður barna í leikskólum sem starfa eftir þessari stefnu 

séu almennt ánægðar með hana og hvort þessi stefna skili sér í samfellu og samstarfi heimila 

og leikskóla. Einnig er áhugavert að kanna þekkingu mæðra á stefnunni og hvort hún nýtist í 

uppeldi barnanna heimafyrir. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um niðurstöður eigindlegrar rannsóknar á reynslu og 

skilningi tíu mæðra á verkefninu Leiðtoginn í mér og hvernig og hvaðan mæðurnar fá 

upplýsingar um verkefnið. Markmið þessarar rannsóknar var að taka til athugunar reynslu og 

skilning tíu mæðra á Leiðtoganum í mér meðal annars í ljósi mikilvægis samstarfs heimila og 

leikskóla. Þá var tilgangurinn einnig að skoða hvort þessar mæður tileinki sér þætti 

hugmyndafræðinnar í uppeldi og samskiptum við börnin utan leikskólans. Gagnsemi þessarar 

rannsóknar er í fyrsta lagi fræðileg þar sem niðurstöður hennar eru framlag til nýsköpunar 
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þekkingar á upplifun og reynslu tíu mæðra af verkefninu Leiðtoginn í mér í íslensku 

skólastarfi. Slíkar rannsóknir hafa ekki verið gerðar áður en verkefnið var þó fyrst innleitt árið 

2013 í leikskóla á Íslandi. Í öðru lagi geta niðurstöður verið nytsamlegar í starfi leikskóla, ekki 

síst þeirra leikskóla sem þátt tóku í rannsókninni, þar sem þær varpa ljósi á hvaða þættir í 

samstarfi við þær mæður sem tóku þátt í rannsókninni eru árangursríkir og hverjir bera síður 

árangur. Þá gefa niðurstöður starfsfólki þeirra leikskóla sem starfa eftir hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér hugmynd um það hvaða ljósi foreldrar líta hugmyndafræðina, þekkingu 

þeirra á henni og hvernig og hvort þeir nota hana utan leikskólans. Þessi ritgerð er því 

mikilvægt skref í átt að skapa þekkingargrunn um gagnsemi og árangur verkefnisins í 

íslenskum leikskólum og getur lagt grunn að frekari rannsóknum á verkefninu eða einstökum 

þáttum þess. 

Ástæða þess að ég valdi að þetta viðfangsefni er sú að ég hef starfað í leikskóla sem hefur 

stuðst við hugmyndafræði Leiðtogans í mér frá skólaárinu 2013-2014. Í samskiptum við 

foreldra hef ég rekið mig á að þeir eru ekki nægilega meðvitaðir um ýmsa þætti 

hugmyndafræðinnar og vita ekki hvernig unnið er með hana innan leikskólans. Ég hef einnig 

tekið eftir því að ekki eru til margar rannsóknir um hugmyndafræðina og þær erlendu 

rannsóknir og kannanir sem hafa verið gerðar eru í flestum tilfellum gerðar af, eða fyrir, 

FranklinCovey, fyrirtækið sem stendur að baki verkefninu og hefur því augljósra hagsmuna 

að gæta. Einungis hefur verið gerð ein rannsókn á þessu verkefni hérlendis svo ég viti til og er 

það meistararannsókn þar sem skoðað var hvaða sýn deildarstjórar sem starfa eftir 

Leiðtoganum í mér hafa á forystu og sitt forystuhlutverk (Dagný Vilhjálmsdóttir, 2016). Það 

var því bæði áhugi minn og forvitni sem rak mig áfram í að rannsaka þetta efni og hef ég lært 

mikið af því að vinna þessa rannsókn. Það er ætlun mín að nýta rannsóknina til þess að 

aðstoða minn vinnustað og aðra leikskóla sem starfa eftir Leiðtoganum í mér við að finna 

árangursríkar leiðir sem styðja við bæði kennara og foreldra þannig að hugmyndafræðin 

komi sem flestum til góða, bæði innan leikskóla sem utan. 

Ritgerðin skiptist í sex kafla sem síðan skiptast í undirkafla. Í fyrsta kafla er farið yfir 

fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar þar sem fyrst er fjallað um Leiðtogann í mér og grein 

gerð fyrir þeim rannsóknum og úttektum sem til eru á því verkefni og hvað hugmyndafræðin 

felur í sér. Því næst er fjallað um félags- og tilfinningaþroska barna en Leiðtoginn í mér snýr 

meðal annars að því að efla þann þroska hjá börnum. Að lokum er fjallað um samstarf 

foreldra og leikskóla sem er stór þáttur í leikskólastarfinu og tengist hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér að því leyti að mikilvægt er að foreldrar séu meðvitaðir um það starf sem á 

sér stað í leikskólanum. Á eftir fræðilegum bakgrunni er fjallað um aðferðafræði 

rannsóknarinnar, val á eigindlegum rannsóknaraðferðum, framkvæmd rannsóknarinnar og 

þátttakendum. Þá er einnig fjallað um siðferðisleg álitaefni og stöðu rannsakanda innan 
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rannsóknarinnar. Að lokum eru rannsóknarspurningarnar lagðar fram. Þegar aðferðafræðinni 

hefur verið gerð skil eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar en sá kafli skiptist í fjóra 

undirkafla. Fyrst er fjallað um það hvernig leikskólar kynna og miðla hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér fyrir mæðrum barna í leikskólunum, því næst er gerð grein fyrir reynslu og 

skilningi mæðranna á verkefninu Leiðtoginn í mér, sagt frá samstarfi og samskiptum á milli 

leikskóla og heimila og að lokum eru niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman. Í 

umræðukafla ritgerðarinnar eru niðurstöðurnar tengdar við fræðilegan bakgrunn 

ritgerðarinnar þar sem fyrst er fjallað um niðurstöður tengdar Leiðtoganum í mér, þá er 

fjallað um skilning og þekkingu mæðranna, meðal annars hversu vel börnin ná að tileinka sér 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér að mati mæðranna og að lokum er samstarfið á milli 

mæðranna og leikskólanna rætt. Síðasti kafli ritgerðarinnar er svo samantekt og lokaorð þar 

sem lærdómur af rannsókninni verður dreginn saman. Viðhorf mín til niðurstaðna verða lögð 

fram ásamt vangaveltum og hugmyndum að aðferðum til þess að efla samstarf á milli 

leikskóla og heimila og auka þekkingu foreldra á Leiðtoganum í mér. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um þau fræði sem tengjast og liggja að baki þessu verkefni. 

Fyrst verður fjallað um Leiðtogann í mér og þær úttektir sem gerðar hafa verið á verkefninu í 

skólum sem starfa í anda hugmyndafræðinnar. Þær úttektir sem greint verður frá hér á eftir 

og tengjast Leiðtoganum í mér eru flestar gerðar á vegum alþjóðlega fyrirtækisins 

FranklinCovey sem sér um þróun og innleiðingu verkefnisins í skólum um allan heim. 

Mikilvægt er að taka niðurstöður þessara úttekta með fyrirvara því þær eru ekki 

framkvæmdar af hlutlausum aðila. Auk þessara úttekta verður greint frá niðurstöðum 

íslenskrar meistararannsóknar þar sem skoðað var hvaða sýn deildarstjórar sem starfa eftir 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér hafa á forystu og sitt forystuhlutverk (Dagný 

Vilhjálmsdóttir, 2016). Þá byggir fræðilegi grunnurinn einnig á umfjöllun og niðurstöðum 

rannsókna á félags- og tilfinningaþroska barna og mikilvægi samstarfs foreldra og leikskóla. Í 

verkefninu Leiðtoginn í mér er lagt upp með að vinna markvisst að eflingu félags- og 

tilfinningaþroska barna auk þess sem áhersla er lög á að hugmyndafræðin skili sér vel til 

foreldra í gegnum gott samstarf og samskipti. 

2.1 Leiðtoginn í mér 

Fyrirtækið FranklinCovey á Íslandi (e.d.b) fer fyrir verkefninu Leiðtoginn í mér hérlendis en 

þetta er alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stjórnendaþjálfunar, ráðgjafar og rannsókna á árangri 

einstaklinga, liðsheilda og vinnustaða. Á heimasíðu þeirra kemur fram að verkefnið sé 

hugsað sem heildrænt umbreytingarlíkan fyrir skóla sem byggt er á rannsóknum um það 

hvernig mögulegt er að breyta menningu innan skólasamfélags til þess að efla félagsfærni, 

tilfinningagreind og mannleg samskipti nemenda auk þess að bæta námsárangur og efla 

áhuga og vilja til þess að vera þátttakandi í leik og starfi (FranklinCovey Iceland, e.d.a) 

Frá því að Leiðtoginn í mér var opinberlega innleitt sem þróunarverkefni í skóla árið 2009 

hafa yfir 2000 skólar um allan heim notast við hugmyndafræðina til að bæta skólamenningu, 

kenna félags- og tilfinningafærni og til að bæta námsárangur nemenda. Það sem helst greinir 

Leiðtogann í mér frá öðrum skólastefnum og þróunarverkefnum er áhersla hans á 

leiðtogafærni (Education direction, e.d.). 

Í könnun sem var gerð meðal foreldra í Bandaríkjunum um hvaða kröfur þeir gerðu til 

skólastarfsins var niðurstaðan sú að þeir vildu allra helst að börn þeirra efldu hæfileika sína 

til að láta sér lynda við aðra og læra að bera ábyrgð. Foreldrar vildu að börnin væru 

umburðarlynd gagnvart mismunandi fólki, gætu leitað lausna og lært að vera hugmyndarík. 

Þessar skoðanir foreldra gefa til kynna að skólar ættu, auk þess að bæta námsárangur, að 

gefa nemendum möguleika á að hámarka möguleika sína til bættra samskipta og félagshæfni 
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(Covey, 2008; FranklinCovey Iceland, e.d.a). Hugmyndafræði verkefnisins Leiðtoginn í mér 

byggir meðal annars á þessum niðurstöðum og stuðlar að því að vinna með þessa tilteknu 

þætti. 

Verkefnið Leiðtoginn í mér byggir á líkani sem felur í sér umbreytingu í sjö þrepum. Hvert 

þrep endurspeglar eina venju sem býður upp á stigvaxandi og samþætta nálgun til þess að ná 

árangri jafnt persónulega og félagslega. Þrep fyrir þrep eiga þessar sjö venjur að færa börn 

frá ósjálfstæði til sjálfstæðis og þaðan til aukinnar samvirkni (Covey, 2016). Venjurnar sjö eru 

upphaflega gerðar fyrir fullorðna til þess að ná sem bestum árangri í lífinu og eru nefndar Sjö 

venjur til árangurs (e.The seven habits for highly effective people) en þær hafa verið 

aðlagaðar börnum og þroska þeirra og eru þar nefndar Leiðtoginn í mér (Covey, 2008). 

Fyrstu þrjár venjurnar fjalla um sjálfstjórn og hjálpa þær til við að komast frá ósjálfstæði 

til sjálfstæðis. Þessar venjur snúast að mestu leyti um persónulegar venjur eins og að bera 

ábyrgð á sjálfum sér, skipuleggja sig og forgangsraða og eru þannig undanfari félagslegra 

sigra sem síðari venjurnar fjall um. Félagslegir sigrar felast meðal annars í hópvinnu, 

samvinnu og samskiptum. Sjöunda og síðasta venjan er svo venja endurnýjunar. Þannig 

tengjast venjurnar allar saman, efla hver aðra og auka gildi sitt eins og sjá má í töflu 1 (Covey, 

2016). Þegar hafist er handa við að vinna með venjurnar sjö er byrjað á því að vinna með 

fyrstu venjuna og svo koll af kolli. Þegar venjurnar eru kynntar fyrir leikskólabörnum er 

mikilvægt að þau fái tækifæri til að ná tökum á hverri venju fyrir sig og því algengt að fjallað 

sé um hverja venju mjög reglulega því ekki er ætlast til að hver venja sé lærð á tilteknum 

tíma heldur er það einstaklingsbundið hve langan tíma það tekur. Í töflu 1 má sjá allar 

venjurnar sjö en hér verður sérstaklega fjallað um fyrstu þrjár venjurnar því að þær læra 

börnin fyrst. Þessar venjur snúa að þeim sjálfum og það getur tekið tíma að læra og tileinka 

sér þær. 
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Tafla 1: Einkenni venjanna sjö 

 

Venja eitt: Taktu af skarið (e. Be Proactive) felur í sér að vera ábyrg manneskja, taka 

frumkvæði, hafa stjórn á aðgerðum sínum, viðhorfum og skapi, kenna ekki öðrum um mistök 

sín og gera það rétta án þess að vera beðinn um það, jafnvel þó að enginn sjái til (Covey, 

2008). Sem dæmi um það hvernig þessi venja birtist í leikskólastarfinu þá snýst hún um að 

barn geti stoppað og hugsað áður en það bregst við aðstæðum auk þess að átta sig á því 

hvað það getur haft áhrif á og hvað ekki, vita hvað er innan áhrifahrings þess og hvað ekki. 

Venja tvö: Í upphafi skal endinn skoða (e. Begin with the End in Mind) felur í sér að 

skipuleggja fram í tímann, setja sér markmið, gera hluti sem hafa þýðingu og skipta máli. Þá 

felur þetta einnig í sér að einstaklingur sé mikilvægur hluti af skólastofunni/deildinni, taki 
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þátt í verkefnum og framtíðarsýn skólans og leiti leiða til þess að vera góður samfélagsþegn 

(Covey, 2008). Sem dæmi um það hvernig venja tvö birtist í leikskólastarfinu þá snýst hún um 

að barnið viti hvert það stefnir og hugsi um útkomuna áður en það framkvæmir. 

Venja þrjú: Mikilvægast fyrst/Forgangsraðaðu (e. Put First Things First) felur í sér að 

forgangsraða, þ.e. verja tíma sínum í mikilvægustu hlutina fyrst. Þetta leiðir af sér að taka 

ekki að sér eitthvað sem maður ætti ekki að gera, til að mynda vegna tímaleysis eða vegna 

þess að önnur verkefni eru mikilvægari. Venjan leggur upp úr því að vera agaður og 

skipulagður, gera áætlun og fylgja henni eftir (Covey, 2008). Í leikskólastarfinu birtist venja 

þrjú á þann hátt að börnin eru hvött til þess að hugsa um það hvað er mikilvægast að gera 

fyrst og átta sig á því hvað er ekki mikilvægt, auk þess að fá þau til að forgangsraða 

verkefnum. 

Venjurnar stuðla meðal annars að því að börn öðlist betri hæfni í félags- og tilfinningalegu 

tilliti, meðal annars með því að gera þau sjálfsöruggari, hæfari til að þróa sambönd, byggja 

upp vináttu, leysa átök, gera þau hæfari til að takast á við krefjandi verkefni og hjálpar þeim 

að stjórna tilfinningum sínum (Ashdown og Bernard, 2012). Til þess að sú hegðun eða hæfni 

verði ekki einungis bundin við leikskólann er mikilvægt að foreldrasamstarf og samskipti séu 

góð. 

Venjurnar eru allar aðlagaðar að aldri og þroska barnanna og þær útskýrðar fyrir börnum 

þannig að þau geti skilið þær. Fyrstu venju, Taktu af skarið, má til dæmis útskýra með dæmi 

um nokkur börn sem langar að lita en vantar liti og blöð. Þá getur barn tekið af skarið með 

því að ná í litina og blöðin, því það er eitthvað sem barnið getur haft áhrif á, í stað þess að 

bíða eftir því að einhver annar geri það eða í stað þess að biðja hinn fullorðna um að ná í það 

fyrir sig. 

Til þess að gera venjurnar sjö skiljanlegar og aðgengilegar fyrir börn eru þær settar upp í 

svokallað Leiðtogatré þar sem sýnt er með myndrænum hætti hvernig venjurnar byggja allar 

á hverri annarri. Leiðtogatré eru stór hluti af sýnileika verkefnisins í skólum og leikskólum því 

tréið er mjög oft vel sýnilegt á veggjum skólanna. Eins og segir hér að framan eru fyrstu þrjár 

venjurnar venjur persónulegs sigurs og er byrjað á því að vinna með þær venjur áður en farið 

er að vinna með venjur fjögur til sex sem eru venjur félagslegs sigurs. Þegar einstaklingur er 

búinn að tileinka sér fyrstu sex venjurnar getur hann farið að vinna með sjöundu venjuna 

sem er endurnæring. Í Leiðtogatrénu eru fyrstu þrjár venjurnar settar fram sem rætur trésins 

því mikilvægt er að byrja hjá sjálfum sér. Venjur fjögur til sex eru settar fram sem stofn 

trésins því stofninn byggir á rótunum og að lokum er trjákrónan tákn fyrir sjöundu og síðustu 

venjuna því hún byggir á hinum sex venjunum. Á Leiðtogatrénu er notast við tungumál sem 

hentar börnum til þess að útskýra venjurnar (Covey, 2016; Covey, Covey, Summers og Hatch, 

2014 ; FranklinCovey Education, 2018). 
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Ein aðferð til þess að kynna Leiðtogann í mér er svokallaður Leiðtogadagur sem haldin er 

í skólum sem starfa eftir hugmyndafræðinni. Á þessum dögum er gestum boðið í heimsókn í 

skólann og eru það yfirleitt gestir sem eru lítið eða ótengdir skólanum og starf skólans kynnt 

fyrir þeim en stundum er foreldrum boðið að koma. Þessir dagar veita nemendum tækifæri 

til að deila hæfileikum sínum og æfir nemendur í því að koma fram fyrir framan fullorðið fólk 

og gerir nemendurna þannig örugga með sína framkomu (Covey, o.fl., 2014). 

Ein aðferð sem mikið er notuð til að efla leiðtogann í nemendum er að gefa þeim 

Leiðtogahlutverk. Með þessu er átt við að nemendur fá hlutverk sem þeir bera ábyrgð á. 

Dæmi um slík hlutverk eru að tæma ruslafötur deildarinnar eða bekkjarstofunnar, raða 

stólunum við borðin eða gæta þess að ljósin séu kveikt eða slökkt eftir því sem við á. Þetta 

gefur nemendur tækifæri til að finna hvað það þýðir að vera ábyrgur fyrir einhverju. Þetta 

kennir þeim einnig að það að vera leiðtogi felur í sér að taka frumkvæði og stundum gera 

það sem aðrir vilja ekki gera auk þess sem leiðtogahlutverkin gera nemendum kleift að sjá 

reglulegan árangur og að þeir finna að þeir skipta máli (Covey, o.fl., 2014). 

Árið 2015 var framkvæmd rafræn könnun á meðal foreldra barna í fimm mismunandi 

skólum í Bandaríkjunum sem vinna eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér. Könnunin innihélt 

spurningalista og voru svarendur 248 talsins. Helstu niðurstöður þessarar könnunar voru þær 

að meirihluti foreldra var meðvitaður um að skóli barna þeirra starfaði eftir hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér og virtist sem skólunum gengi almennt vel að miðla markmiðum Leiðtogans 

í mér til foreldra. Einnig lýsti meirihluti svarenda yfir ánægju sinni með Leiðtogann í mér og 

meira en tveir þriðju höfðu séð jákvæðar breytingar á börnum sínum síðan framkvæmd 

áætlunarinnar hófst í skólum barna þeirra. Þegar foreldrar voru spurðir hvort þeir merktu 

breytingu á börnum sínum nefndi meirihluti svarenda að þeir væru mjög ánægðir með það 

hvernig Leiðtoginn í mér hefði aukið persónusköpun og þroska barnanna. Svarendur voru 

sérstaklega ánægðir með það hvernig verkefnið stuðlaði að ábyrgð, forgangsröðun, 

lausnaleit, virkni, virðingu fyrir öðrum og markmiðssetningu hjá börnunum og tóku eftir 

eflingu á þessum þáttum í fari barnanna. Einnig tóku svarendur eftir jákvæðum breytingum á 

námsárangri barna, auknu sjálfstrausti og betra sjálfsáliti auk þess sem börnin voru meiri 

félagsverur en áður eftir að vinna með Leiðtogann í mér hófst. Meirihluti svarenda sagði að 

þeir væru mjög líklegir til að mæla með hugmyndafræði Leiðtogans í mér við aðra sem 

bendir til almennrar ánægju með hugmyndafræðina á meðal svarenda (Lighthouse Research 

& Development, Inc., 2015). 

Í könnun sem gerð var á vegum Educational Direction (e.d.) var markmiðið að skilja helstu 

viðfangsefni skólastjóra þegar kemur að kennslu í þeirra skólum og komast að því hvernig 

Leiðtoginn í mér kemur út í samanburði við aðrar skólastefnur sem taka á sömu 

viðfangsefnum. Niðurstöðurnar voru mjög jákvæðar í samanburði við aðrar þekktar og 
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samþykktar skólastefnur og er ljóst að skólastjórar í skólum sem vinna eftir Leiðtoganum í 

mér sjá stefnuna sem árangursríka og sambærilega lausn til að bæta skólamenningu, bæta 

námsárangur, auka forystuhæfileika og til að bæta heildrænt gengi skóla í að ná 

kennslufræðilegum markmiðum sínum (Educational Direction, e.d.). Niðurstöður þessarar 

könnunar benda einnig til þess að Leiðtoginn í mér sé jafn árangursrík aðferð, ef ekki 

árangursríkari en sambærilegar aðferðir, í því að auka leiðtogahæfni nemenda og breyta 

skólamenningu til hins betra. Þó að hugmyndafræðin hafi ekki verið þróuð sem fræðileg 

umbótastefna eru keðjuverkandi áhrif bætts námsumhverfis og jákvæðrar hegðunar 

nemenda þau að námsárangur verður betri. Ánægja skólastjórnenda sem unnið hafa með 

stefnuna Leiðtogann í mér gefur sterka vísbendingu um árangur verkefnisins. 

Önnur rannsókn var framkvæmd árið 2014 af Westgate Research, Inc. þar sem viðtöl 

voru tekin við 260 skólastjóra sem allir áttu það sameiginlegt að hafa, ásamt sínum skólum, 

unnið með Leiðtogann í mér. Skólastjórarnir voru valdir af handahófi og störfuðu allir í 

Bandaríkjunum og Kanada. Meðal þess sem kom fram í þessari rannsókn var að 66% 

skólastjóranna sáu mjög jákvæð áhrif Leiðtogans í mér á skólastarfið, 33% sáu jákvæð áhrif 

og 1% sá engin áhrif. Skólastjórarnir höfðu séð breytingar á menningu innan 

starfsmannahópsins, nemendahópsins og einnig hjá foreldrum og nærsamfélaginu. Einnig 

kom fram að þátttaka foreldra í skólastarfinu var betri auk þess sem skólastjórarnir tóku eftir 

góðum viðbrögðum frá foreldrum, en 92% nefndi að viðbrögð foreldra væru mjög jákvæð 

eða jákvæð (Westgate Research, Inc., 2014). 

Hér á landi hefur verið gerð ein rannsókn tengd Leiðtoganum í mér en þar voru tekin 

viðtöl við og fylgst með starfi sex deildarstjóra en þrír þeirra störfuðu eftir hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér en þrír störfuðu eftir öðrum stefnum. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

leiddu meðal annars í ljós að deildarstjórar sem störfuðu eftir Leiðtoganum í mér nefndu að 

þeirra starfsfólk væri duglegt að taka af skarið og þurfa deildarstjórarnir því síður að biðja 

starfsfólk sitt um að taka þátt og minni tími fer í starfsmannaskipulag. Deildarstjórunum 

fannst þannig að starfsfólk sitt hafi tileinkað sér fyrstu venjuna, Taktu af skarið, best af 

venjunum sjö (Dagný Vilhjálmsdóttir, 2016). 

Leiðtoginn í mér snýr meðal annars að því að efla félags- og tilfinningaþroska barna en 

fyrstu þrjár venjurnar snúa meðal annars að því að efla tilfinningahæfni og sjálfstjórn barna 

en venjur fjögur til sex miða að því að efla félagsfærni þeirra. Hér á eftir verður fjallað um 

slíkan þroska og rannsóknir tengdar honum. 
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2.2 Félags- og tilfinningaþroski 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) er mikilvægt að mynda jákvæðan skólabrag og 

umhverfi sem hvetur til heilsusamlegs lífernis þar sem hlúð er að þroska og margvíslegum 

þáttum heilbrigðis með markvissum hætti.  

Félags- og tilfinningaþroski (e. social-emotional development) er oft skilgreindur sem geta 

barnsins, frá fæðingu til fimm ára aldurs, til þess að þróa náið og öruggt samband við 

fullorðna og jafningja, upplifa, stjórna og tjá tilfinningar sínar á viðeigandi hátt og til þess að 

kanna umhverfið og læra (Ashdown og Bernard, 2012). 

Hjá Ashdown og Bernard (2012) kemur fram að innan sviðs heilbrigðis í skólastarfi er 

meðal annars lögð áhersla á að efla jákvæða sjálfsmynd, jákvæða andlega líðan, góð 

samskipti og þekkingu og skilning á eigin tilfinningum og annarra. Vísindamenn og 

sérfræðingar hafa lýst þeirri félags- og tilfinningafærni sem ung börn þurfa að búa yfir þegar 

þau byrja í skóla. Þar má nefna sjálfstraust, getu til að þróa jákvæð tengsl við jafningja og 

fullorðna, einbeiting og þrautseigja til þess að takast á við erfið verkefni, getu til að tjá 

tilfinningar, hæfileikann til að hlusta á leiðbeiningar og færni í að leysa félagsleg vandamál. 

Þessi félags- og tilfinningafærni gerir börn sjálfsöruggari og hæfari til þess að þróa sambönd, 

byggja upp vináttu, leysa átök, gerir þau þrautseigari þegar upp koma krefjandi verkefni, 

hjálpar þeim að takast á við reiði og óánægju og að stjórna tilfinningum sínum (Ashdown og 

Bernard, 2012).  

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar þar sem leikskólastarf var skoðað út frá sjónarhóli 

foreldra leiddi í ljós að foreldrar telja helsta hlutverk leikskólans vera að efla félagslega færni 

barna auk þess sem foreldrum þykir mikilvægt að börnin njóti sín sem einstaklingar, læra að 

vera sjálfbjarga við athafnir daglegs lífs og læri að þau geta treyst á sig sjálf. Einnig kom fram 

að foreldrar vildu að börn þeirra lærðu samkennd og að bera virðingu fyrir öðrum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010a). Þetta eru þættir sem Leiðtoginn í mér vinnur að sérstaklega í gegnum 

venjurnar sjö því fyrstu þrjár venjurnar snúa að því að efla einstaklinginn, koma honum frá 

ósjálfstæði til sjálfstæðis, venjur fjögur til sex snúa að því að efla einstaklinginn félagslega og 

sjöunda venjan fjallar um að rækta sjálfan sig og njóta sín sem einstaklingur (Covey, 2016). 

Hugmyndafræði Leiðtogans í mér miðar meðal annars að því að efla tilfinningagreind 

nemenda. Tilfinningagreind hefur verið skipt í fimm flokka, þ.e. að kunna skil á eigin 

tilfinningum, að hafa stjórn á tilfinningum, að hvetja sjálfan sig til dáða, að kannast við 

tilfinningar annarra og að ráða við náin sambönd (Goleman. 2000). Goleman (2000) hefur 

meðal annars fjallað um tilfinningagreind og bendir á að hún feli í sér að hafa stjórn á 

fljótfærnishugmyndum sínum, að lesa tilfinningar annarra og færni í samskiptum við aðra. 

Hann telur að mismunandi sé eftir einstaklingum hversu færir þeir séu í þessum 

meginþáttum tilfinningagreindar. Sem dæmi má nefna að sumir einstaklingar geta með góðu 
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móti tekist á við kvíða hjá sjálfum sér en eigi aftur á móti erfitt með að róa aðra. Unnið er 

með tilfinningar á svipaðan máta í verkefninu Leiðtoginn í mér þar sem lagt er upp úr því að 

börn hafi stjórn á tilfinningum sínum, þekki tilfinningar sínar, efli sjálfstraust sitt og félagsleg 

samskipti sín auk þess að efla fleiri persónu- og félagslega þætti með hjálp venjanna sjö. 

Viss ágreiningur er til staðar á sviði kennslu ungra barna um bestu og árangursríkustu 

leiðirnar til að kenna ungum börnum félags- og tilfinningafærni. Sumir fræðimenn á sviði 

kennslu ungra barna fullyrða að kennarastýrð og fyrir fram ákveðin kennslustund sé ekki 

viðeigandi aðferð til þess að kenna ungum börnum félags- og tilfinningahæfni og telja að 

besta leiðin til að efla börn á þessu sviði sé vel ígrundað og umhyggjusamt umhverfi 

(Ashdown og Bernard, 2012). Félags- og tilfinningaþroski barna eflist einnig í gegnum leik 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010b). Það er börnum eðlislæegt að leika sér og er leikurinn aðal 

námsleið barna í leikskólum. Í leik skapa börn sér sína eigin menningu og mynda félagslega 

hópa auk þess sem þau setja fram sínar eigin hugmyndir og þurfa um leið að sjá hlutina frá 

sjónarhóli annarra. Með þessum hætti taka börn þátt í lýðræðislegum athöfnum auk þess að 

efla meðal annars félagsleg samskipti og tilfinningatengsl (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Leiðtoginn í mér snýst einmitt um það að kennarinn bregðist við á ákveðinn hátt, með því að 

nota ákveðið tungumál og óbeina kennslu til þess að efla félags- og tilfinningahæfni barna en 

ekki fyrir fram ákveðnar og kennarastýrðar kennslustundir (Covey, 2008). 

Börn byrja strax í frumbernsku að læra samkennd en hversu ríkulega hún þroskast er þó 

háð því að foreldrar þeirra og aðrir umönnunaraðilar þekki tilfinningar barnanna vel. 

Samkvæmt grein Örnu H. Jónsdóttur, Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur 

(2013) hefur dvalartími barna í leikskólum lengst til muna og leika bæði foreldrar og 

kennarar því stórt hlutverk í að móta tilfinningahæfni leikskólabarna með því að veita reynslu 

sem annað hvort stuðlar að eða hindrar þróun þessarar hæfni hjá börnum. Þegar þau svo 

eldast mótast tilfinningaþroski þeirra í meira mæli fyrir áhrif frá félögum þeirra en þó hafa 

foreldrar og kennarar sem búa yfir góðri tilfinningahæfni áfram möguleika á að styðja við 

börn sem eru að taka sín fyrstu skref í tilfinningaþroskanum. Foreldrar og leikskólakennarar 

geta gert þetta meðal annars með því að kenna börnum að treysta tilfinningum sínum, 

stjórna þeim og hafa hemil á þeim. Margir kennarar sem kenna ungum börnum nota til 

dæmis leiki og sögur til þess að kenna börnunum félags- og tilfinningafærni (Ashdown og 

Bernard, 2012; Denham, Bassett og Zinsser, 2012; Goleman, 2000). Börn eyða sífellt meiri 

tíma innan veggja leikskólans (Hagstofa Íslands, 2016) og er því uppeldislegt hlutverk 

leikskólakennara sífellt mikilvægara í því að efla tilfinninga- og samskiptahæfni barna. Því má 

telja mikilvægt að foreldrar og leikskólakennarar starfi náið saman að því að efla þessa hæfni 

barnanna. 
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Rannsóknir benda til þess að þjálfun á sviði tilfinninga sé góður grunnur fyrir skólagöngu 

barna sem og allt lífið. Börn sem búa yfir góðum tilfinningaþroska eru líklegri til þess að vera 

vinsæl og eiga í góðum samskiptum við jafningja sína. Einnig er líklegt að börnin stríði síður 

við hegðunarvanda. Í skýrslu sem National Center for Clinical Infant Programs gaf út kemur 

fram að hæfni á sviði tilfinninga og félagsfærni hafi mikið um það að segja hvernig barninu 

muni vegna á fræðilega sviðinu, jafnvel hefur þessi hæfni meira forspárgildi heldur en til 

dæmis lestrargeta barna í grunnskóla (Ashdown og Bernard, 2012; Goleman, 2000). 

Samkvæmt grein Denham, Bassett og Zinsser (2012) styður tilfinningahæfni ungra barna, 

tjáning tilfinninga og reynsla þeirra og þekking á tilfinningum við félags- og fræðilega hæfni 

þeirra í leikskóla og allar götur eftir það. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2015) leggur áherslu á að 

efla félagslegan þroska barna með áherslu á hæfni þeirra í samskiptum, siðferðiskennd og 

tilfinningaþroska til þess að auka skilning þeirra á hvað felst í því að vera þátttakandi í 

lýðræðisþjóðfélagi. Ein aðferð til að efla félags- og tilfinningaþroska barna er í gegnum 

kennslufræðilegan leik en hann felur í sér að leikurinn og ákveðin námsmarkmið eru tengd 

saman og börn fá þannig tækifæri til að auka þekkingu sína á þann hátt að hún hefur 

einhverja merkingu fyrir þau (Jóhanna Einarsdóttir, 2010b). 

Til þess að auka líkur á því að börnin eflist sem mest á sviði félags- og tilfinningaþroska er 

mikilvægt að starfsfólk leikskóla og foreldrar eigi góð samskipti, hafi svipaðan skilning á 

starfinu sem fram fer og starfi vel saman. Slíkt samstarf er auk þess grundvöllur þess að 

tiltekin hugmyndafræði eða stefna leikskóla skili sér í þekkingu, skilningi og færni foreldra til 

að nýta hana áfram. Hér á eftir verður fjallað um foreldrasamstarf í leikskólum, mikilvægi 

þess og gerð grein fyrir rannsóknum á því sviði. 

2.3 Samstarf á milli foreldra og leikskóla 

Samkvæmt skýrslu OECD (2011) er það grundvallarréttur foreldra og skylda þeirra að vera 

þátttakendur í námi barna sinna og eiga foreldrar að vera í nánu samstarfi við starfsfólk 

leikskóla og fylgjast með því hvernig skólagöngu barna þeirra vindur fram. Niðurstöður 

rannsóknar sem Siraj-Blatchford, Sylva, Muttock, Gilden og Bell (2002) framkvæmdu, benda 

á að sameiginleg sýn foreldra og leikskóla á menntun barna og stuðningur við nám barna 

heima getur haft góð áhrif á þroska þeirra. Auk þess sem samskipti foreldra við starfsfólk 

leikskóla og stuðningur við nám þeirra heima tengist námsframvindu barnanna síðar meir 

sem og félags- og tilfinningaþroska þeirra og félagslegri aðlögun (OECD, 2011). 

Það eru margir þættir sem hafa áhrif á gæði leikskóla og meðal annars er það samstarf 

leikskóla og heimila (Urban, Vandenbroeck, Peeters, Lazzari og Van Laere, 2011). Síðustu ár 

hefur í vaxandi mæli verið lögð áhersla á samstarf á milli kennara og foreldra allt frá leikskóla 

til framhaldsskóla. Samstarfið snýst um nemandann og velferð hans og er það hlutverk 
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kennarans að aðstoða foreldrana í því mikilvæga verkefni sem þeir hafa tekist á hendur 

(Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2008; Nanna Kristín Christiansen, 2011). 

Þegar börn byrja í leikskóla er mikilvægt að foreldrar og starfsfólk leikskólans hefji samstarf 

þar sem lögð er áhersla á umhyggju og velferð barnanna. Slíkt samstarf þarf að byggja á 

skilningi og virðingu beggja aðila fyrir viðhorfum og þekkingu hins aðilans. Mikilvægt er að 

traust ríki á milli þessara aðila og að þeir geti tjáð sig um sjónarmið sín og tekið ákvarðanir 

um einstök börn í sameiningu. Samstarf skóla og foreldra á að felast í því að setja 

sameiginleg markmið sem báðir aðilar stefna að og taka sameiginlega ábyrgð á (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011). 

Aðalnámskrá leikskóla er rammi um leikskólastarfið og er leiðbeinandi fyrir 

leikskólakennara hvað varðar tilgang starfsins og markmið og segir þar að með samstarfi 

foreldra og starfsfólks leikskóla fá foreldrar tækifæri til þess að kynnast þeirri 

hugmyndafræði sem leikskólinn vinnur eftir, starfi hans og námskrá og að sama skapi fær 

starfsfólk leikskóla upplýsingar um barnið sem skipta máli í þeirra daglega lífi, svo sem um 

aðstæður þess, fyrri reynslu og áhugamál (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Íslenskar og 

erlendar rannsóknir hafa sýnt að gott samstarf á milli skóla og heimila auk virkrar þátttöku 

foreldra í námi barna verði til þess að auka líkur á velgengni í námi auk þess að hafa jákvæð 

áhrif á þroska barnanna (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007; Knopf og 

Swick, 2007). Gott samstarf á milli foreldra og kennara eykur líkur á því að skilningur kennara 

á þeim aðstæðum sem börnin og fjölskyldur þeirra búa við aukist (Jónína Sæmundsdóttir og 

Sólveig Karvelsdóttir, 2008). Niðurstöður erlendra rannsókna og fræðimenn segja svipaða 

sögu og hafa bent á að foreldrar og leikskólakennarar þurfa að vinna náið saman ef það á að 

veita börnum bestu mögulegu tækifæri til þess að læra og þroskast (Whalley og Chandler, 

2007). Rannsóknir hafa gefið það sterklega til kynna að þátttaka foreldra í menntun barna 

þeirra sé til hagsbóta fyrir börnin, fjölskyldur þeirra og samfélagið (Arnold, 2007). 

Samkvæmt lögum um leikskóla (Lög um leikskóla 90/2008, 1. gr.) annast leikskólinn 

uppeldi, umönnun og menntun barna á leikskólaaldri að ósk foreldra og samkvæmt sömu 

lögum eru það foreldrar sem teljast fara með forsjá barns. Það er því mikilvægt að gott 

samstarf sé á milli foreldra og leikskóla því leikskólakennarar hafa viðurkennt að þeir einir 

geti ekki séð um undirbúning barna fyrir frekara nám, heldur þurfa þeir stuðning fjölskyldna 

barnanna og stuðning samfélagsins alls og á móti geta leikskólakennarar stutt foreldra í 

uppeldi barnanna (Weiss. o.fl., 2008). Þátttaka foreldra í leikskólastarfi og skoðanir þeirra eru 

stór þáttur í því að hafa góða sýn á velferð og vellíðan barna. Það er mikilvægt að foreldrar 

og leikskóli bygig upp samstarf sem leggur áherslu á umhyggju og velferð barna 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Stuðningur foreldra við skólastarfið getur einnig haft jákvæð 

áhrif á það viðhorf sem þeir og börn þeirra hafa til skólans og með þeim hætti er hægt að 
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bæta skólaandann (Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2008; Sigrún Júlíusdóttir, 

2001). Rodd (2013) bendir á að starfsfólk leikskóla þurfi að finna áhrifaríkar leiðir til að fá 

foreldra til að taka þátt í starfi leikskóla með því að miðla hugmyndum sínum, skoðunum og 

áhyggjum og til að aðstoða við mótun og uppbyggingu starfsins. Bæði starfsfólk leikskóla og 

foreldrar eru sérfræðingar í barnauppeldi en á ólíkum sviðum og hafa mismunandi þekkingu 

og er gott samstarf á milli foreldra og leikskóla því mikilvægt til að samræma áherslur því að 

með þeim hætti verður nám barnsins árangursríkara og ábyrgð á því er á herðum beggja 

aðila. 

Foreldrar eru þeir sem þekkja börnin sín best og með því að gefa leikskólum mikilvægar 

upplýsingar um barnið styðja þeir við leikskólagöngu þeirra og leggja grunn að námi 

barnanna. Til þess að foreldrar geti fylgst með og stutt við leikskólagöngu barna og veitt 

þeim hvatningu er mikilvægt að foreldrar hafi greiðan aðgang að öllum upplýsingum er 

snerta þeirra börn og leikskólastarfið auk þess sem foreldrar eiga að vera þátttakendur í því 

að meta nám og líðan barna sinna en samkvæmt lögum um leikskóla skulu foreldrar eiga rétt 

á upplýsingum um stöðu þeirra barna og skólastarfið (Aðalnámskrá leikskóla, 2011; Lög um 

leikskóla 90/2008, 9.gr.). Rannsóknir hafa leitt í ljós að mikilvægt er að foreldrar tjái sig um 

væntingar sínar og viðhorf til leikskólagöngu barna þeirra auk þess sem mikilvægt er að 

foreldrar fái kynningu á hugmyndafræði leikskólans og markmiðum (Bryndís Garðarsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Reglubundin samtöl á borð við foreldraviðtöl eiga að fara fram í 

leikskólum en þau eru grundvöllur þess að fram fari markvissari samræður sem snerta líðan, 

nám og þroska barnsins í leikskólanum og heima (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Foreldraviðtöl geta verið gott tækifæri fyrir foreldra til þess að ræða væntingar sínar og 

viðhorf til leikskólagöngunnar auk þess sem starfsfólk leikskóla getur nýtt tækifærið til þess 

að koma á framfæri hugmyndafræði leikskólans og markmiðum. 

Gott samstarf á milli foreldra og leikskóla er lykillinn að góðum árangri barna og geta 

leikskólakennarar hjálpað foreldrum að taka ábyrgð á námsárangri og þroska barna sinna 

með því að senda heim efni og hugmyndir að einhverju sem foreldrar geta gert heima með 

börnum sínum (Weiss, o. fl., 2008). Það sem getur meðal annars komið jákvætt út úr slíku 

samstarfi eru góð áhrif á þroska barna og frammistöðu þeirra í námi, einnig getur samstarfið 

aukið áhuga þeirra, eflt félagsfærni og haft góð áhrif á hegðun (Jónína Sæmundsdóttir og 

Sólveig Karvelsdóttir, 2008). 

Á árunum 2006–2008 var gerð rannsókn meðal íslenskra leikskólakennara með það fyrir 

augum að skoða samstarf á milli þeirra og foreldra, en í rannsókninni var sérstök áhersla lögð 

á þann hluta samstarfsins sem snýr að ráðgjöf leikskólakennara við foreldra. Stuðst var við 

bæði eigindlega og megindlega aðferðafræði í rannsókninni. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru þær að ráðgjöf til foreldra virðist vera stór þáttur í starfi leikskólakennara auk þess sem 
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þörf foreldra fyrir rágjöf virðist vera að aukast því talsvert var um það að foreldrar leituðu 

eftir aðstoð til leikskólakennarana (Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2008). 

Þetta bendir til þess að foreldrar þurfi að hafa góðan aðgang að starfsfólki leikskóla og að 

starfsfólk þurfi að vera tilbúið að ráðleggja foreldrum þegar þeir leita eftir því. 

Þörf foreldra fyrir aðstoð og ráðleggingar leikskólakennara virðist því vera að aukast og 

geta verkefni á borð við Leiðtogann í mér verið verkfæri sem hægt er að nota til þess að 

leiðbeina foreldrum við uppeldi barna þeirra en til þess að slíkt megi verða er mikilvægt að 

foreldrar og leikskólakennarar samrými þær aðferðir sem notaðar eru við uppeldi barnanna 

bæði í leikskólanum og heima. Lagðar hafa verið fyrir kannanir þar sem foreldrar 

leikskólabarna eru spurðir um viðhorf sitt til leikskóla og hafa þær leitt í ljós að foreldrar eru 

almennt ánægðir með leikskóla sinna barna og störf þeirra og segja að börn þeirra séu 

ánægð í sínum leikskóla. Í sambærilegum könnunum hefur komið fram að mismunandi er 

hversu vel foreldrar þekkja þær stefnur sem leikskólarnir vinna eftir (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2009). Þó hefur komið fram að með árunum hafi áhugi foreldra á 

hugmyndafræði leikskóla, markmiðum þeirra og starfi aukist (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2017). 

Kannanir sýna að þátttaka foreldra í leikskólastarfi felist að mestu í því að taka þátt í 

viðburðum og fundum sem leikskólinn skipuleggur (Jóhanna Einarsdóttir, 2010a) en það kom 

fram í viðtali Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009) við leikskólastjóra að honum þætti erfitt að 

fá foreldra til þess að vera virkari í daglegu starfi leikskólans, fannst samstarf við foreldra 

vera of mikið tengt við skipulagða viðburði. 

Niðurstöður rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur (2010a) benda til þess að foreldrar óski 

ekki sérstaklega eftir meiri fræðslu, fleiri foreldrafundum og þess háttar því þeir sögðust ekki 

hafa tíma til þess. Foreldrar eru undir miklu álagi og hlutverk þeirra sem foreldrar og sem 

útivinnandi einstaklingar togast á því að gerðar eru meiri kröfur til þeirra á vinnumarkaði og 

sem þátttakendur í skólastarfi barna sinna. Því er mikilvægt að starfsfólk leikskóla finni leiðir 

til þess að koma til móts við foreldra en jafnframt auka samstarf á milli leikskóla og 

fjölskyldna (Jóhanna Einarsdóttir, 2010a). Þessar niðurstöður Jóhönnu Einarsdóttur (2010a) 

eru í mótsögn við niðurstöður Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2017) þar sem 

kom fram að áhugi foreldra virtist vera að aukast á leikskólastarfinu og gæti þessi munur 

stafað af því að þetta hafi breyst á þeim árum sem liðu á milli þess sem rannsóknirnar voru 

framkvæmdar. Anna Magnea Hreinsdóttir (2009) segir að lítill tími íslenskra foreldra og það 

hvað vinnudagur þeirra er langur virðist standa hvað mest í vegi fyrir virkari þátttöku foreldra 

í leikskólastarfinu en hún segir að menning Íslendinga og þær hefðir sem hafa skapast hljóti 

að hafa áhrif. Því telur hún að hefð þurfi að skapast fyrir virkari daglegri þátttöku foreldra 

sem getur bætt leikskólastarfið. 
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2.3.1 Upplýsingamiðlun á milli leikskóla og foreldra 

Mismunandi er hvernig samskiptum á milli foreldra og starfsfólks leikskóla er háttað en 

algengast er að samskiptin fari fram þegar börnin eru sótt í leikskólann eða komið með þau 

og því mikilvægt að nýta þann tíma til daglegra samskipta. Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur og 

Jóhönnu Einarsdóttur (2017) kom fram að foreldrar sögðu að aðgengi að starfsfólki væri gott 

og þeir gætu alltaf átt óformlegt spjall við starfsfólkið ef upp komu mál er vörðuðu þeirra 

börn og með þeim hætti gætu foreldrarnir fengið úrlausn á þessum málum. Í Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) er jafnframt talað um að starfsfólk leikskóla eigi að grípa öll þau tækifæri 

sem gefast til að fræða foreldra um leikskólastarfið og veita upplýsingar um barn þeirra auk 

þess sem mikilvægt er að starfsfólk gefi sér tíma til að hlusta á hugmyndir og skoðanir 

foreldra. Það er einnig mikilvægt að starfsfólk hvetji foreldra til að spyrjast fyrir um það starf 

sem fram fer í leikskólanum og til að fá upplýsingar um líðan og hag barna þeirra. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2007) er 

algengast að leikskólakennarar hafi óformleg samskipti við foreldra með spjalli dagsdaglega. 

Innihald þessara samskipta voru oftast tengd því hvernig barninu líður í leikskólanum en 

næstalgengasta umræðuefnið var tengt daglegu starfi leikskólans, þroska barnsins og námi 

(Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Niðurstöður rannsóknar Jóhönnu 

Einarsdóttur (2010a) leiddu í ljós að foreldrar voru ánægðastir með óformleg samskipti 

dagsdaglega þar sem starfsfólkið upplýsti þau um þeirra barn eða það sem hafði átt sér stað 

yfir daginn. Foreldrarnir vildu einnig að upplýsingar um það sem átti sér stað yfir daginn væri 

til dæmis gert aðgengilegt á upplýsingatöflu eða heimasíðu leikskólans. Misjafnt var eftir því 

á hvaða leikskóla foreldrarnir áttu börn hvort þeim þætti upplýsingaflæðið nógu gott 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010a). 

Samkvæmt skýrslu Önnu Magneu Hreinsdóttur, Kristínar Norðdahl og Svölu Jónsdóttur 

(2005), sem er hluti af rannsóknarverkefninu NámUST, notar starfsfólk leikskóla tölvutækni 

meðal annars til að koma starfi leikskólans á framfæri með því að setja upplýsingar inn á 

heimasíðu auk þess sem netið er notað meðal annars í samstarfi við foreldra. Sagt er að 

tilgangur heimasíðu leikskóla sé að koma á framfæri upplýsingum um stefnu og starf 

leikskólans svo þeir sem hefðu áhuga á að kynna sér þetta gætu gert það. Einnig kom fram 

að stór hluti þátttakenda í rannsóknarverkefninu sagði að heimasíðan væri til þess að koma 

upplýsingum um innra starf leikskólans til fjölskyldna barnanna. Tölvupóstur var einnig 

notaður til að koma upplýsingum til foreldra (Anna Magnea Hreinsdóttir, Kristín Norðdahl og 

Svala Jónsdóttir, 2005). Rafræn samskipti og upplýsingagjöf virðast vera að aukast og virðist 

stórum hluta foreldra þykja gott að fá tölvupósta frá leikskólum á meðan einhverjir vilja 

frekar stofna lokaðan hóp á Facebook til að hafa samskipti (Löfdahl, 2014). 
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Gerð var könnun á meðal foreldra leikskólabarna í Mosfellsbæ þar sem fram kom að 

foreldrar fá helst upplýsingar um leikskólastarfið með tilkynningum eða á upplýsingatöflum 

auk þess sem margir nefna að upplýsingarnar komi með daglegu spjalli við starfsfólk. Einnig 

kom fram að flestum foreldrum finnst upplýsingaflæðið mjög gott eða frekar gott. Foreldrar 

vilja að upplýsingaflæði sé gott og starfsfólk ræði við foreldra þegar börnin eru sótt og vilja 

foreldrar að auðvelt sé að fylgjast með starfinu og upplýsingar séu settar fram þannig að 

auðvelt sé að skilja þær (Helga Dís Sigurðardóttir, 2010). Þetta er í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2017) þar sem fram kom að 

foreldrar lögðu áherslu á óformlegt samskipti við starfsfólk þegar komið er með börnin í 

leikskólann eða þau sótt. Einnig kom fram að ákveðinn hluti foreldra er ánægður með að fá 

upplýsingar í gegnum tölvupóst til að geta fylgst með og fengið áminningar en upplýsingar 

sem hengdar eru upp í leikskólanum fara oftar fram hjá foreldrunum (Arna H. Jónsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2017). 

2.4 Samstarf foreldra og leikskóla um Leiðtogann í mér 

Það er mjög mikilvægt að foreldrar séu upplýstir um Leiðtogann í mér áður en börnin fara að 

nefna venjurnar sjö heima. Til eru nokkrar aðferðir til þess að upplýsa foreldra um venjurnar 

sjö og Leiðtogann í mér og sem dæmi má nefna er hægt að senda bréf heim sem inniheldur 

samantekt á Leiðtoganum í mér og jafnvel útdrátt úr venjunum sjö sem foreldrar geta hengt 

upp eða staðsett heima þar sem allir sjá. Einnig er hægt að senda heim gjöf til að bjóða nýja 

nemendur velkomna. Þessi gjöf gæti innihaldið myndir og dæmi um það hvað skólinn er að 

gera í tengslum við Leiðtogann í mér, sögur og svör við algengum spurningum er varða 

hugmyndafræðina. Fréttabréf er einn möguleiki til þess að kynna verkefnið en þá er 

reglulega sent heim fréttabréf þar sem venjurnar sjö eru kynntar eða sögð saga úr 

skólastarfinu sem tengist Leiðtoganum í mér. Margir skólar halda úti vefsíðum og eru þær 

góður valkostur til þess að deila upplýsingum með foreldrum um verkefnið. Einn möguleiki til 

þess að kynna Leiðtogann í mér fyrir foreldrum er að skólar bendi foreldrum á bækur og 

myndbönd tengd verkefninu eða jafnvel setji upp bókasafn fyrir foreldra þar sem þeir geta 

aflað sér upplýsinga um verkefnið. Að lokum má nefna þá aðferð að nemendurnir sjálfir séu 

með fræðslu fyrir fjölskyldur sínar. Þannig geta nemendur fengið verkefni með sér heim til 

þess að kenna foreldrum sínum og systkinum venjurnar. Slíkt verkefni getur innihaldið 

stuttar sögur sem fylgja spurningar eða umræður um það hvernig fjölskyldan getur innleitt 

verkefnið heima (Covey o.fl., 2014). 

Til eru fleiri leiðir til þess að auka þátttöku foreldra í Leiðtoganum í mér. Dæmi um slíkt er 

að bjóða foreldrum á viðburði í skólanum. Flestir skólar halda slíkar samkomur svo einungis 

þarf að finna leiðir til þess að kynna verkefnið fyrir foreldrum við slík tækifæri. Leiðtogadagur 
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er einn slíkur dagur. Margir skólar halda viðburð sem kallaður er Leiðtogadagur þar sem 

gestum er boðið í heimsókn, til dæmis utan að komandi aðilum frá skólum eða fyrirtækjum í 

nágrenni skólans eða jafnvel foreldrum og öðrum fjölskyldumeðlimum (Covey o.fl., 2014). 

Meðfram því að halda Leiðtogadaga er hægt að fá foreldra til þess að vera sjálfboðaliðar í 

verkefninu til þess að kynna þá enn betur fyrir Leiðtoganum í mér. Þetta er hægt að gera 

með því að fá foreldra til þess að kynna fyrir barnahópnum hvað þeir hafa lært um forystu, 

eða fá foreldra til þess að aðstoða börnin við að útbúa listaverk, skrifa lög eða leikritið sem 

innihalda venjurnar sjö og jafnvel að fá foreldra til þess að kenna börnunum hvernig á að 

leiða verkefni í hinum raunverulega heimi, til dæmis úti á vinnumarkaðnum. Auk þess sem 

hægt er að fá foreldra til þess að segja öðrum foreldrum frá Leiðtoganum í mér og þannig 

dreifa boðskapnum (Covey o.fl., 2014). 

2.5 Samantekt á fræðilegum bakgrunni 

Hér að framan hefur verið fjallað um Leiðtogann í mér, félags- og tilfinningaþroska auk 

samstarfs á milli foreldra og leikskóla. Leiðtoganum í mér er ætlað að efla félagsfærni, 

tilfinningagreind og mannleg samskipti nemenda auk þess að bæta námsárangur og efla 

áhuga og vilja til þess að vera þátttakendur í leik og starfi. Leiðtoginn í mér byggir á sjö 

venjum til árangurs sem eiga að færa börn frá ósjálfstæði til sjálfstæðis og þaðan til 

samvirkni. Samkvæmt rannsóknum og könnunum tengdum Leiðtoganum í mér eru 

þátttakendur þeirra jákvæðir gagnvart hugmyndafræðinni, taka eftir jákvæðum breytingum 

á börnum í tengslum við hana og eru líklegir til að mæla með henni við aðra. Einnig benda 

niðurstöður til þess að hugmyndafræðin sé árangursrík aðferð til að auka leiðtogahæfni 

nemenda og breyta skólamenningu til hins betra. 

Leiðtoginn í mér snýr meðal annars að því að efla félags- og tilfinningaþroska barna en 

slíkur þroski er oft skilgreindur sem geta barna til þess að þróa náið og öruggt samband við 

fullorðna og jafningja auk þess að upplifa, stjórna og tjá tilfinningar sínar á viðeigandi hátt og 

til þess að kanna umhverfið og læra. Rannsóknir sýna að foreldrar telja helstu hlutverk 

leikskóla vera að efla félagslega færni barna. Rannsóknir sýna jafnframt fram á að þjálfun 

tilfinninga sé góður grunnur fyrir skólagöngu barna og allt lífið. Eitt af því sem getur haft áhrif 

á félags- og tilfinningaþroska barna eru samskipti foreldra þeirra og leikskóla. 

Þátttaka foreldra í leikskólastarfi barna og sameiginleg sýn þeirra og leikskóla á menntun 

barna getur haft góð áhrif á þroska barnanna. Auk þess sem samskipti foreldra við starfsfólk 

leikskóla og stuðningur við nám barna heima tengist námsframvindu barnanna síðar meir 

sem og félags- og tilfinningaþroska þeirra. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka foreldra í 

leikskólastarfinu er aðallega falin í því að þeir mæti á viðburði eða fundi sem leikskólinn 
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skipuleggur. Helstu samskiptin eru falin í óformlegu spjalli þegar komið er með börnin eða 

þau sótt auk þess sem rafræn samskipti, svo sem í gegnum tölvupóst eru að aukast. 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir markmiðum þessarar rannsóknar og 

rannsóknarspurningar lagðar fram. Því næst verður farið yfir það hvað eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru og hvað þær fela í sér. Þátttakendur eru kynntir til sögunnar og 

framkvæmd rannsóknarinnar lýst. Að lokum verður farið yfir þá siðferðilegu þætti er snúa að 

eigindlegum rannsóknum og gerð grein fyrir þeim þáttum sem tengjast þessari rannsókn. 

 Eitt af markmiðunum þessarar rannsóknar var að skoða reynslu og skilning tíu mæðra á 

verkefninu Leiðtoginn í mér en þar sem verkefnið er nýlegt í íslenskum leikskólum eru 

eigindlegar rannsóknaraðferðir vel til þess fallnar að skoða reynslu og upplifun mæðra á 

verkefninu og einstökum þáttum þess frekar en að gera megindlega könnun á viðhorfum 

þeirra en markmið megindlegra rannsókn er yfirleitt að alhæfa út frá niðurstöðunum (Braun 

og Clarke, 2013; Lichtman, 2013). Eigindleg aðferðafræði býður hins vegar upp á að fá djúpar 

og ítarlegar niðurstöður frá litlum þátttakendahóp um tiltekið efni eða atriði líkt og gert er 

hér með því að kanna upplifun og skilning mæðra af verkefninu Leiðtoginn í mér. Það er því 

ekki ætlunin að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar heldur má draga ályktanir um 

hvernig hægt sé að bæta tiltekna þætti í tengslum við innleiðingu verkefnisins og samstarfið 

á milli leikskóla og mæðra. Þar sem enn eru fáir leikskólar á Íslandi sem vinna eftir 

Leiðtoganum í mér var auk þess talið ótímabært að framkvæma megindlega rannsókn með 

spurningarlistum því sá foreldrahópur sem kæmi til greina væri ekki nægilega stór til þess að 

unnt væri að draga fram tölfræðilega marktækar niðurstöður (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Eigindleg rannsókn var því talin betri kostur í þessari rannsókn enda henta eigindlegar 

aðferðir vel þegar skoða á viðhorf fámennra hópa. Þær eru sveigjanlegar og bjóða upp á 

tækifæri til þess að kanna efni sem hefur ekki verið skoðað vel áður líkt og Leiðtoginn í mér í 

leikskólum á Íslandi. Það var því bæði talið tímabært og mikilvægt að gera rannsókn sem 

styðst við eigindlegar aðferðir og dregur með þeim hætti fram upplifun og reynslu mæðra af 

innleiðingu, samskiptum og innihaldi verkefnisins. Slík þekking, þar sem farið er djúpt í efni 

sem ekki hefur verið rannsakað áður, getur verið góður grunnur að áframhaldandi 

rannsóknum og formlegum úttektum á verkefninu (Braun og Clarke, 2013; Lichtman, 2013). 

Kaflinn hér á eftir fjallar um helstu einkenni eigindlegra rannsóknaraðferða auk þess sem 

hann lýsir þeim rannsóknaraðferðum sem notast er við í þessari rannsókn. 

3.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Í þessari rannsókn var ákveðið að styðjast við eigindlega rannsóknaraðferðir því markmið 

rannsóknarinnar var fyrst og fremst að draga fram sjónarhorn tíu mæðra leikskólabarna af 

verkefninu Leiðtoginn í mér. Verið var að leita eftir reynslu og upplifun ákveðinna 
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einstaklinga af tilteknu ferli sem og skilningi þeirra á hugmyndafræðinni sem liggur að baki 

verkefninu Leiðtoginn í mér. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru margar, mjög fjölbreyttar, 

flóknar og hafa margvísleg blæbrigði, en þær fela í sér að rannsakandinn safnar saman, 

skipuleggur og túlkar upplýsingar sem hann aflar hjá fólki sem segir frá hlutunum út frá eigin 

sjónarhorni og byggir á því hvaða merkingu ákveðin reynsla eða upplifun hefur fyrir fólkið 

sjálft (DiCicco-Bloom og Crabtree, 2006). Þess konar þekkingarsköpun byggir á félagslegri 

hugsmíðahyggju en hún felur í sér að fólk þróar þekkingu og reynslu í samskiptum og 

tengslum við annað fólk, menningu og félagslegt umhverfi (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

Þannig fela eigindlegar rannsóknir oft í sér ítarleg viðtöl eða athuganir á mönnum í 

náttúrulegum, félagslegum eða rafrænum aðstæðum og í meiri hluta slíkra rannsókna er 

miðað við að þekking sé sameiginlegur skilningur sem þroskast hefur þegar fólk á samskipti 

sín á milli (Lichtman, 2013). Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study) en slíkar rannsóknir 

byggja upp ítarlegan skilning á því sem verið er að rannsaka byggt á margvíslegum gögnum 

(Creswell, Hanson, Clark Plano og Morales, 2007). Tilviksrannsóknir fela auk þess jafnan í sér 

að upplýsingum er safnað á mörgum mismunandi stöðum. Í þessari rannsókn var farin sú leið 

að fá annars vegar skrifleg svör og lýsingar af innleiðingarferli verkefnisins frá 

leikskólastjórum þar sem þeir lýsa upplýsingagjöf og kynningu til foreldra á Leiðtoganum í 

mér og hins vegar með því að taka einstaklingsviðtöl við mæður sem hafa reynslu af því að 

vera með barn í leikskóla sem styðst við Leiðtogann í mér. Með tvíþættri gagnasöfnun eykst 

einnig áreiðanleiki rannsóknarinnar þar sem leitast er eftir fleiri en einu sjónarhorni á sama 

viðfangsefnið (Lichtman, 2013). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa stundum verið gagnrýndar af þeim sem eru utan 

þessa rannsóknarsviðs fyrir skort á gildum reglum. Bent hefur verið á að fyrir marga 

vísindamenn sem vanir eru að framkvæma megindlegar rannsóknir virðist sem allt sem snúi 

að eigindlegum rannsóknum sé óljóst eða næstum óþekkt og því geti eigindlegar rannsóknir 

ekki talist til alvöru rannsókna (Braun og Clarke, 2006). Tilgangur eigindlegra rannsókna er 

hins vegar ekki að sanna tiltekna kenningu eða ákvarða skýr tengsl milli þátta heldur frekar 

að varpa ljósi á samskonar eða ólíkar upplifanir fólks í ákveðnum aðstæðum. Þær eru því jafn 

raunverulegar og rökréttar og megindlegar rannsóknir þar sem sú þekking sem af þeim hlýst 

byggir á gögnum sem safnað hefur verið með tilteknum og skýrum hætti. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir gera ráð fyrir að ekki sé einn sannleikur eða ein rétt útgáfa af 

raunveruleikanum eða þekkingu. Í staðinn er viðtekið að margar útgáfur séu af veruleikanum 

og að hann sé síbreytilegur (Braun og Clarke, 2013). Þeir hlutir sem við getum áttað okkur á 

með eigindlegum rannsóknum eru ekki takmarkaðir við ímyndun rannsakandans eða 

núverandi þekkingu á sviðinu heldur reynir einnig á reynslu og tilgang þátttakenda (Braun og 

Clarke, 2013). Viðhorf og þekking foreldra á Leiðtoganum í mér hefur ekki verið skoðuð til 
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hlítar hér á landi áður og eru viðtöl því kjörin aðferð til þess að afla gagna auk þess sem 

tilvalið var að fá skrifleg gögn frá leikskólastjórum til þess að fá upplýsingar um það hvernig 

leikskólarnir hafa upplýst foreldra um Leiðtogann í mér og staðið að kynningu á verkefninu. 

3.1.1 Skrifleg gögn 

Til eru mismunandi gerðir skriflegra gagna sem hægt er að nota í eigindlegum rannsóknum. 

Rannsakendur í slíkum rannsóknum nota oft skjöl sem þegar eru til með það að markmiði að 

safna gögnum. Þetta getur falið í sér opinber skjöl, svo sem fundargerðir og námskrár. Einnig 

geta rannsakendur óskað eftir að fá skrifleg gögn frá öðrum, til dæmis í formi tölvupósta líkt 

og gert var í þessari rannsókn. Skrifleg gögn sem búin eru til af þátttakendum, hvort sem það 

er gert að beiðni rannsakenda eða af öðrum ástæðum, fanga hugsanir, hugmyndir og 

meiningar þátttakenda (Lichtman, 2013). Skrifleg gögn geta oft veitt rannsakanda 

upplýsingar sem gerir honum kleift að skilja betur þátttakendur og samhengi 

rannsóknarinnar og margir vísindamenn sem gera eigindlegar rannsóknir kjósa að nota 

skrifleg skjöl sem gögn hvort sem þau eru notuð ein og sér eða með öðrum gögnum. Slík 

gögn eru oft gagnleg til að veita sögulegt samhengi og bakgrunnsupplýsingar tengdar 

rannsókninni (Savin-Baden og Major, 2013). 

Skrifleg gögn frá leikskólastjórum leikskólanna fjögurra voru tilvalin gagnaöflun í þessari 

rannsókn til þess að fá upplýsingar um það hvernig leikskólar hafa kynnt verkefnið um 

Leiðtogann í mér fyrir foreldrum og hvernig upplýsingum er komið á framfæri til foreldra. 

3.1.2 Viðtöl 

Í þessari rannsókn var notast við hálf-opin viðtöl en sú tegund viðtala felur í sér að 

rannsakandinn er með ákveðinn viðtalsramma (viðauki Á) en gefur þó tækifæri til að fylgja 

eftir því sem viðmælandinn segir og breyta spurningunum eftir flæði viðtalsins. Í slíku viðtali 

er yfirleitt farið af stað með opnar spurningar í upphafi viðtalsins sem gefur kost á 

samræðum. Í framhaldi eru settar fram nokkrar efnislegar og ítarlegri spurningar. Kostur 

þeirra er meðal annars sá að þátttakendur hafa tækifæri til þess að gefa góð og ítarleg svör, 

samskipti rannsakanda og þátttakanda geta orðið nokkuð persónuleg og þau veita ákveðinn 

sveigjanleika sem verður til þess að rannsakandinn getur elt viðmælandann og spurt 

spurninga sem ekki voru skipulagðar fyrir fram (Braun og Clarke, 2013; Helga Jónsdóttir, 

2013; Lichtman, 2013). Gallinn við slíka aðferð er sá að undirbúningur og viðtölin sjálf taka 

yfirleitt langan tíma auk þess sem úrvinnsla og greining á viðtölunum getur verið flókin og 

vandasöm (Braun og Clarke, 2013). Um leið er þetta þó góð aðferð til að skoða ákveðinn 

veruleika eða fyrirbæri sem hefur ekki verið skoðað ofan í kjölinn áður. 

Í næsta kafla verður sagt frá því hverjir þátttakendur rannsóknarinnar voru og hvernig 

þeir voru fengnir til þátttöku. 
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3.2 Þátttakendur rannsóknarinnar 

Í rannsókninni var rætt við tíu mæður barna af fjórum leikskólum sem allir starfa eftir 

Leiðtoganum í mér. Í þessari rannsókn eru leikskólarnir nefndir Sjávarborg, Hlíðarbær, 

Krílasel og Hafnarborg. Leikskólinn Sjávarborg er þriggja deilda leikskóli sem rúmar um 74 

börn. Leikskólinn Hlíðarbær er þriggja deilda leikskóli og rúmar um 65 börn. Krílasel er einnig 

þriggja deilda leikskóli og rúmar um 65 börn og Hafnarborg er tveggja deilda leikskóli sem 

rúmar um 20 börn. Leikskólarnir eiga það allir sameiginlegt að starfa eftir stefnu Leiðtogans í 

mér auk þess sem leikskólarnir eiga það allir sameiginlegt að vinna með Vináttuverkefni 

Barnaheilla og vera ýmis Heilsuleikskólar eða Heilsueflandi leikskólar. Leikskólarnir vinna auk 

þess hver og einn að fleiri verkefnum og stefnum. 

Við val á viðmælendum var miðað við að þeir hefðu að lágmarki eins árs reynslu af 

leikskólastarfinu og verkefninu, það er að segja að börn þátttakenda væru ekki mjög ung eða 

nýlega byrjuð í leikskólanum. Þessir þættir voru hafðir að leiðarljósi með það að markmiði að 

viðmælendur gætu lýst upplifun sinni og reynslu af því að vinna í samstarfi við leikskóla sem 

styðst við verkefnið Leiðtoginn í mér. Við val á þátttakendum var stuðst við markvisst úrtak 

(e. purposive sample) en það felur í sér að velja þátttakendur sem búa yfir ákveðnum 

eiginleikum og/eða reynslu. Þegar erfiðlega gekk að finna þátttakendur var einnig stuðst við 

svokallað snjóboltaúrtak (e. snowball sampling) en það felur í sér að þátttakendur eða aðrir 

aðilar sem þegar tengjast rannsókninni eru beðnir að benda á aðra sem líklegir eru til að vilja 

taka þátt (Braun og Clarke, 2013). 

Til þess að komast í samband við mögulega þátttakendur rannsóknarinnar var sendur 

tölvupóstur til leikskólastjóra allra leikskólanna fjögurra og þeir beðnir um að hafa samband 

við foreldra í sínum leikskóla og kanna hvort áhugi væri meðal foreldra að taka þátt í 

rannsókninni. Af þessum fjórum leikskólastjórum bárust svör frá tveimur þeirra og komst ég 

þannig í samband við fjórar mæður á tveimur leikskólum. Til þess að finna fleiri þátttakendur 

hafði ég samband í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook við eina konu sem ég þekkti til og 

hún var sjálf tilbúin að taka þátt og benti mér á eina móður í viðbót. Einnig hafði ég samband 

við foreldra sem ég þekkti á þessum leikskólum og bað þá að taka þátt eða að benda mér á 

mögulega þátttakendur og hafði svo samband við þá í gegnum Facebook. Með þessum hætti 

fékk ég þrjá þátttakendur og tíunda og síðasta þátttakandann komst ég í samband við í 

gegnum leiðbeinanda minn en hún þekkti til einnar móður á þessum fjórum leikskólum sem 

upphaflega var haft samband við. Í upphafi var ætlunin að fá bæði feður og mæður til 

þátttöku í rannsókninni en einhverra hluta vegna þróaðist það þannig að einungis voru 

mæður sem buðu sig fram eða bent var á. 
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Tafla 2: Þátttakendur rannsóknarinnar 

 

 

Í næsta kafla verður gerð grein fyrir því hvernig og hvar rannsóknin var framkvæmd og 

hvernig unnið var úr þeim gögnum sem safnað var. 

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var framkvæmd þannig að undirbúningur hófst vorið 2017 þar sem hugmyndir 

að rannsóknarverkefni og spurningum voru lagðar fram og þær skoðaðar frá ýmsum 

sjónarhornum þar til ákveðinn rammi varð til fyrir rannsóknina. Haustið 2017 var lögð fram 

rannsóknaráætlun og í janúar 2018 hófst gagnaöflun og að lokum var unnið úr gögnum og 

þetta verkefni skrifað á vorönn 2018. 
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3.3.1 Gagnaöflun og greining 

Tekin voru hálfopin einstaklingsviðtöl við tíu mæður af fjórum leikskólum auk þess sem óskað 

var eftir skriflegum lýsingum frá leikskólastjórum, þeirra fjögurra leikskóla sem tengdust 

rannsókninni, um helstu áhersluþætti í upplýsingagjöf og kynningu á verkefninu Leiðtoginn í 

mér. Þær niðurstöður voru greindar og settar fram í niðurstöðum þar sem þær eru speglaðar 

eða bornar saman við upplifun mæðranna. 

Viðtölin fóru ýmist fram á heimili þátttakenda, vinnustað þeirra eða á mínum vinnustað 

og tóku frá 20-50 mínútum. Áður en viðtölin voru framkvæmd var rannsóknin kynnt fyrir 

þátttakendum og með undirskrift sinni veittu þeir upplýst samþykki (viðauki B) fyrir þátttöku 

í rannsókninni. Viðtölin voru öll hljóðrituð með leyfi þátttakenda og að þeim loknum voru 

þau öll rituð upp á tölvutækt form svo hægt væri að þemagreina þau og vinna úr þeim. Við 

úrvinnslu viðtalanna var stuðst við þemagreiningu eins og Braun og Clark (2013) setja hana 

fram. Þemun sem greind eru endurspegla eitthvað sem skiptir máli í gögnunum og tengist 

rannsóknarspurningunni og stendur þannig fyrir mynstur í svörum eða merkingum innan 

gagna (Braun og Clarke, 2006). Braun og Clarke (2006) skipta þemagreiningu í sex skref. 

Fyrsta skrefið er að kynnast gögnunum vel með því að lesa þau oft yfir og skrá niður 

hugmyndir. Annað skref felur í sér að búa til fyrstu kóðana með því að kóða áhugaverða 

þætti á kerfisbundinn hátt í öllum gögnunum, það er að segja að tengja gögn við viðeigandi 

kóða. Þriðja skref felur í sér að leita að þemum með því að flokka kóða í hugsanleg þemu. 

Fjórða skref felur í sér að skoða þemun og athuga hvort þau passa við hugmyndirnar úr fyrsta 

skrefi og kóðana úr öðru skrefi. Fimmta skref er að skilgreina og nafngreina þemun og felur í 

sér áframhaldandi greiningu til að betrumbæta sérstöðu hvers þema og heildarsöguna sem 

greiningin segir og lokaskrefið er að búa til skýrsluna eða skrifa niðurstöðukaflann, en það er 

lokatækifæri til greiningar. Þessari aðferð var fylgt eftir við greiningu gagna. 

Þegar unnið er með fólki og reynsla þess dregin fram í dagsljósið þarf að fara gætilega til 

þess að enginn verði fyrir skaða af þátttöku í rannsókninni. Því verður sagt frá þeim 

siðferðilegu þáttum sem hafðir voru í huga við vinnu þessarar rannsóknar. 

Þemagreining er ein aðferð innan eigindlegra rannsóknaraðferða og er stuðst við þá 

aðferð við greiningu gagna í þessari rannsókn. Einn af kostum þemagreiningar er 

sveigjanleikinn sem hún býður upp á. Eigindlegum greiningaraðferðum er í raun hægt að 

skipta í tvo flokka, annars vegar þær aðferðir sem eru bundnar af fræðilegri afstöðu og 

tiltölulega takmarköðum ramma. Hinn flokkurinn eru aðferðir sem í raun eru óháðar 

kenningum og þekkingarfræðum og hægt er að beita á hin ýmsu fræðasvið. Þemagreining 

tilheyrir síðari flokknum. Með fræðilegu frelsi sínu getur hún verið sveigjanlegt og gagnlegt 

rannsóknartæki sem veitir góða og ítarlega niðurstöðu gagna (Braun og Clarke, 2006). 

Þemagreining er aðferð til að greina, skoða ítarlega og finna mynstur (þemu) í gögnum auk 



 

35 

þess sem hún skipuleggur og lýsir gögnunum niður í minnstu smáatriði (Braun og Clarke, 

2006). Þemagreining þjónar meðal annars því hlutverki að vera raunsæ aðferð sem metur 

upplifanir, reynslu og raunveruleika þátttakenda af tilteknu fyrirbæri í ákveðnum aðstæðum. 

Sem slík reynist hún vel í þessari rannsókn. 

3.4 Siðferðileg atriði 

Þegar rannsóknir eru framkvæmdar eru ýmis siðferðileg atriði sem mikilvægt er að huga að. 

Innan menntagreina eru til siðferðireglur sem meðal annars snúa að faglegum heiðarleika og 

hagsmunum viðfangsefnis og þátttakenda. 

Þær meginreglur sem snúa að faglegum heiðarleika fela í sér að mikilvægt er að 

rannsóknin sem verið er að framkvæma sé raunhæf, vel skipulögð og undirbúin og að 

viðeigandi aðferðir til gagnaöflunar séu valdar. Mikilvægt er að útskýra eins nákvæmlega og 

unnt er markmið, tilgang og aðferð rannsóknarinnar fyrir öllum sem henni tengjast. Ef notast 

er við trúnaðarupplýsingar í rannsókninni skal tryggja nafnleynd og útiloka efni eða 

upplýsingar sem gætu leitt til þess að hægt væri að bera kennsl á viðfangsefni eða 

þátttakendur (Hitchcock og Hughes, 1995). 

Hvað hagsmuni viðfangsefnis og þátttakenda varðar fela meginreglurnar í sér að 

rannsakandi skal gefa þátttakanda leyfi til að neita þátttöku í rannsókninni og til að hætta 

þátttöku hvenær sem er. Rannsakandinn skal sýna fram á hvernig þagnarskyldu verður fylgt 

eftir í rannsókninni. Ef einhver hluti rannsóknarinnar verður birtur getur rannsakandinn þurft 

að fá leyfi hlutaðeigandi aðila fyrir því. Mikilvægt er að ef um samstarfsrannsókn eða 

sameiginlega rannsókn er að ræða sé tryggt að allir vísindamenn fylgi sömu siðferðilegu 

meginreglum (Hitchcock og Hughes, 1995). 

Einnig eru til siðferðilegar reglur í siðfræði heilbrigðisgreina en þar er stuðst við fjórar 

meginreglur og eru þær sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðareglan og 

réttlætisreglan. Þrátt fyrir að þessi rannsókn falli ekki undir heilbrigðisgreinar er margt í 

þessum fjórum meginreglum sem vert er að hafa í huga við framkvæmd rannsókna á sviði 

félags- og menntavísinda (Ástríður Stefánsdóttir, 2013) þó svo að þau nægi ekki til að takast 

á við öll siðferðileg álitamál sem upp geta komið. 

Sjálfræðisreglan felur í sér að bera skuli virðingu fyrir fólki og sjálfræði þess. Þetta merkir 

meðal annars að rangt er að misnota fólk, til dæmis með því að fá fólk í rannsóknir eða 

verkefni sem það myndi jafnvel ekki sætta sig við ef það vissi hvað fælist í því. Þegar kemur 

að rannsóknum er það krafan um upplýst samþykki sem sér til þess að reglunni sé framfylgt. 

Upplýst samþykki felur í sér að þátttakendur rannsókna gefi samþykki sitt fyrir þátttöku í 

rannsókninni eftir að rannsakandinn hefur upplýst viðkomandi nægilega vel um það hvað 

rannsóknin felur í sér, meðal annars hvaða áhættu hún felur í sér, hver réttur þátttakanda er, 
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hvernig farið verði með þær persónuupplýsingar sem safnað er og hvernig niðurstöður 

rannsóknarinnar verði lagðar fram. Einnig er mikilvægt að þátttakendur séu upplýstir um að 

þeim sé frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni þegar hún er hafin og að þau geti neitað að 

taka þátt í rannsókninni yfir höfuð (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Skaðleysisreglan felur í sér að rannsóknir megi ekki fela í sér áhættu fyrir þátttakendur 

sem ekki er nauðsynleg. Mikilvægt er að rannsóknir séu örugglega í samræmi við hagsmuni 

þátttakenda (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Velgjörðarreglan felur í sér að rannsakandi skal láta eins gott af sér leiða og kostur er og 

nota leiðir sem fórna minnstu til þess (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Réttlætisreglan felur svo í sér að gæðum og byrði sé dreift á réttlátan hátt og að hver og 

einn fái það sem viðkomandi á skilið út úr rannsókninni, það er að segja réttlætisreglan gerir 

kröfu um að minnihlutahópar eða þjóðfélagshópar í veikri stöðu séu verndaðir fyrir þeirri 

áhættu sem getur fylgt rannsóknum (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Í eigindlegum rannsóknum er nauðsynlegt að upplýsts samþykkis sé aflað hjá 

þátttakendum jafnvel þó að rannsóknin feli ekki alltaf í sér áhættu fyrir þátttakandann. 

Upplýst samþykki er leið sem rannsakandinn notar til þess að koma áformum sínum fram á 

heiðarlegan hátt en nauðsynlegt er að slíkt samþykki bendi aldrei til þess að þátttakandi gefi 

rétt sinn upp á bátinn. Það ætti í raun og veru að auka traust þátttakanda til rannsakandans 

að sjá að rannsakandinn hefur hugað að þeim áhættuþáttum sem kunna að vera fyrir hendi 

og að gerðar hafi verið ráðstafanir til að minnka líkurnar á þeim (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Eins og kemur fram í siðareglur í menntunarfræðum og siðareglum heilbrigðisgreina er 

upplýst samþykki og kynning á rannsókninni mjög mikilvægur þáttur og lagði ég mikið upp úr 

því að upplýsa vel alla aðila sem koma að þessari rannsókn um markmið rannsóknarinnar og 

hvað hún felur í sér. Ég byrjaði á því að senda bréf til leikskólastjóra (viðauki D) þeirra 

leikskóla þar sem áætlað var að hafa samband við foreldra í tengslum við rannsóknina. Í 

þessu bréfi upplýsti ég leikskólastjóra um innihald og markmið rannsóknarinnar auk þess að 

biðja um aðstoð þeirra við að finna viðmælendur. Áður en gagna var aflað með viðtölum 

voru viðmælendur mínir einnig upplýstir um innihald og markmið rannsóknarinnar og þeim 

gert ljóst hver réttur þeirra er til þess að hætta þátttöku í rannsókninni. Þá var tekið skýrt 

fram hvernig unnið yrði úr persónuupplýsingum og þær meðhöndlaðar á meðan á rannsókn 

stendur og eftir að henni lýkur. Einnig var tekið fram að nafnleyndar yrði gætt við vinnu 

rannsóknarinnar og að engar persónugreinanlegar upplýsingar kæmu fram í niðurstöðum 

hennar sem birtar verða. Til þess að gæta nafnleyndar hefur öllum nöfnum á þátttakendum 

og þeim leikskólum sem tengjast rannsókninni verið breytt. Eins og lög gera ráð fyrir hefur 

þessi rannsókn verið tilkynnt til Persónuverndar og farið hefur verið með allar 
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persónuupplýsingar samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (nr. 

77/2000). 

Þar sem ég er starfandi deildarstjóri í leikskóla sem vinnur eftir hugmyndafræðinni 

Leiðtoginn í mér og þekki nokkra af viðmælendum mínum er mikilvægt að ég geri mér grein 

fyrir þeim áhrifum sem ég kann að hafa á þátttakendur rannsóknarinnar og þeim áhrifum 

sem þátttakendur geta haft á mig sem rannsakanda. Í eigindlegum rannsóknum kemur oft 

upp erfið staða á milli rannsakanda og þátttakanda hvað varðar völd, þekkingu og stöðu. Á 

stundum kunna aðstæður að krefjast þess að á milli rannsakanda og þátttakanda sé bæði 

nálægð og fjarlægð auk þess að rannsóknin kallar á samkennd og hlutleysi rannsakanda, allt 

á sama tíma. Þá má alltaf gera ráð fyrir persónulegum tengslum á milli rannsakanda og 

þátttakanda, sama hvort um eitt viðtal er að ræða eða langtímarannsókn (Ástríður 

Stefánsdóttir, 2013). Jafnframt kemur fram í grein Ástríðar að í eigindlegum rannsóknum 

reynir rannsakandi markvisst að fá fram upplifun annars einstaklings á tilveruna og getur því 

ekki litið á sjálfan sig sem aðila sem tekur ekki þátt í rannsókninni. Þess í stað lítur hann á sig 

sem eins konar þátttakanda í rannsókninni sem mjög líklega hefur einhver áhrif á það sem 

hinn eiginlegi þátttakandi upplifir (Ástríður Stefánsdóttir, 2013; Braun og Clarke, 2013). 

Þegar viðtölin voru tekin var ég meðvituð um það að viðmælendur mínir litu á mig sem 

sérfræðing í þessum efnum og það gæti haft áhrif á svör þeirra og því lét ég viðmælendur 

vita að hlutverk mitt í rannsókninni væri fyrst og fremst hlutverk nemanda sem væri að safna 

gögnum en ekki deildarstjóra á einum af þeim leikskólum sem tengjast rannsókninni. Ég lét 

viðmælendur mína vita að ég væri ekki að leita að neinum ákveðnum skoðunum eða 

upplifunum heldur vildi ég fá að heyra hvernig viðmælendur mínir upplifðu 

hugmyndafræðina og hvaða skoðun þeir hefðu á henni. Í mörgum viðtölunum sem ég tók 

þekkti ég ekki viðmælendur mína en ég upplifði ekki að það hefði haft nein sérstök áhrif á 

viðtölin hvort ég þekkti til viðmælendanna eða ekki. 

Fyrir fram hafði ég ákveðnar skoðanir og hugmyndir um það hver útkoma 

rannsóknarinnar yrði en ég reyndi eftir fremsta megni að sneiða hjá leiðandi athugasemdum 

eða spurningum í viðtölunum þannig að skoðanir mínar og hugmyndir hefðu sem minnst 

áhrif á viðmælendur mína á meðan á vinnu þessarar rannsóknar stóð. Ég mun svo í lok 

þessarar ritgerðar greina betur frá mínum hugmyndum samanborið við niðurstöður 

rannsóknarinnar. 
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3.5 Rannsóknarspurningar og markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er að fá fram sjónarhorn mæðra barna í fjórum leikskólum úti 

á landi á reynslu og skilning þeirra á hugmyndafræðinni Leiðtoginn í mér með áherslu á 

samstarf foreldra og leikskóla. Lagðar voru fram þrjár rannsóknarspurningar og leitast við að 

svara þeim: 

• Hvernig og með hvaða hætti er upplýsingum um verkefnið Leiðtoginn í mér miðlað til 

foreldra? 

• Hver er reynsla og skilningur foreldra á verkefninu Leiðtoginn í mér? 

• Hvernig er staðið að samstarfi við foreldra um verkefnið Leiðtoginn í mér?  

Í næsta kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum gagnagreiningar á viðtölum við tíu 

mæður í fjórum leikskólum auk skriflegra lýsinga fjögurra leikskólastjóra af innleiðingarferli 

og samskiptum í tengslum við verkefnið Leiðtoginn í mér. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem fengust úr viðtölum við tíu 

mæður úr fjórum leikskólum í sveitarfélagi úti á landi sem allir starfa eftir hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér auk svara frá leikskólastjórum viðkomandi leikskóla um innleiðingu og 

kynningu á verkefninu til foreldra. Niðurstöðum er skipt upp í fjögur þemu: Kynning leikskóla 

á Leiðtoganum í mér, Reynsla og skilningur mæðra á Leiðtoganum í mér, Samstarf og 

samskipti á milli leikskóla og heimila, Leiðtoginn í mér – birtingarmyndir. 

Rannsóknaspurningarnar sem lagðar voru fram eru: 

• Hvaðan og með hvaða hætti er upplýsingum um verkefnið Leiðtoginn í mér miðlað til 

foreldra? 

• Hver er reynsla og skilningur mæðra á verkefninu Leiðtoginn í mér? 

• Hvernig er staðið að samstarfi við foreldra um verkefnið Leiðtoginn í mér? 

Fyrst verður greint frá helstu þáttum í lýsingu leikskólastjóranna fjögurra í tengslum við 

hvernig verkefnið hefur verið kynnt fyrir foreldrum, því næst verður fjallað um reynslu og 

skilning mæðranna á stefnunni Leiðtoganum í mér, því næst verður sagt frá samstarfi og 

samskiptum á milli heimila og leikskóla, þá verður fjallað um þekkingu mæðranna á 

verkefninu Leiðtoganum í mér meðal annars í ljósi þess hvernig mæðurnar upplifa þá 

kynningu sem þær fengu á verkefninu og að lokum verða niðurstöðurnar dregnar saman. Í 

öllum köflunum verður greint frá niðurstöðum eftir leikskólum, það er að segja fyrst verður 

sagt frá því hvað leikskólastjóri eða mæður í leikskólanum Sjávarborg höfðu um málið að 

segja, því næst í Hlíðarbæ, svo í Krílaseli og að lokum í leikskólanum Hafnarborg. 

4.1 Kynning leikskóla á Leiðtoganum í mér 

Leikskólastjórar leikskólanna fjögurra sem mæðurnar áttu börn á voru beðnir um skriflegar 

upplýsingar um það hvernig hugmyndafræði Leiðtogans í mér hefur verið kynnt fyrir 

foreldrum frá því að verkefnið var innleitt í leikskólana og var það gert til þess að fá víðara 

sjónarhorn á innleiðingu og reynslu af verkefninu. 

Í þessum kafla verða upplýsingarnar frá leikskólastjórunum lagðar fram og aðalatriði 

þeirra dregin fram. 

4.1.1 Sjávarborg 

Í leikskólanum Sjávarborg hefur verkefnið verið kynnt lauslega fyrir foreldrum í fyrsta viðtali 

þegar barn byrjar í leikskólanum. Stutt lýsing er á leiðtogaverkefninu í foreldrahandbók 

leikskólans, skólanámskránni og á heimasíðu skólans. Á haustin þegar skólastarf byrjar er 

venjulega tekin fyrir ein venja í mánuði og fá foreldrar tölvupóst með heiti venjunnar einu 
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sinni í mánuði. Í þessum tölvupósti kemur fram hvernig hægt er að vinna með venjuna og 

hugmyndir að bókum til að lesa sem tengjast venjunni. Einnig er hengd upp ein venja í einu 

upp í fataherberginu fyrir hvern mánuð. 

Leiðtogatré er í miðrými leikskólans þar sem öll börn og foreldrar koma inn í leikskólann 

og þar eru venjurnar sýnilegar uppi á vegg. Inni á hverri deild eru venjurnar sýnilegar og 

vinna deildirnar ýmis verkefni tengd hverri venju fyrir sig. Stundum hafa foreldrar fengið 

verkefni með sér heim og eiga þá til dæmis að finna styrkleika barna sinna, svo eru verk eftir 

börnin þar sem styrkleikar þeirra koma fram hengd upp inni á deild, mjög oft á leiðtogatré 

deildarinnar. 

4.1.2 Hlíðarbær 

Í leikskólanum Hlíðarbæ er verkefnið Leiðtoginn í mér kynnt á foreldrafundi á haustin auk 

þess sem foreldrar fá sendar kynningar á venjunum í vikulegum fréttabréfum. Í þessum 

fréttabréfum eru einstök verkefni kynnt, svo sem slökkviliðsleiðtogar, krakkafundir, ný verk á 

venjutréð í salnum og fleira. Í salnum er venjutré sem er sameiginlegt tákn fyrir leikskólann 

þar sem börnin eiga hvert og eitt sitt eigið persónuverk með styrkleika, þetta tré er auglýst 

og kynnt fyrir foreldrum. Leiðtogahlutverk barnanna eru kynnt, sagt frá þeim og þau gerð 

sýnileg á deildum. 

Í umhverfi leikskólans eru ýmis slagorð sem tengjast Leiðtoganum í mér, sýn og virðingu 

fyrir einstaklingnum en það er í anda verkefnisins. Leiðtogaþulan og leiðtogalag leikskólans 

er sýnilegt auk þess sem mynd af leiðtogatrénu með heiti venjanna sjö hangir í fataklefa 

leikskólans. 

Hvert barn á Leiðtogabók sem er einskonar ferilmappa og sýna börnin foreldrum sínum 

þessar bækur þegar þau koma í heimsókn, til dæmis á opið hús og þegar haldnar eru 

foreldraskemmtanir gegna börnin ákveðnum leiðtogahlutverkum og eru þau mismunandi 

eftir skemmtunum. 

4.1.3 Krílasel 

Leikskólastjóri Krílasels sagði að fulltrúi FranklinCovey á Íslandi sem innleiddi verkefnið í 

leikskóla sveitarfélagsins hafi haldið kynningarfund fyrir foreldra rétt eftir að leikskólinn 

byrjaði á verkefninu. Á hverju hausti eru haldnir foreldrafundir þar sem kynntir eru þeir 

áhersluþættir sem unnið er með þann veturinn og frá því að leikskólinn hóf að starfa eftir 

Leiðtoganum í mér hefur það verið kynnt á þessum fundum. 

Leiðtogadagar hafa verið á hverju vori frá því að leikskólinn hóf að vinna með verkefnið 

þar sem mikið er gert úr deginum. Gestum er boðið í heimsókn að morgni til en síðdegis er 



 

41 

opið hús fyrir foreldra þar sem þeim er gefinn kostur á því að sjá hvað gert var um 

morguninn þegar boðsgestirnir komu. 

Leikskólinn reynir að tengja Leiðtogann í mér öllu því sem gert er, til dæmis eru 

bókaleiðtogar og vináttuleiðtogar sem tengjast heimilunum beint. Í hverri viku er sendur út 

vikupóstur í tölvupósti þar sem kemur fram hvaða venju er verið að vinna með í það skiptið 

auk útskýringa á þeim. 

4.1.4 Hafnarborg 

Leikskólastjóri leikskólans Hafnarborgar segir að þegar verkefnið var fyrst innleitt í 

leikskólann hafi stjórnendur og starfsfólk leikskólans verið mjög dugleg að kynna það fyrir 

foreldrum, á foreldrafundum auk þess sem reglulega voru send bréf heim með venjunum. 

Á haustin eru haldnir foreldrafundir þar sem verkefnið er kynnt og þegar nýir foreldrar 

byrja með barn í leikskólanum er þeim sagt frá verkefninu og þau fá blað með venjunum sjö 

en samkvæmt leikskólastjóra hafa verið undantekningar á því. Það er eitthvað sem þau vilja 

fastsetja betur auk þess sem kynningin mætti vera markvissari. Stuðst er við 

þátttökuaðlögun í leikskólanum, sem felur í sér að foreldrar eru með börnunum sínum í 

leikskólanum allan aðlögunartímann og hefur sá tími verið nýttur til að kynna verkefnið og 

gefst foreldrum þá tækifæri til að sjá og heyra hvernig starfsfólk vinnur með börnunum auk 

þess sem Leiðtoginn í mér er vel kynntur í skólanámskrá leikskólans og hægt að lesa um hann 

þar. 

Upprifjun hefur verið á haustin á venjunum sjö fyrir börnin þar sem til dæmis ein venja er 

tekin fyrir í viku og þá hafa verið sendar heim upplýsingar til foreldra, en í ár var þetta ekki 

gert með þessum hætti. Ein af ástæðunum er sú að í leikskólanum hefur verið töluverð 

hreyfing á starfsfólki og hefur það oft háð leikskólanum í starfi með Leiðtogann í mér þar sem 

nýir starfsmenn hafa ekki sótt námskeið til þess að kynnast stefnunni. Á hverju ári er haldinn 

leiðtogadagur og er hann stundum haldinn samhliða öðrum viðburðum í leikskólanum. Þegar 

viðburðir eru eða gestir koma í leikskólann þá eru börnin í leiðtogahlutverkum. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir því hver reynsla og skilningur foreldra á Leiðtoganum í 

mér er. 

4.2 Reynsla og skilningur tíu mæðra á Leiðtoganum í mér 

4.2.1 Sjávarborg 

Á Sjávarborg voru þær þrjár mæður sem rætt var við meðvitaðar um að leikskólinn starfaði 

eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér. Börnin höfðu ýmist verið í leikskólanum í eitt og hálft 

ár eða um það bil þrjú ár og höfðu þær allar átt fleiri en eitt barn í leikskólanum eftir að hann 
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hóf að vinna með hugmyndafræðina. Karen á tvö börn í leikskólanum eins og er og eitt sem 

nýútskrifað og fór því í gegnum verkefnið, Fríða á eitt barn í leikskólanum og eitt barn sem er 

útskrifað en kynntist hugmyndafræðinni á meðan það var í leikskólanum og Jóhanna á tvö 

börn í leikskólanum. 

Þekking mæðranna á Leiðtoganum í mér var mjög misjöfn, Karen virtist búa yfir mikilli 

þekkingu þar sem hún hafði kynnt sér hugmyndafræðina mjög vel en Fríða og Jóhanna 

bjuggu yfir meiri yfirborðsþekkingu á fræðunum. Þær vissu til dæmis af venjunum sjö og um 

hvað verkefnið snýst í grófum dráttum en höfðu ekki lagt sig fram um að kynna sér verkefnið 

sérstaklega vel. Þær nefndu allar að þær fái tölvupóst frá deildar- eða leikskólastjóra með 

upplýsingum um Leiðtogann í mér og nefndi Fríða að þar komi fram hver er venja 

mánaðarins og hvernig unnið er með hverja venju fyrir sig. 

Mæðurnar sögðust ekki vinna mikið með Leiðtogann í mér heima, nema Karen sem lýsti 

því hvernig hún notaðist aðeins við venjurnar heima við, hún sagði: „…og náttúrulega líka 

þetta að rækta sjálfan sig að við erum svolítið kannski að nota það, við ætlum að borða 

hollan mat og það er gott fyrir okkur að hreyfa okkur og þú veist svona passa upp á hjartað“. 

Karen sagði einnig: „…jú svo tölum við líka um að hlusta…“. Karen notar einnig venju þrjú, 

mikilvægast fyrst/forgangsraðaðu heima en aðspurð um þá venju sagði hún: „ég myndi segja 

að við notum þetta … já þú mátt gera þetta þegar þú ert búin að borða, því það er mikilvægt 

að borða“. Aðspurð um það hvort Jóhanna notaði venjurnar sjö heima sagði hún: „við höfum 

ekki gert það nei, ekkert sérstaklega“. Mæðurnar þrjár áttu það allar sameiginlegt að vera 

sérstaklega meðvitaðar um hvað fyrstu þrjár venjurnar, Taktu af skarið, í upphafi skal endinn 

skoða og mikilvægast fyrst/forgangsraðaðu, fela í sér en höfðu ekki endilega mikinn skilning 

á því hvernig hægt er að vinna með venjurnar með börnunum í daglegu lífi og heima við 

þannig sagði Jóhanna: 

Ég held að það væri allt í lagi að foreldrar fengju smá svona kynningarnámskeið á 

stefnunni, ég held að það væri bara mjög sterkur leikur. Þannig að maður viti 

aðeins hvernig maður getur tæklað þetta heima, eða unnið með þetta áfram. 

Jóhanna kallar eftir einhvers konar kynningarnámskeiði því henni finnst hún ekki þekkja 

Leiðtogann í mér nægilega vel og voru þær allar þrjár sammála um það að þær hafi ekki verið 

mikið kynntar fyrir hugmyndafræðinni þegar börnin byrjuðu í leikskólanum. Karen sagði: „Við 

vorum ekkert rosalega vel kynnt fyrir stefnunni, ég verð að vera hreinskilin með það, við 

fórum í smá heimsókn og fengum smá upplýsingar. Sem foreldri fannst mér ég ekki fá mikla 

kynningu“. Karen fannst einnig athyglisvert að þegar hún var að skoða upplýsingar um 

leikskólann þá var ekki mikið auglýst að hann starfaði eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér 

og finnst vanta kynningu út á við á stefnunni. Þó töluðu Karen og Fríða um að verkefnið sé 
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mjög sýnilegt innan leikskólans og vanti ekkert þar upp á og telur Fríða að ef foreldrar vilji 

kynna sér stefnuna betur þá séu að hennar mati næg tækifæri til þess. 

Allar þrjár lýstu yfir mikilli ánægju með Leiðtogann í mér og finnst verkefnið meðal annars 

fela í sér góð lífsgildi. Sem dæmi nefndi Karen að henni þætti þetta mjög „fallegt verkefni“, 

Fríða nefndi að sér þætti Leiðtoginn í mér góð stefna ef hægt er að vinna almennilega eftir 

henni en hún sagði: „…og venjurnar eru náttúrulega frábærar ef hægt er að vinna eftir þeim, 

þá eru þær rosa góður, svona lífsgildi eða þannig“, en svo virðist sem hún sé ekki alveg viss 

um að hægt sé að vinna með verkefnið með svo ungum börnum og Jóhanna sagði aðspurð 

um hvort hún væri sérstaklega ánægð með eitthvað í tengslum við starf leikskólans eða 

Leiðtogann í mér:  

Sérstaklega ánægð með einstaklingsmiðun, hver fer á sínum hraða og fær 

hvatningu við það sem hann er sterkastur í og hvatningu til hins líka en þú veist fá 

að sýna hvar fólk er sterkast … í staðinn fyrir að setja alla í sama kassann. 

4.2.2 Hlíðarbær 

Í leikskólanum Hlíðarbæ vissu þær þrjár mæður sem rætt var við að unnið væri eftir 

verkefninu Leiðtoganum í mér í leikskólanum en þó vafðist það fyrir Guðrúnu og Elsu hvaða 

nafn hugmyndafræðin eða verkefnið hefði. Mæðurnar hafa átt börn í leikskólanum ýmist í 

tvö eða þrjú ár og eru þau á aldrinum tæplega fjögurra ára til tæplega sex ára. Allar eiga 

þessar mæður það sameiginlegt að hafa einungis átt eitt barn í leikskólanum sem hefur þá 

starfað eftir Leiðtoganum í mér. 

Mæðurnar voru allar sammála um að þegar börnin þeirra byrjuðu í leikskólanum hafi 

Leiðtoginn í mér ekki verið mikið kynntur fyrir þeim. Guðrún sagði: „Mér fannst eiginlega 

rennt svolítið fljótlega yfir það“. Elsa talaði um samkomu þar sem hugmyndafræðin var 

lauslega kynnt en hún sagði: „það var einhver svona samkoma í salnum, svo var bara farið 

yfir þessar leiðir eða reglur eða þarna þessar sjö … og hvernig þessu er háttað“ og Áslaug tók 

að mestu undir þetta en hún sagði: 

Ég man ekkert eftir að hafa verið kynnt sérstaklega, mér var bara sagt að það 

væri Leiðtoginn í mér eða þú veist hugmyndafræðin og svo er alltaf haustfundur 

og þá er farið í þarna tréð og þá er þetta alveg kynnt sko. 

Guðrún og Elsa nefndu báðar að það hangi eitthvað uppi á vegg í leikskólanum um 

Leiðtogann í mér en þær sögðu báðar að þetta vekti ekki athygli þeirra og þær vissu í raun 

ekki hvað stæði á því sem hengt væri upp á vegg. 
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Mæðurnar höfðu talsvert misjafna þekkingu og innsýn inn í hugmyndafræðina. Áslaug 

hafði til að mynda nokkuð góða þekkingu á verkefninu sem hún hafði aflað sér upplýsinga 

um meðal annars með því að kaupa sér og lesa bókina 7 venjur til árangurs: öflugur 

lærdómur til persónulegrar forystu sem fjallar um hugmyndafræði Leiðtogans í mér auk þess 

sem henni hafði verið boðið á leiðtogadag í leik- og grunnskólum sem stjórnanda en ekki sem 

foreldri. Ef hún væri ekki stjórnandi, heldur bara foreldri þá telur hún að hún vissi ekki mikið 

um Leiðtogann í mér. Hún sagði: 

…svo náttúrulega líka af því að ég er stjórnandi þá er mér alltaf boðið á 

leiðtogadag, en það er ekki fyrir foreldra, sem mér finnst reyndar mjög sérstakt … 

Ég sem foreldri í rauninni hef bara þá þekkingu af haustfundum og úr þessum 

tölvupóstum frá leikskólanum, ég veit í rauninni ekkert um hvað Leiðtoginn í mér 

er, ekki nema bara af því að mér er boðið á þessa leiðtogadaga sem stjórnanda, 

þarna sér maður þau í leiðtogahlutverkum og svona … 

Guðrún og Elsa vissu aftur á móti bara í grófum dráttum hvað hugmyndafræðin felur í sér 

en gátu ekki lýst verkefninu náið eða í smáatriðum. Þær voru til að mynda ekki meðvitaðar 

um hvað fyrstu þrjár venjurnar fjalla nema að litlu leyti. Þær mundu ekki eftir að hafa heyrt 

um sumar venjurnar og könnuðust ekki við þær allar. Á hinn bóginn vissi Áslaug talsvert 

meira um hvað fyrstu þrjár venjurnar fela í sér og gat lýst því betur en hinar tvær. 

Áslaug sagðist hafa keypt bók með sögum fyrir börnin sem fjalla um venjurnar sjö og 

sagðist hún stundum lesa í þeirri bók fyrir barnið sem gæti skýrt betri þekkingu hennar og 

skilning á venjunum. Fram kom einnig í viðtölunum að mæðrunum fannst þær skorta 

ítarlegri upplýsingar um hvernig unnið er með Leiðtogann í mér með börnunum og töldu 

þekkingarleysi sitt á stefnunni hamla sér í því að vinna með hana eða tengda þætti fyrir utan 

leikskólann, Áslaug sagði til dæmis að hún vissi ekki hvernig unnið er með venjurnar sjö í 

leikskólanum og vildi fá betri kynningu á því. 

Aðspurðar um hvernig mæðrunum líkaði starfið í leikskólanum sögðust þær allar 

ánægðar með leikskólann en einungis Áslaugu tengdi ánægju sína með starfið sérstaklega við 

hugmyndin á bak við Leiðtogann í mér. Guðrún og Elsa virtust ekki hafa sérstakan áhuga á 

stefnunni en voru engu að síður ánægðar með það starf sem leikskólinn var að vinna. Guðrún 

sagði: „við erum svolítið að vinna saman að því að hvetja hann, að efla sjálfstraustið hjá 

honum“. Þetta er Guðrún meðal annars ánægð með í starfi leikskólans en nefnir það ekki 

þegar hún er spurð út í það hvort hún vinni með venjurnar sjö heima en þetta tengist 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér beint og því virðast áherslu hugmyndafræðinnar skila sér 

heim þó svo að hún átti sig ekki á því. Elsa sagði: „hann hefur alltaf verið voða svona ef 

einhver meiðir sig þá er hann alltaf mjög leiður …“ og er greinilegt að barnið hefur mikla 
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samkennd með öðrum sem tengist Leiðtoganum í mér einnig beint. Svo virðist sem 

hugmyndafræði og starf leikskólans sé að skila sér til barnanna án þess að mæðurnar átti sig 

beint á því og tengist ánægja þeirra með starf leikskólans því að einhverju leyti við 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér. 

Elsa og Áslaug telja báðar að það mætti kynna Leiðtogann í mér betur og sagði Áslaug: 

„ég held að það mætti alveg kynna þetta, hafa svona opinn dag fyrir foreldra eins og 

leiðtogadag en ekki bara fyrir einhverja gesti“. Elsu fannst að reglulega mættu koma 

bæklingar um Leiðtogann í mér þannig að foreldrar gætu lesið yfir það auk þess sem hún 

taldi að gott væri að fá kynningu á venjunum sjö með raunverulegum dæmum til þess að 

átta sig betur á hverri venju, ekki bara fræðilega kynningu. 

4.2.3 Krílasel 

Á Krílaseli voru tekin viðtöl við tvær mæður og voru þær báðar meðvitaðar um að leikskólinn 

starfar eftir hugmyndafræðinni Leiðtoginn í mér. Mæðurnar hafa átt börn misjafnlega lengi í 

leikskólanum en virtust báðar vita og skilja um hvað Leiðtoginn í mér snýst í grófum dráttum. 

Alda átti barn í leikskólanum þegar verkefnið var innleitt í leikskólann en það barn er nú 

komið í grunnskóla og á hún annað barn sem nú er í elsta árgang leikskólans. Ester hefur átt 

barn í leikskólanum í tvö og hálft ár og er það barn á fjórða aldursári. 

Þegar Leiðtoginn í mér var innleiddur í leikskólann átti Alda barn í honum og segir hún að 

það hafi verið haldin kynning fyrir foreldra leikskólans þar sem fulltrúi frá FranklinCovey á 

Íslandi kynnti verkefnið fyrir foreldrum. Þegar Ester byrjaði með sitt barn í leikskólanum hafi 

stefnan hins vegar ekki verið mikið kynnt að hennar mati. Haldinn hafi verið fundur áður en 

barnið byrjaði í leikskólanum þar sem farið var hratt yfir leikskólastarfið og foreldrum var 

bent á að þau myndu kynnast Leiðtoganum í mér ósjálfrátt í gegnum leikskólastarfið, en 

Ester finnst það ekki hafa skilað sér nægilega vel. Aðspurð um það hvernig verkefnið hafi 

verið kynnt fyrir henni í upphafi sagði hún: 

Það var ekkert mjög mikið. Það var fyrst kallað á fund bara þeir sem voru að fara 

að byrja með barn í leikskólanum næstu mánuðina og þar var farið yfir allt starf 

leikskólans, samt bara mjög hratt. Þá held ég að það hafi nefnilega bara verið 

sagt að við myndum kynnast Leiðtoganum í mér ósjálfrátt áfram. Það var engin 

sérstök kynning á því. Ég man allavega ekki eftir að hafa fengið sérstaka kynningu 

nema í þessum vikupistlum sem koma í tölvupósti þar sem ein venja er kynnt í 

einu. 

Alda nefndi að verkefnið væri alltaf nefnt á haustfundum, sem eru foreldrafundir haldnir í 

upphafi skólaárs, auk þess sem Öldu fannst verkefnið mjög sýnilegt innan leikskólans og var 
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Ester einnig meðvituð um að eitthvað væri uppi á veggjum innan leikskólans um Leiðtogann í 

mér en hún sagðist ekkert stoppa þar og lesa. 

Ester taldi sig einungis hafa „yfirborðsþekkingu“ á Leiðtoganum í mér en aðspurð um 

hvort hún þekkti þær stefnur sem leikskólinn vinnur eftir sagði hún: „ég veit alveg nokkurn 

veginn um hvað þær snúast en ekki alveg í þaula“. Þegar Ester var beðin um að segja frá því 

hvað hún vissi um Leiðtogann í mér sagði hún: 

ég held það sé náttúrulega aðallega að efla sjálfstraustið í börnum, þú veist að 

þau geti sagt sínar skoðanir á hlutunum og bara já verið sjálfstæð í starfi og hvað 

segir maður, vita hvað þau vilja, koma því á framfæri og láta ekki brjóta á sér og 

þannig. 

Aftur á móti taldi Alda sig vera mjög meðvitaða um stefnuna en aðspurð um hvað hún 

vissi um Leiðtogann í mér sagði hún: 

það er náttúrulega bara verið að búa til litla leiðtoga og það kemur alltaf heim í 

hverri viku með svona nýtt og nýtt verkefni sem hún er að sinna þessa vikuna. 

Þetta eru sjö venjur sem þau eiga að taka svolítið fyrir og það kemur alltaf 

tölvupóstur þar sem sagt er hvaða venju er verið að vinna með. Þetta svona snýst 

um að taka af skarið og vinna saman og hérna frumkvæði …. 

Alda er greinilega meðvitaðri um venjurnar heldur en Ester en þær voru báðar sammála 

um að þær fengju upplýsingar um Leiðtogann í mér að einhverju marki með tölvupóstum frá 

leikskólanum. Alda nefndi að í þessum tölvupóstum komi meðal annars fram hvaða venju er 

verið að vinna með þá stundina og tekur Ester undir þetta og bætir við að í tölvupóstunum sé 

venjan kynnt og henni lýst auk þess sem það komi stundum fram hvernig verið er að vinna 

með venjuna í starfinu, en það sé ekki alltaf. Hins vegar voru þær báðar sammála um að þær 

vissu ekki nægilega vel hvernig unnið væri með þessa hugmyndafræði og venjurnar sjö 

sérstaklega í starfi leikskólans. Aðspurðar hvort þær sæju áhrif stefnunnar í samskiptum 

sínum við börnin heima fyrir talaði Alda um að hún sæi að Leiðtoginn í mér hefði haft áhrif á 

hennar börn og þá sérstaklega eldra barnið sem var í leikskólanum þegar verkefnið var 

innleitt, hún sagði: 

já, ég man það mjög sterkt með þessa eldri, það var mjög sterkt bara „nei ég 

stjórna mér“, þannig að ég fann alveg mun, hún var rosalega svona hlédrægur 

krakki og hún hafði rosalega gott af þessari stefnu. Ég fann alveg að hún var 

einhvern veginn sterkari og það var sem sagt þetta, hún þorði að segja nei og 
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standa með sér og svo fann ég mikið að hún var alltaf að hugsa svo rosalega 

mikið um krakkana í kringum sig …. 

Á hinn bóginn fannst Ester að hún gæti ekki áttað sig á því hvort stefnan hefði haft 

einhver afgerandi áhrif á hennar barn en aðspurð um það sagði hún: 

það er náttúrulega mjög fínt að kenna því um hvað hún er ákveðin og þrjósk 

(hlær) en hún er náttúrulega mjög mikið þannig en ég veit ekkert hvort það sé 

bara frá mömmunni eða frá stefnunni (hlær) … nei ég eiginlega veit það ekki. 

Ester taldi auk þess að þau foreldrarnir hefðu ekkert lært af stefnunni fyrir utan að hafa 

vakið þau til umhugsunar, hún sagði: 

vissulega vekur þetta mann til umhugsunar, þú veist maður alveg „já!“, það sem 

ég veit um þetta finnst mér mjög gott, ef þetta er að hjálpa börnum og ef þetta 

er að virka og maður hefur þetta svona á bak við eyrað, allavega ekki vera að 

vinna á móti aðferðinni heima. 

Allar upplýsingar sem Alda og Ester hafa um Leiðtogann í mér koma frá leikskólanum en 

þær nefna báðar að þær skorti upplýsingar frá leikskólanum um það hvernig hægt er að 

vinna með venjurnar sjö með börnunum. Ester sagði þau sem foreldra ekki vinna sérstaklega 

með stefnuna heima og taldi þau í rauninni ekki hafa næga þekkingu til þess að gera slíkt en 

þau reyndu þó kannski frekar markvisst að vinna ekki á móti henni, Ester sagði: „maður veit 

svona yfirborðs um hvað þetta á að snúast en við vitum til dæmis ekki hvernig er verið að 

vinna með þetta, nema þessi örfáu skipti sem er sagt eitthvað í póstunum“. Undir þetta tekur 

Alda, en hún talaði um að hún ynni kannski ekki meðvitað með efni tengt Leiðtoganum í mér 

heima en taldi þó að ef til vill gerði hún það að nokkru leyti ómeðvitað í gegnum uppeldið. 

Þannig þekkti Alda fyrstu þrjár venjurnar, Taktu af skarið, Í upphafi skal endinn skoða og 

mikilvægast fyrst/forgangsraðaðu, mjög vel og sagðist taka eftir því að þær hafa áhrif á 

hennar börn að einhverju leyti. Aðspurð um hvort venja eitt hefði haft áhrif á hennar börn 

segir hún: „ég veit það ekki, jájá, það er hellings kraftur í þeim og ef þeim dettur eitthvað í 

hug þá fara þær og gera það“. Um venju tvö sagði hún: 

þær mættu alveg tileinka sér þetta betur, en þær hafa alltaf verið rosa 

passasamar, en jájá alveg klárlega. Þær eru ekki að segja óviðeigandi hluti eða 

þær vita alveg að þetta er rangt, viss hegðun, þannig að þær eru að pæla í 

þessum hlutum. 
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Þegar hún var spurð um áhrif venju þrjú segir hún: „þær allavega sýna því skilning að það 

þurfi að, að það er ekki hægt að gera allt…“. Alda talaði um að hana langaði til þess að afla 

sér frekari upplýsinga um verkefnið og voru þær báðar, Ester og Alda, heilt yfir ánægðar með 

stefnuna. 

4.2.4 Hafnarborg 

Í leikskólanum Hafnarborg tók ég viðtöl við tvær mæður sem báðar voru mjög meðvitaðar 

um að leikskólinn starfar eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér og þekktu báðar nokkuð vel 

til stefnunnar. Friðmey á tvö börn í leikskólanum og var sú eldri nýlega byrjuð þegar 

verkefnið var innleitt í leikskólann, sú stúlka er nú á síðasta ári leikskólans og yngri stúlkan er 

þriggja ára. Sigrún á einnig tvö börn í leikskólanum, fimm ára og þriggja ára. Mæðurnar 

töluðu báðar um að börnin þeirra væru aðeins farin að nota orðræðu Leiðtogans í mér, til 

dæmis tala börnin um að taka af skarið en það er hluti af þeirri orðræðu sem fylgir 

hugmyndafræðinni, og þá sérstaklega þau eldri. Þó nefndi Friðmey að áhugi eldri stúlkunnar 

á verkefninu hefði dalað að undanförnu og að hún minntist nú sjaldnar á það heima við en 

áður. Friðmey taldi það vera vegna þess hve umræða um verkefnið hefði minnkað innan 

leikskólans á þeim árum sem liðin eru frá því að það var innleitt. 

Sigrún og Friðmey voru sammála um það að þær hafi ekki fengið mikla kynningu á 

Leiðtoganum í mér þegar börnin þeirra byrjuðu í leikskólanum. Sigrún nefndi að hún hefði 

fengið kynningarbréf frá þeim sem standa fyrir Leiðtoganum í mér á Íslandi auk þess sem 

aðeins hafi verið farið yfir verkefnið á foreldrakvöldi. Friðmey talaði um að hún hefði ekki 

beint fengið kynningu þegar eldra barnið byrjaði í leikskólanum en sú kynning kom aðeins 

síðar þegar búið var að innleiða verkefnið í leikskólann en þegar yngra barnið hennar byrjaði 

í leikskólanum fannst henni eins og ekki væri lögð eins mikil áhersla á verkefnið og í upphafi. 

Aðspurð um það hvernig kynningu hún hafi fengið þegar börnin byrjuðu í leikskólanum sagði 

hún:  

ég fékk ekki beint kynningu á Leiðtoganum í mér, það var verið að innleiða það 

þegar eldri byrjaði og það varð svona aðeins seinna í ferlinu sem ég fékk 

kynninguna. Ég var að vinna á vinnustað sem starfar eftir Leiðtoganum í mér svo 

ég hafði jafnvel setið námskeið með starfsfólkinu þannig að þau vissu að ég vissi 

kannski svolítið um verkefnið svo ég held að ég hafi ekki fengið eins kynningu og 

aðrir foreldrar. Þegar þessi yngri byrjaði fannst mér ekki eins mikið einblínt á 

Leiðtogann í mér eins og var gert þegar verið var að innleiða þetta. 

Sigrún tók í sama streng og Friðmey og taldi sig ekki hafa fengið mikla kynningu á 

verkefninu og telur að ef hún starfaði ekki á vinnustað sem vinnur eftir Leiðtoganum í mér þá 
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myndi hún lítið vita um stefnuna. Friðmey er sammála henni, sagði að meiri hluti þeirrar 

þekkingar sem hún hefði á hugmyndafræðinni hefði hún öðlast á þeim námskeiðum sem hún 

sat í tengslum við sitt starf. Sigrún sagði: „ef ég væri foreldri sem að myndi ekkert þekkja 

þetta þá held ég að mér myndi finnast þetta einhverjar krúttlegar sögur. Ég hefði viljað fá 

meiri upplýsingar og mögulega fræðslukvöld fyrir foreldra“. Mæðurnar þekkja báðar vel 

fyrstu þrjár venjurnar og eins og áður segir hafa þær báðar tekið eftir því að börnin þeirra 

hafa tileinkað sér þær að einhverju leyti. 

Mæðurnar sögðust ekki vinna beint með Leiðtogann í mér heima en það væri hins vegar 

margt í stefnunni sem ætti samhljóm með þeirra uppeldi og því töldu þær að ósjálfrátt væru 

þær ef til vill að vinna með stefnuna heima. Sigrún sagði að hún myndi vilja fá meiri 

upplýsingar um það hvernig hægt er að vinna með venjurnar með börnunum en hún hefur 

ekki fengið slíkar upplýsingar hingað til. Ef þær upplýsingar væru veittar taldi Sigrún að 

foreldrar ættu auðveldara með að vinna með verkefnið heima. Þá nefndi Friðmey einnig að 

slík vinna færi mikið eftir áhuga barnanna, Það er að segja hve mikið er unnið með og rætt 

um stefnuna eða þætti henni tengdri heima við. Þegar eldra barnið hennar var sem mest 

upptekið af stefnunni og vildi mikið ræða um ákveðna þætti, hélt barnið áfram í því 

leiðtogahlutverki sem hún hafði gegnt í leikskólanum heima við og umræður spunnust mikið 

út frá verkefninu. Aðspurð um það hvort henni fyndist verkefnið hafa haft áhrif á börnin 

hennar sagði hún:  

kannski þessi leiðtogahlutverk sem þau fá svona viku fyrir viku sem var á tímabili, 

en sem mér skilst að sé ekki eins og er, þau fylgdu svolítið með heim eins og þessi 

eldri … fyrstu tvö árin hennar var þetta mjög mikið og hún var alveg 

dagatalaleiðtogi heima hjá sér líka, var að merkja við dagatölin og hún tók þetta 

alveg alvarlega og hún var að uppfræða okkur hvernig veðrið var þegar hún var 

veðurleiðtogi ... auðvitað spilaði maður með svolítið, leyfði henni náttúrulega að 

njóta sín í því … við ræddum þetta og ósjálfrátt ef hún vissi að hún væri leiðtogi 

og var búin að vera að tala um það þá fórum við að spjalla við hana um það og 

kannski veðrið og það hafði áhrif á samtöl og annað. 

Mæðurnar lýstu báðar yfir mikilli ánægju með verkefnið ef unnið er með það sem hentar 

leikskólaaldri og telja þær stefnuna fela í sér góð gildi. Aðspurð um hvort Sigrún gæti nefnt 

eitthvað sem hún væri sérstaklega ánægð með í tengslum við starf leikskólans og stefnuna 

sagði hún:  

Það er í rauninni bara hvernig þau náðu að vinna úr þessum leiðtogahlutverkum. 

Af því að nú byggir stefnan mikið á að þú finnir leiðtogahlutverk og mér fannst 
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svolítið hjákátlegt þegar dóttir mín rúmlega 2 ára kom heim með plagg um að 

hún væri leiðtogi, hefði lokið leiðtoganámskeiði og það var eiginlega verra þegar 

vinafólk okkar átti dreng sem var 16 mánaða og hafði lokið leiðtoganámskeiði … 

hann gat ekki haldið almennilega á gaffli. Og margt í þessari stefnu finnst manni 

vera svona hálf hjákátlegt en þegar maður getur tekið í rauninni það sem er 

nothæft þá er þetta mikið til góðs … 

Sigrún taldi einnig að leikskólinn hefði verið að vinna með margt tengt Leiðtoganum í mér 

áður en verkefnið var innleitt og hefði því í raun ekki þurft að breyta miklu nema þá helst 

orðræðunni innan leikskólans. Friðmey nefnir að hún hefði verið mjög ánægð með verkefnið 

en fyndist eins og það væri aðeins að missa flugið og það þætti henni leiðinlegt. 

Í næsta kafla verður gerð grein fyrir því hvernig mæður í leikskólunum fjórum upplifa 

samstarf á milli leikskóla og heimila. 

4.3 Samstarf og upplýsingamiðlun á milli leikskóla og heimila 

4.3.1 Sjávarborg 

Á Sjávarborg nefndu Karen, Fríða og Jóhanna allar að aðal upplýsingaleiðin frá leikskólanum 

væru tölvupóstar frá leikskólastjóra og stundum deildarstjóra. Í þessum tölvupóstum koma 

upplýsingar um það helsta sem um er að vera í leikskólanum hverju sinni auk þess sem 

upplýsingar um venjurnar sjö koma þar fyrir. Í hverjum mánuði sendir leikskólastjóri 

upplýsingar um það hvaða venju er verið að vinna með þann mánuðinn og upplýsingar um 

hana. Jóhanna sagði: „það kemur fram hvaða venju er verið að vinna með þann mánuðinn, 

og svona linkar þar sem hægt er að kynna sér venjurnar og hvernig það virkar, um hvað það 

snýst svona aðeins“. Jóhanna nefndi einnig að aðeins hafi komið fram í tölvupóstunum 

hvernig unnið er með venjurnar sjö með börnunum, en hún sagði „…þó ég muni ekki alveg 

hvað það var en það var aðallega hvernig þau vinna með þetta innan leikskólans, finnst mér, 

frekar en hvernig við getum unnið með það eftir leikskóla“. Fríða nefndi einnig að það fylgi 

með í tölvupóstunum aðeins hvernig hægt er að vinna venjurnar sjö með börnunum. 

Auk tölvupósta frá leik- og deildarstjórum nefndu þær allar að óformlegt spjall inni á 

deildum við starfsfólk um það sem hefur átt sér stað yfir daginn sé stór þáttur í samskiptum á 

milli þeirra og leikskólans og finnst þeim gott að fá upplýsingar beint frá starfsfólkinu um það 

hvernig dagurinn hefur gengið og þess háttar. Karen og Fríða töluðu báðar um 

leikskólaforritið Karellen sem samskiptaleið en það er lítil reynsla komin á það ennþá vegna 

þess hve stutt er liðið frá því að leikskólinn hóf að nota það í samskiptum við foreldra. Um 

Karellen leikskólaforritið sagði Fríða: „…þar sem bæði leikskólakennararnir geta sett inn 

skilaboð og sagt okkur frá deginum og foreldrar geta sent á móti ef það er eitthvað“. Fríða 
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talaði einnig um að foreldrum væri boðið á allskonar daga þar sem þeir geta komið og verið 

með börnunum í leikskólanum í smá tíma. 

Karen nefndi að upplýsingum sé komið til foreldra á töflum í anddyrinu, með 

fréttabréfum auk þess sem foreldraviðtöl eru tvisvar sinnum á ári þar sem farið er yfir þroska 

og hegðun barnanna og hvernig þeim gengur í leikskólanum. Einnig nefndi hún 

foreldrafélagið sem hluta af samstarfi á milli leikskólans og foreldra. Karen sagði: „…við fáum 

fréttabréf frá leikskólastjóra og við fáum líka fréttabréf þar sem er verið að tala um þessar 

venjur þar sem er verið að reyna að smita þeim inn á heimilin … svo bara hringir maður og 

það er ekkert mál“. 

Fríða og Jóhanna minntust á að þær hafi aðallega fengið upplýsingar um Leiðtogann í mér 

í gegnum tölvupósta frá leikskólanum en Fríða sagði: „…annars er það líka held ég á 

heimasíðu leikskólans en ég held að ég sé ekki að skoða hana mikið“. 

Karen nefndi að hún hafi kynnst Leiðtoganum í mér á svokölluðum Leiðtogadögum sem 

haldnir eru einu sinni á ári í leikskólanum. Hún fór á þessa leiðtogadaga sem fulltrúi síns 

vinnustaðar en ekki sem foreldri. Hún talaði um að henni finnist að þessir leiðtogadagar eigi 

að vera fyrir foreldra, ekki bara boðsgesti. Einnig nefndi hún um að henni þyki aðeins vanta 

upp á samskipti starfsfólks við foreldra þegar komið er með börnin og þau sótt og í því 

samhengi nefnir hún að meira mætti vera um að starfsfólk heilsaði og kveddi auk þess að 

mynda augnsamband og þess háttar við foreldra. 

4.3.2 Hlíðarbær 

Á Hlíðarbæ nefndu Guðrún, Elsa og Áslaug allar að gott samstarf væri á milli foreldra og 

leikskóla. Guðrún talaði um að nýlega hafi verið byrjað að vinna með Karellen 

leikskólaforritið, hún sagði: 

Já, núna er komið náttúrulega þarna Karellen, mér finnst mjög fínt þú veist, það 

eru náttúrulega ekki bein samskipti en mér finnst mjög fínt að fá eins og maður 

fær update þar. Svona hvernig hann borðaði og svona, en annars eru bara mjög 

fín samskipti og maður fær upplýsingar dagsdaglega. 

Elsa og Áslaug töluðu báðar um að þær fái tölvupósta frá leikskólanum þar sem fram 

komi hvaða venju er verið að vinna með þessa stundina, auk þess sem Áslaug nefndi að í 

fréttabréfinu komi fram hverjir eigi afmæli þá vikuna og svona helstu fréttir frá leikskólanum 

og finnst henni foreldrar vera nokkuð vel upplýstir um starf leikskólans. Einnig talaði Áslaug 

um að alltaf séu haustfundir fyrir foreldra þar sem farið er yfir komandi skólaár. Guðrún 

nefndi að hún fái helstu upplýsingar um Leiðtogann í mér af heimasíðu leikskólans, hún 

sagði: „ég fæ upplýsingarnar af heimasíðunni … og það er líka uppi á vegg einhverjar 
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upplýsingar, en ég er bara vön því að það sé þarna þannig að ég les það ekki“ á meðan Elsa 

og Áslaug nefndu að þessar upplýsingar komi aðallega með tölvupósti. Elsa var þó ekki viss 

hvort einhver kynning á venjunum fylgi þessum tölvupóstum, hún hafi ekki athugað það, en 

Áslaug tók fram að í tölvupóstunum komi kynning á hverri venju. Það eru nokkrar 

mismunandi aðferðir notaðar í samskiptum á milli foreldra og leikskóla og er mismunandi 

hvaða aðferð hentar hverri og einni móður, til dæmis hentar Karellen og heimasíðan 

Guðrúnu vel á meðan tölvupóstar nýtast Elsu og Áslaugu betur. Þær voru þó allar sammála 

um að góð persónuleg samskipti séu við starfsfólk, foreldrar eru látin vita ef eitthvað er. 

Guðrún nefndi að starfsfólk ræði ekki mikið stefnur leikskólans og Elsu fannst að það 

mætti vera betri kynning á Leiðtoganum í mér frá leikskólanum til dæmis í formi bæklinga. 

Áslaug tók það hins vegar fram að henni finnist að Leiðtogadagar eigi að vera fyrir foreldra og 

að foreldrar verði að vera meira inn í Leiðtoganum í mér því hún viti til dæmis ekki hvernig 

unnið er með verkefnið innan leikskólans. 

4.3.3 Krílasel 

Á Krílaseli töluðu bæði Alda og Ester um að helstu upplýsingaleiðirnar á milli leikskóla og 

foreldra séu vikulegir tölvupóstar þar sem fram komi hvaða venju verið er að vinna með, 

hvað er framundan, hver afmælisbörn vikunnar eru og matseðill vikunnar. Í þessum póstum 

er sú venja sem verið er að vinna með einnig kynnt og henni lýst. Stundum kemur fram 

hvernig unnið er með venjurnar með börnunum en ekki alltaf. 

Alda sagðist hafa reynslu af góðum og persónulegum samskiptum en hún var einnig mjög 

dugleg að spyrjast fyrir og afla sér upplýsinga hjá starfsfólki enda taldi hún að foreldrar eigi 

að vera duglegir við það. Aðspurð um það hvernig samstarfi á milli foreldra og leikskóla er 

háttað sagði hún: 

ég hef alltaf átt rosalega gott samstarf með leikskólanum, það er náttúrulega 

bara út af því að ég er þannig, ef það er eitthvað þá fer ég strax og ræði við þær, 

þannig að við eigum alveg mjög gott samstarf … en það náttúrulega svolítið snýst 

líka um að maður er svo duglegur að spyrja og ef börnunum líður eitthvað illa þá 

fer maður strax og lætur vita og reynir að finna einhverja lausn með þeim. 

Ester nefndi einnig að heilt yfir séu persónuleg samskipti mjög góð, sérstaklega fannst 

henni það þegar barnið hennar var á yngstu deild og sagði hún að upplýsingaflæðið hafi verið 

mjög gott dagsdaglega, þá hafi hún fengið mun meiri upplýsingar um hvað átti sér stað yfir 

daginn heldur en eftir að barnið fluttist yfir á eldri deild, hún sagði: 

Þegar hún byrjaði og var á yngstu deildinni þá var alltaf sagt til dæmis „já hún var 

rosa dugleg að gera þetta í dag“ og það finnst mér hafa minnkað mikið eftir að 
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hún fór þarna á eldri deild. Auðvitað skil ég það líka, það eru miklu fleiri krakkar 

en mér finnst stundum vanta þegar maður sækir svona eitthvað pínulítið yfirlit 

yfir daginn, þú veist er hún búin að vera góð eða í glöðu skapi og eitthvað. 

Þær nefndu báðar foreldraviðtöl sem eru tvisvar sinnum á ári auk þess sem Alda minntist 

á haustfundi sem alltaf eru haldnir með foreldrum og Ester nefndi að fundur sé haldinn með 

foreldrum áður en barnið þeirra byrjar í leikskólanum. Ester talaði um að Karellen 

leikskólaforritið sé í notkun en þar séu aðallega upplýsingar um hvernig barnið borðar og 

sefur. 

Alda nefndi að öðru hvoru sé foreldrum boðið í stuttar heimsóknir í leikskólann auk þess 

sem hún reynir að nýta tímann vel þegar hún fer með barnið í leikskólann eða sækir og sest 

niður með því og les bók eða leikur með því í smá stund. Ester og Alda voru báðar mjög 

ánægðar með samstarf á milli leikskólans og heimilis og töldu sig vel upplýstar um starf 

leikskólans heilt yfir en þó myndi Ester vilja fá betri upplýsingar dagsdaglega um það hvað 

hefur drifið á daga barnsins í leikskólanum þann daginn. 

4.3.4 Hafnarborg 

Í Hafnarborg var rætt við Sigrúnu og Friðmey og nefndu þær báðar að samskipti á milli 

leikskóla og heimila séu að mestu leyti óformleg og fari mikið fram með persónulegu spjalli á 

milli foreldra og starfsfólks í leikskólanum. Sigrún nefndi að foreldraviðtöl séu tvisvar sinnum 

á ári og aðalfundur foreldrafélagsins einu sinni á ári og eru það formlegu samskiptin. Friðmey 

talaði um samskipti í leikskólaforritinu Karellen og á upplýsingatöflu í anddyri leikskólans þar 

sem settar eru stundum upplýsingar um leikskólastarfið og sagði hún : 

… svo er sem sagt Karellen, verið að taka það upp núna, mér finnst það mjög 

sniðugt. Hentar mér mjög vel … svo er tafla þarna í leikskólanum þegar maður 

kemur inn sem eru yfirleitt settar á svona basic upplýsingar og mér finnst það 

mjög gott og mjög þægilegt þegar ég kem og get séð allt á töflunni, ef það er 

eitthvað sérstakt, en það fer svolítið eftir því hvernig starfsmannamálin eru 

hvernig hún er nýtt. 

Þær minntust báðar á að samskiptin væru yfirleitt alltaf á góðum nótum og sagði Sigrún 

að mikil virðing sé borin fyrir ákvörðunum foreldra og heimilisaðstæðum barnanna, hún 

sagði: 

Þetta er mikið meira bara spjall í fataklefanum, samstarfið er alltaf á rosa góðum 

nótum. Mér finnst það einkennast af rosalega mikilli virðingu fyrir svona 

ákvörðunum heimilisins, heimilisaðstæðum og svona, við erum finnst mér mjög 
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„involveruð“ inn í allt starfið í rauninni, eða svona við komum náttúrulega ekki að 

skipulagningu en svona vitum hvað er í gangi. 

Friðmey talaði um að miðar hafi verið sendir heim með upplýsingum og lokaður hópur á 

Facebook hafi verið notaður til að koma upplýsingum áleiðis en með tilkomu Karellen 

leikskólaforritsins hafi aukist að upplýsingarnar fari í gegnum það. Einnig nefndi Friðmey að 

upplýsingatafla sé í fataklefa leikskólans þar sem upplýsingar eru settar en misjafnt sé eftir 

starfsfólki hve vel hún er nýtt. 

Sigrún og Friðmey töluðu báðar um að upplýsingaflæði mætti vera betra sérstaklega í 

tengslum við verkefni eins og Leiðtoginn í mér og ef upplýsingar um verkefnið bærust 

foreldrum oftar þá nýttist verkefnið mun betur. Þær hafa ekki fengið miklar upplýsingar um 

verkefnið frá leikskólanum. Aðspurð um það hvort eitthvað mætti fara betur í sambandi við 

starf leikskólans eða Leiðtogann í mér sagði Sigrún:  

Ég held að það sé bara upplýsingaflæðið sem maður vill alltaf, því það auðveldar 

manni, til dæmis þegar leikskólinn fór að vera með söngbækur á netinu, þegar 

þau komu heim með einhver lög og maður kunni ekki neitt og að geta bara 

gengið að svoleiðis … aukið upplýsingaflæði væri rosalega gott þannig einmitt að 

stefnan myndi nýtast eins vel og hún getur gert. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir því hvort og hvernig mæðurnar tíu teldu að Leiðtoginn í 

mér hefði haft áhrif á þeirra börn, á þær sem mæður eða þeirra fjölskyldur. 

4.4 Leiðtoginn í mér - birtingarmyndir  

Í viðtölunum voru mæðurnar spurðar út í hvort og með hvaða hætti þær teldu að Leiðtoginn 

í mér hefði haft áhrif á þeirra börn, þær sem mæður og fjölskyldulífið til dæmis í tengslum 

við ákveðna hegðun, gildi og athafnir daglegs lífs. Einnig var spurt nánar út í þekkingu þeirra 

á fyrstu þremur venjum hugmyndafræðinnar, Taktu af skarið, Í upphafi skal endinn skoða og 

Mikilvægast fyrst/Forgangsraðaðu og þær beðnar að leggja mat á það hvort þeirra börn 

væru farin að tileinka sér þessar venjur. Mæðurnar töldu að verkefnið hafi haft mismikil áhrif 

á börn þeirra, þær sjálfar og fjölskyldulífið. 

4.4.1 Sjávarborg 

Karen og Jóhanna nefndu báðar að Leiðtoginn í mér væri farinn að hafa einhver áhrif á þeirra 

börn. Til dæmis sagði Jóhanna „…ég hef mikið heyrt um það heima hjá mér, að taka af skarið 

og stjórna sjálfum sér…“. Taktu af skarið er fengið beint úr venju eitt en aðspurð um það 

hvort Jóhanna þekkti þá venju og hvort hún vissi hvað venjan felur í sér sagði hún: 
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Bara að þau taki af skarið, að þau finni einhvern drifkraft til að gera hlutina sjálf, 

án þess að vera eitthvað sérstaklega beðin um það eða þurfi endilega að gera 

það held ég. Mér finnst þetta pínu skila sér heim sko. 

Börnin voru greinilega farin að nota orðaforða og hegðun sem fenginn er úr Leiðtoganum 

í mér eða tengist verkefninu. Þannig taldi Jóhanna að börn hennar hefðu tileinkað sér venju 

eitt með því að nota hana í daglegu lífi: 

Já mér finnst þau vera farin að tileinka sér venju eitt. Eins og yngra barnið mitt er 

mjög dugleg að taka af skarið og setja í ruslið fyrir aðra, hún þarf ekkert 

sérstaklega að hafa verið með það sjálf, hún bara „ég skal gera þetta, ég tek af 

skarið“ og hún notar þennan orðaforða. 

Karen sagði að það sem hafi haft áhrif á hennar börn í tengslum við stefnuna sé: 

að segja stopp, mér finnst það svona aðallega þetta með að ég ræð mér og þú 

ræður þér og maður ber bara ábyrgð á sjálfum sér. Mér finnst ég líka hafa heyrt 

oft hérna „ég tók bara af skarið“ taktu bara af skarið, það sem strákarnir koma 

svona með heim til okkar. Og sigrum saman …. 

Á þessu má glögglega sjá að börn Karenar eru einnig farin að tileinka sér venju eitt, Taktu 

af skarið, og þekkir hún sjálf venjuna nokkuð vel en aðspurð um það hvað fyrsta venjan felur 

í sér sagði hún: „…taka af skarið er sem sagt að sýna frumkvæði, vera virkur og þá eru miklu 

meiri líkur á að þú náir árangri heldur en að sitja heima og bíða eftir að eitthvað gerist.“ Fríða 

þekkir einnig venju eitt nokkuð vel en sagði hennar börn ekki vera farin að tileinka sér hana 

þó að þetta sé sú venja sem eldra barnið hennar nefndi hvað mest heima og að venjan hefur 

verið nefnd þegar einhver tekur af skarið á heimilinu. 

Karen og Fríða þekkja venju tvö, Í upphafi skal endinn skoða og telja að þeirra börn séu 

farin að tileinka sér venjuna. Karen nefndi að börnin hennar notuðu venju tvö í gegnum leik á 

meðan Fríða talaði um að dóttir hennar hugsaði oft áður en hún framkvæmdi og væri þannig 

farin að ná tökum á venju tvö upp að vissu marki. En Jóhanna aftur á móti þekkir venju tvö 

ekki eins vel og hefur ekki tekið eftir því að hennar börn séu farin að tileinka sér hana. 

Karen, Fríða og Jóhanna þekkja allar venju þrjú, Mikilvægast fyrst/forgangsraðaðu og 

hefur Jóhanna tekið eftir því að börnin hennar tileinki sér venju þrjú að einhverju leyti, til 

dæmis talaði hún um að hennar börn væru farin að forgangsraða þó að þau gerðu það enn 

eftir sínu höfði þar sem þeim þykir til dæmis mikilvægara að leika sér en að fara að sofa. 

Karen og Fríða hafa hvorugar tekið eftir því að börnin þeirra séu farin að tileinka sér venju 
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þrjú, þó þær sem mæður reyni að ýta þeirri venju aðeins að börnunum. Karen talaði um að 

hún og börnin hefðu lært margt af verkefninu, en sem dæmi sagði hún: 

Mér finnst maður hafa lært bæði svona inn á við þú veist svona mikilvægi 

sjálfsins og að maður sé svolítið sjálfstæður og hérna ábyrgur fyrir sjálfum sér, 

sem er bara eins gott að læra strax, maður getur ekki kennt neinum öðrum um. 

En hérna sjálfsábyrgð, sjálfsvirðing, sjálfstæði og ekki síst líka bara þetta 

félagslega … mér finnst að þeir hafi aðallega verið að læra, þetta eru einfaldar 

venjur þannig að þeir nefna venjurnar þú veist „að taka af skarið“, „stopp“ og þú 

veist „ég ræð mér“ og allt þetta. Mér finnst þetta svona mest áberandi með 

pollana mína þú veist 4 ára og kunna að segja stopp og þetta með að rækta sjálfa 

sig … svo tölum við líka um að hlusta … en þeir eru kannski ekki alveg komnir í 

forgangsröðun. 

Aðspurð um það hvort Fríða teldi sig hafa tekið eftir að Leiðtoginn í mér hefði haft áhrif á 

hennar börn sagðist hún ekki hafa tekið eftir einhverju sérstöku tengt Leiðtoganum í mér hjá 

hennar börnum og að þau vinni ekki með Leiðtogann í mér heima. Þegar farið var dýpra í 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér og hún spurð nánar út í fyrstu þrjár venjurnar má sjá að 

hún sér áhrif frá hugmyndafræðinni hjá sínum börnum og vinnur að einhverju marki með 

hugmyndafræðina í sínu uppeldi eins og sjá má hér að framan, hvort sem það er meðvitað 

eða ekki. Fríða nefndi að barnið hennar sem nú er í leikskóla ræði ekki mikið það sem verið 

er að gera í leikskólanum ólíkt barninu sem kláraði leikskólann síðasta vor sem talaði oftar 

um það sem var að gerast í leikskólanum og nefndi þá venjurnar heima. 

Karen notar Leiðtogann í mér óbeint í gegnum sitt uppeldi og finnst starfsfólkið einnig 

vera að vinna svolítið með Leiðtogann í mér með þeirri umhyggju sem það veitir börnunum: 

Þessar sem eru svona af lífi og sál og sem elska börnin og sjá það góða í þeim og 

mér finnst það líka svolítið tengt þessu Leader in me að við séum að vinna með 

styrkleika þessara krakka, leyfa þeim að skapa og leyfa þeim að prófa … 

4.4.2 Hlíðarbær 

Guðrún, Elsa og Áslaug voru allar sammála um að þær sæju ekki að Leiðtoginn í mér hafi haft 

áhrif á þeirra börn þrátt fyrir að vera meðvitaðar um að verkefnið væri hluti af 

leikskólastarfinu. Guðrún sagði: „nei, eiginlega ekki, það hefur ekki alveg heppnast … ég get 

ekki bent á eitthvað alveg á eitthvað eitt sko“. Áslaug talaði um að hún geti ekki séð að 

hugmyndafræðin hefði einhver sérstök áhrif á barnið sitt en talaði þó um að barnið hefði 

tileinkað sér það tungumál sem notað er í leikskólanum án þess að hún gæti endilega áttað 

sig á hvort það væri tungumál Leiðtogans í mér. 
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Þegar mæðurnar voru spurðar nánar út í fyrstu þrjár venjur Leiðtogans í mér, Taktu af 

skarið, Í upphafi skal endinn skoða og Mikilvægast fyrst/Forgangsraðaðu, kom í ljós að 

Áslaug hefur besta þekkingu af þessum mæðrum á fyrstu þremur venjunum. Áslaug lýsti 

venju eitt, Taktu af skarið, á þenna hátt: „Þetta er svolítið að fara út fyrir þægindahringinn, 

að þora, þetta snýst svolítið um hugrekki, að þora að spyrja eða að þora að tala eða eins og 

þú segir að taka af skarið kannski“. Eftir að Elsa fékk útskýringu á venju eitt sagði hún að 

barnið hennar væri að nokkru leyti farið að tileinka sér fyrstu venjuna: „jájá, það kemur 

svona öðru hvoru að hann ætlar að vera fremstur og gera hlutina“ og Áslaug tók að vissu 

leyti undir þetta en taldi frekar að tiltekin hegðun tengdist einfaldlega persónueinkennum 

dóttur hennar: 

Ég veit ekki hvað er hvers. Hún er bara ógeðslegur ráðskonurass, ég veit ekkert 

endilega hvort það sé út af Leiðtoganum í mér eða ekki, hún var svona líka þegar 

hún var 1 árs áður en hún byrjaði í þessum leikskóla … 

Guðrún aftur á móti nefndi að hún hefði heyrt barnið sitt nefna venju eitt en taldi barnið 

ekki vera farið að tileinka sér hana. 

Áslaug þekkir venju tvö og þrjú betur en hinar tvær mæðurnar en þær eiga það allar 

sameiginlegt að hafa ekki tekið eftir að börnin þeirra séu farin að tileinka sér þær venjur og 

telur Áslaug sitt barn ekki hafa náð þroska til þess að tileinka sér þessar venjur. Mæðurnar 

virðast þó vera að vinna ósjálfrátt með þessar venjur í gegnum sitt uppeldi og er það ef til vill 

vegna þess hve venjunum svipar til þeirra gilda sem þær leggja áherslur á í uppeldinu. 

4.4.3 Krílasel 

Bæði Alda og Ester vissu af Leiðtoganum í mér og um hvað verkefnið er en sögðust hins 

vegar hvorugar vinna sérstaklega með Leiðtogann í mér heima. 

Ester nefndi að hún hafi ekki lært eins mikið af Leiðtoganum í mér í gegnum 

leikskólastarfið eins og henni var sagt í upphafi að hún myndi gera: „ég held það hafi 

nefnilega bara verið sagt „svo kynnist þið Leiðtoganum í mér ósjálfrátt áfram“ einhvern 

veginn … það var engin sérstök kynning á því heldur var bara þetta kemur í ljós og þið sjáið 

hvernig þetta er“. Aðspurð hvort hún hafi kynnst Leiðtoganum í mér í gegnum starfið sagði 

hún „ekkert rosalega sko, ég get ekki sagt það“. Hún sagðist ekki heldur átta sig á því hvort 

Leiðtoginn í mér hafi haft áhrif á hennar barn en barnið er mjög ákveðið og er hún ekki viss 

hvort það séu áhrif Leiðtogans í mér eða hvort það sé eðli barnsins og er þetta í samræmi við 

það sem Áslaug í leikskólanum Hlíðarbæ tók fram. Alda talar aftur á móti um að hún hafi 

tekið eftir áhrifum Leiðtogans í mér sérstaklega á eldri dótturina. Eldri dóttirin var mjög hörð 

á því að hún réði sér sjálf sem Alda taldi vera að hluta til áunnin gildi í gegnum verkefnið. Þá 
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sagði hún einnig að verkefnið Leiðtoginn í mér hefði eflt dóttur hennar félagslega, en hún var 

mjög hlédræg en móðirin fann að hún efldist auk þess sem samkennd hennar jókst mikið. 

Alda sagði: 

… ég man mjög sterkt með þessa eldri, það var mjög sterkt bara „nei ég stjórna 

mér“ það, þú veist var mjög sterkt í henni, þannig að ég fann alveg mun á, hún 

var rosalega svona hlédrægur krakki og hún hafði rosalega gott af þessari stefnu. 

Ég fann alveg að hún varð einhvern veginn pínu svona sterkari og það var sem 

sagt þetta, hún þorði að segja nei og standa með sér… 

Þegar Ester og Alda voru spurðar nánar út í fyrstu þrjár venjurnar, Taktu af skarið, Í 

upphafi skal endinn skoða og Mikilvægast fyrst/forgangsraðaðu kom í ljós að Alda þekkir 

þær nokkuð vel á meðan Ester þekkir þær annað hvort ekki eða einungis að litlu leyti. Alda 

áttar sig ekki alveg á því hvort venja eitt, Taktu af skarið, hefur haft einhver áhrif á hennar 

börn en sagði þó að þær taki af skarið: 

… mér finnst rosalega erfitt að segja til um hvort ákveðin venja er að hafa einhver 

áhrif, ég veit það ekki. En jájá ég meina það er hellings kraftur í þeim og ef þeim 

dettur eitthvað í hug þá fara þær og gera það … 

Alda telur að hegðun dætra hennar sé undir áhrifum frá venju eitt en Ester aftur á móti 

hefur ekki tekið eftir því að barnið hafi tileinkað sér þessa venju og Ester sjálf þekkir hana í 

raun og veru ekki. Eins og segir að framan þekkir Alda venjur tvö og þrjú, Í upphafi skal 

endinn skoða og Mikilvægast fyrst/Forgangsraðaðu nokkuð vel á meðan Ester þekkir þær 

einungis vegna þess að heiti þeirra segir sig sjálft. Þær töluðu báðar um að börnin þeirra séu 

að einhverju leyti farin að tileinka sér venju tvö og í því samhengi nefndu þær báðar að 

dætur þeirra eru mjög varkárar, í þessu samhengi sagði Ester: 

Hún er náttúrulega mjög passasöm, svona af þriggja ára barni að vera. Hún 

náttúrulega getur alveg gert eitthvað rugl en hún passar sig mjög oft, bara það að 

hoppa niður úr sófanum þá skoðar hún mjög vel aðstæður fyrst, passar að ekkert 

sé fyrir, þannig að já. 

Hvað venju þrjú, Mikilvægast fyrst/Forgangsraðaðu, varðar þá telja þær börnin ekki farin 

að tileinka sér þessa venju en Alda talaði um að dætur hennar séu meðvitaðar um hana og 

viti vel að það er ekki bara hægt að gera það sem er skemmtilegt, stundum þarf að gera 

mikilvægari en leiðinlegri hluti fyrst. 
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4.4.4 Hafnarborg 

Bæði Sigrún og Friðmey eru mjög meðvitaðar um Leiðtogann í mér og vita hvað hann felur í 

sér, Sigrún sagði til dæmis að þetta sé aðferð til þess að takast á við lífið og tilveruna. Sigrún 

nefndi að hennar börn séu farin að tileinka sér venjurnar sjö að einhverju marki, mest 

venjurnar „Taka af skarið“ og „Vinnum saman“. Sérstaklega eldri stúlkan sem veit oft í hvaða 

aðstæðum hún á að nota þær. Sigrún sagði: 

… þær eru farnar að nota þessa frasa, sérstaklega þessi eldri, hún tengir við 

venjurnar, og svona fattar hvernig hún getur notað þetta og bara síðast í morgun 

þá sagðist hún hafa tekið af skarið því systir hennar hafði gleymt að sturta niður 

… (innskot rannsakanda: þannig að hún sturtaði niður fyrir hana) … jájá og var 

ekkert að gera meira mál úr því. 

Friðmey talaði um að eitt af því sem fylgdi verkefninu Leiðtoginn í mér í leikskólanum 

væru leiðtogahlutverk sem þau gegna í leikskólanum. Þessi leiðtogahlutverk náðu 

sérstaklega vel til eldri dóttur hennar því hún vann einnig með leiðtogahlutverkin heima og 

miðlaði því til foreldra sinna. Það má því að sjá að verkefnið höfðar að nokkru leyti til dóttur 

hennar og taldi hún að ef verkefnið væri eins virkt innan leikskólans eins og það var í upphafi 

þá hefði það meiri áhrif á yngri dóttur hennar líka. 

Eins og sjá má hér að framan þekkja Sigrún og Friðmey fyrstu þrjár venjurnar, Taktu af 

skarið, Í upphafi skal endinn skoða og Mikilvægast fyrst/Forgangsraðaðu, nokkuð vel en þær 

sögðust hafa fengið þá vitneskju nær eingöngu úr sinni vinnu. Sigrún sagði að eldri stúlkan 

hennar væri farin að tileinka sér venju eitt og tvö, Taktu af skarið og í upphafi skal endinn 

skoða, og tengir þekkingu dótturinnar á venju eitt við þroska dótturinnar en Sigrún sagði: „ég 

tengi það algjörlega við þroskann, að þegar hann er kominn á ákveðið stig þá er þetta bara í 

rökréttu samhengi við það“. Sigrún sagði að dóttir hennar viti eflaust hvað venja þrjú, 

Mikilvægast fyrst/Forgangsraðaðu felur í sér en hefur ekki tekið eftir að hún sé farin að 

tileinka sér hana. Friðmey aftur á móti sagði að hennar dætur væru ekki farnar að tileinka sér 

fyrstu þrjár venjurnar en noti þó orðræðuna, þ.e. hún hefur heyrt orðatiltækið taktu af 

skarið hjá eldri dóttur sinni en hafði aftur á móti ekki séð það í verki og það sama á við um 

venjur tvö og þrjú. 

Sigrún og Friðmey töluðu báðar um að eldri dætur þeirra væru meira farnar að tileinka 

sér venjurnar og eins og Sigrún sagði þá tengir hún það að svolítið við þroskann. Friðmey 

nefndi að henni þætti áhersla á Leiðtogann í mér vera farinn að dala innan leikskólans og því 

gæti verið að yngri börnin séu ekki farin að tileinka sér þetta eins vel því ekki er lögð eins 

mikil áhersla á þetta og var gert í upphafi, en þá voru eldri börn Sigrúnar og Friðmeyjar 

byrjaðar í leikskólanum og unnu með hugmyndafræðina. 
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Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman. 

4.5 Samantekt á niðurstöðum 

Á þeim niðurstöðum sem lagðar hafa verið fram má sjá að mæðurnar tíu voru allar upplýstar 

og meðvitaðar um að leikskóli barna þeirra ynni eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér. 

Mæðurnar höfðu hins vegar afar mismunandi þekkingu og reynslu af stefnunni en um 

helmingur virtist hafa nokkuð góða og djúpa innsýn inn í verkefnið á meðan hinn 

helmingurinn hafði grynnri þekkingu á stefnunni sem birtist meðal annars í því að þær gátu 

ekki útskýrt hvað fyrstu þrjár venjurnar fólu í sér nema að litlu leyti. 

Fjórar af mæðrunum tíu töldu að Leiðtoginn í mér tengdist hegðun og framkomu barna 

þeirra að einhverju leyti. Þær nefndu sérstaklega atriði eins og að börnin hefðu náð að 

tileinka sér orðaforða stefnunnar og væru farin að yfirfæra venjurnar yfir á daglegt líf. Hinar 

mæðurnar sex höfðu annað hvort ekki tekið eftir áhrifum Leiðtogans í mér á sín börn eða 

töldu sig ekki geta tengt hegðun og framkomu barna þeirra sérstaklega við stefnu 

leikskólans. Þær mæður sem töldu sig síður sjá tengsl á milli hugmyndafræði Leiðtogans í 

mér við hegðun barna sinna voru flestar mæður sem höfðu sjálfar grynnri þekkingu á 

hugmyndafræðinni og töldu sig ekki þekkja vel til hennar. 

Einungis ein af þessum tíu mæðrum vinnur markvisst með Leiðtogann í mér heima við en 

hinar mæðurnar töldu sig ekki hafa næga þekkingu á verkefninu til þess að gera það. Allar 

mæðurnar virtust þó vinna að einhverju marki ómeðvitað með hugmyndafræði Leiðtogans í 

mér heima sem birtist í þeim gildum og uppeldisáherslum sem þær nefndu. Flestar 

mæðurnar voru ánægðar með Leiðtogann í mér en tvær þeirra höfðu ekki myndað sér neina 

sérstaka skoðun á hugmyndafræðinni en voru engu að síður ánægðar með starf leikskólans 

almennt. 

Þegar kemur að samstarfi á milli leikskóla og heimila virðist tölvupóstur vera aðal 

upplýsingagjöf leikskólanna til foreldra bæði fyrir fréttir frá leikskólanum og til þess að kynna 

Leiðtogann í mér. Samskipti í gegnum tölvupóst virtist vera með svipuðu sniði hjá öllum 

leikskólunum samkvæmt mæðrunum þar sem fram koma upplýsingar um leikskólastarfið, 

hvað er framundan, hver eru afmælisbörn vikunnar eða mánaðarins og helstu fréttir frá 

leikskólanum. Venjurnar sjö voru einnig kynntar í gegnum tölvupóst þar sem oftast var tekið 

fram hvaða venju væri verið að vinna með. Hins vegar virtist það heyra til undantekningar að 

fjallað væri um hvernig unnið er með venjurnar með börnunum. 

Allar mæðurnar sögðust eiga í góðum samskipti við leikskólann og töldu óformlegt spjall 

við starfsfólk inni á deildum vera stóran þátt í samstarfinu auk þess sem margar nefndu 

leikskólaforritið Karellen sem nýjan samskiptamáta en reynsla þeirra af því var mismunandi 

þar sem leikskólarnir hafa nýlega hafið að vinna með það en þær mæður sem höfðu kynnt 
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sér forritið og notað það voru ánægðar með það. Formleg þátttaka mæðra í leikskólastarfinu 

fólst í foreldraviðtölum tvisvar sinnum á ári auk þess sem mæður af Sjávarborg og Krílaseli 

nefndu að foreldrum væri stundum boðið í stuttar heimsóknir þar sem þau gætu fylgst með 

starfi leikskólans og notið stundar með börnum sínum í leikskólanum. Auk þess nefndu tvær 

mæður að foreldrafundir væru haldnir á haustin þar sem farið væri yfir komandi skólaár og 

þar væri Leiðtoginn í mér gróflega kynntur. 

Tvær mæðranna höfðu, í krafti starfa sinna, verið boðið á Leiðtogadaga í leik- og 

grunnskólum þar sem þær fræddust um verkefnið Leiðtoginn í mér. Þær nefndu báðar að 

Leiðtogadagarnir ættu að vera opnir öllum foreldrum en ekki bara fyrir boðsgesti sem jafnvel 

tengjast leikskólanum ekki neitt. Þessar tvær mæður sem höfðu fengið boð á leiðtogadagana 

eru þær mæður sem hafa hvað mesta þekkingu á Leiðtoganum í mér af þeim tíu mæðrum 

sem rætt var við í þessari rannsókn og önnur þeirra vinnur meðvitað með venjurnar sjö 

heima. 

Allar voru mæðurnar ánægðar með samskiptin en fannst þó að upplýsingaflæðið mætti 

vera betra sérstaklega í tengslum við kynningu á Leiðtoganum í mér til dæmis í formi 

bæklinga eða kynningarnámskeiða fyrir foreldra. Þær voru allar sammála um að þegar þeirra 

börn byrjuðu í leikskóla hefðu þær ekki fengið mikla kynningu á Leiðtoganum í mér. Þeim var 

einungis sagt lauslega frá stefnunni, það er að segja að leikskólinn ynni eftir þessari stefnu og 

hvað hún felur í sér. Þær töldu að ef upplýsingar um og kynning á Leiðtoganum í mér hefði 

verið betri myndi hugmyndafræðin nýtast betur og þær gætu ef til vill unnið meira með 

stefnuna heima sem bendir til þess að þær vilja fá meiri kynningu og ítarlegri og sýna áhuga á 

því að vinna með verkefnið heima. 

Sex mæðranna sögðu að verkefnið sé nokkuð sýnilegt í leikskólunum á meðan hinar fjórar 

töldu verkefnið ekki jafn sýnilegt innan veggja leikskólanna og nefndi ein að sýnileiki þess 

minnkaði markvisst með tímanum. Samkvæmt leikskólastjórum þessara fjögurra leikskóla 

hefur verið sendur út póstur til foreldra með kynningu á venjunum sjö, þar sem venjurnar 

hafa verið kynntar en aðeins hefur dregið úr þessu í leikskólanum Hafnarborg. Verkefnið er 

lauslega kynnt fyrir foreldrum annað hvort á fundi áður en barnið þeirra byrjar í 

leikskólanum, á foreldrafundum sem oft eru haldnir í upphafi skólaárs eða aðlögunartími 

barnsins nýttur til að kynna verkefnið fyrir foreldrum. Leiðtogatré eru í öllum leikskólunum 

þar sem upplýsingar um venjurnar, slagorð sem tengjast Leiðtoganum í mér og verkefni 

tengd stefnunni, svo sem leiðtogahlutverk barnanna koma fram. Leikskólastjórar 

Sjávarborgar og Hafnarborgar nefndu að verkefnið væri kynnt í skólanámskrá leikskólans auk 

þess sem það er stuttlega kynnt í foreldrahandbók og á heimasíðu Sjávarborgar. 

Leiðtogadagar eru haldnir í öllum leikskólunum en þeir eru yfirleitt ekki fyrir foreldra að 

Krílaseli undanskildu sem hefur boðið foreldrum í heimsókn seinna sama dag og 
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Leiðtogadagurinn er haldinn þar sem gefst þá tækifæri á að sjá hvað hefur farið fram um 

morguninn. Í Hafnarborg hefur Leiðtogadagurinn oft verið haldinn á sama tíma og aðrir 

viðburðir í leikskólanum og þá hefur foreldrum gefist kostur á að taka þátt. 

Í næsta kafla verða niðurstöður þessarar rannsóknar ræddar og þær settar í fræðilegt 

samhengi við fyrri rannsóknir og aðrar heimildir. 
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5 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna skilning og reynslu tíu mæðra á verkefninu 

Leiðtoginn í mér og hvernig verkefnið hefur verið kynnt fyrir þeim í fjórum leikskólum. Lagðar 

voru fram þrjár rannsóknarspurningar en þær eru: 

• Hvernig og með hvaða hætti er upplýsingum um verkefnið Leiðtoginn í mér miðlað til 

foreldra? 

• Hver er reynsla og skilningur foreldra á verkefninu Leiðtoginn í mér? 

• Hvernig er staðið að samstarfi við foreldra um verkefnið Leiðtoginn í mér? 

Niðurstöðurnar verða ræddar út frá þremur megináherslum er birtust í máli mæðranna sem 

rætt var við og út frá skriflegum lýsingum leikskólastjóranna. Þær eru: Innleiðing og staða 

verkefnisins Leiðtoginn í mér, birtingarmynd hugmyndafræði Leiðtogans í mér og að lokum 

samstarf foreldra og leikskóla í tengslum við verkefnið Leiðtoginn í mér. 

5.1 Leiðtoginn í mér: Innleiðing og staða 

Sú hugmyndafræði sem leikskólar starfa eftir á að vera rauði þráðurinn í gegnum starfið og 

þar af leiðandi nokkuð áberandi. Leiðtoginn í mér er hugsað sem heildrænt 

umbreytingarlíkan fyrir skóla sem byggt er á rannsóknum um það hvernig mögulegt er að 

breyta menningu innan skólasamfélags til þess að efla félagsfærni, tilfinningagreind og 

mannleg samskipti nemenda (FranklinCovey Iceland, e.d.a). Í ljós kom að allar mæðurnar 

sem rætt var við í þessari rannsókn þekktu til verkefnisins og voru meðvitaðar um að leikskóli 

barna þeirra ynni eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér sem gefur til kynna að verkefnið sé 

sýnilegt í leikskólastarfinu og virðist skila sér að ákveðnu marki til mæðra. Slíkar niðurstöður 

eru í samræmi við nýlegar niðurstöður bandarískrar rannsóknar á verkefninu þar sem 

meirihluti foreldra virtist þekkja vel til verkefnisins (Lighthouse Research & Development, 

Inc., 2015) og mætti því draga þá ályktun að yfirleitt gangi leikskólum vel að miðla tilurð og 

stöðu Leiðtogans í mér innan leikskólans til foreldra. Þrátt fyrir þennan samhljóm á milli 

bandarísku rannsóknarinnar og þeirrar rannsóknar sem hér var framkvæmd kom í ljós að 

markmið Leiðtogans í mér skila sér misvel til mæðra sem höfðu mismunandi djúpan skilning 

á verkefninu. Í viðtölunum kom í ljós að nokkrar mæðurnar þekktu verkefnið betur en flestar 

meðal annars vegna þess að þær höfðu kynnt sér það sérstaklega en aðrar höfðu ekki sýnt 

verkefninu sérstakan áhuga og sömuleiðis ekki leitast eftir að kynna sér það. Af því leiddi að 

flestar af þeim sem ekki höfðu mikinn áhuga eða þekkingu á verkefninu töldu sig hafa minni 

burði til að vinna með verkefnið heima við. Meginmunurinn á þessum rannsóknum liggur í 

þeirri aðferð sem notuð var til þess að varpa ljósi á skilning foreldranna en í rannsókninni 
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sem hér var framkvæmd voru tekin einstaklingsviðtöl við mæður þar sem þátttakendum 

gafst tækifæri til að gefa góð og ítarleg svör (Braun og Clarke, 2013; Helga Jónsdóttir, 2013; 

Lichtman, 2013) sem gáfu tækifæri til að greina mun nákvæmari og persónulegri skilning á 

verkefninu heldur en unnt er að gera með stöðluðum spurningalista líkt og lagður var fyrir í 

bandarísku rannsókninni (Lighthouse Research & Development, Inc., 2015). Út frá 

niðurstöðum þessarar rannsóknar mætti ætla að flestir foreldrar hafi tiltekinn 

yfirborðsskilning á verkefninu en í reynd sé þekking og áhugi fyrir verkefninu afar 

mismunandi og tengdur ýmsum þáttum í umhverfi og aðstæðum foreldranna. Fjórar mæður 

úr leikskólunum Sjávarborg, Hlíðarbæ og Hafnarborg, Friðmey, Sigrún, Áslaug og Karen, 

skáru sig úr hópnum þar sem þær tjáðu sig á áberandi öruggan og merkingarbæran hátt um 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér. Þær virtust búa yfir dýpri þekkingu og innsýn á efnið auk 

þess sem þær vísuðu oftar til þess að þær væru að vinna með efnið heima við eða tengja við 

eigin uppeldisaðferðir og aðstæður. 

Hins vegar kom einnig fram að allar mæðurnar tíu töldu sig skorta þekkingu á 

Leiðtoganum í mér til þess að geta unnið markvisst með hugmyndafræðina heima og er það 

annað dæmi um að verkefnið virðist ekki skila sér til foreldra að því marki að þeir treysti sér 

til að vinna með það heima. Ef til vill er það meðal annars vegna þess að ekki er unnið með 

Leiðtogann í mér í ákveðnum kennslustundum heldur er lagt upp úr því að bregðast við á 

ákveðin hátt, notað sé ákveðið tungumál og óbein kennsla (Covey, 2008). Sumir fræðimenn 

telja að besta leiðin til að efla félags- og tilfinningaþroska barna sé að börnin séu í vel 

ígrunduðu og umhyggjusömu umhverfi þar sem fullorðnir bregðast við á ákveðinn hátt 

(Ashdown og Bernard, 2012). Það er því ekki ein rétt leið til þess að vinna með verkefnið og 

getur það ef til vill vafist fyrir mæðrunum. 

Áslaug og Karen höfðu fengið boð á Leiðtogadag hjá leik- og grunnskólum sem fulltrúar 

síns vinnustaðar en ekki sem mæður og fannst þeim báðum að þessir dagar ættu að vera í 

boði fyrir foreldra því að þarna kæmi betur fram hvað hugmyndafræðin Leiðtoginn í mér 

felur í sér. Þannig töldu þær að foreldrar þyrftu að vera betur að sér um stefnuna til þess að 

eiga þess kost að nýta hana betur utan leikskólans. Draga má þá ályktun að þrátt fyrir 

mikilvægi net- og tölvupóstsamskipta sem eru sífellt stærri hluti af leikskólastarfinu (Löfdahl, 

2014) virðist sem mæðrunum í þessari rannsókn skorti persónulegri og ítarlegri ráðgjöf og 

fræðslu í tengslum við verkefnið Leiðtoginn í mér. Þá er einnig ljóst að mæðurnar óska flestar 

eftir því að vera stærri hluti af leikskólastarfinu, undirbúningi og stefnumótun sem 

samræmist þeim aukna áhuga sem foreldrar sýna leikskólastarfi barna sinna (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2009; Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). Í ljósi þess að áhugi 

foreldra á leikskólastarfinu sé meiri eftir því sem foreldrar eru hvattir til að hafa á því skoðun 

og sýna því athygli (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017) er athyglisvert að 
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einungis tvær af mæðrunum tíu höfðu kynnt sér hugmyndafræðina upp á eigin spýtur. Draga 

má þá ályktun að leikskólarnir geti hvatt foreldra betur til þess að hafa skoðun á stefnu og 

starfi leikskólanna og aukið þannig áhuga þeirra og aðkomu. Þær tvær mæður sem sýndu 

verkefninu Leiðtoginn í mér hvað mestan áhuga og höfðu einnig bestu þekkinguna og 

skilninginn á hugmyndafræðinni höfðu báðar kynnst hugmyndafræðinni í gegnum önnur 

störf sín hjá sveitarfélaginu. Segja má að þær hafi því verið í sterkari stöðu en aðrar mæður í 

hópnum í tengslum við aðgengi að upplýsingum, hvatningu til þátttöku og möguleika á að 

vinna með efnið utan leikskólans. Þess utan voru þessar tvær mæður eldri en aðrar mæður í 

hópnum, eiga báðar þrjú eða fleiri börn og sinna eða hafa sinnt stjórnunarstöðum eða 

öðrum háttsettum stöðum á sínum vinnustað. 

Samkvæmt leikskólastjórum allra leikskólanna hafa tölvupóstar verið helsta leiðin til að 

kynna venjurnar sjö auk þess sem Leiðtoginn í mér er kynntur fyrir foreldrum annað hvort á 

foreldrafundum í upphafi skólaárs eða í aðlögunarferli barnsins og þá í gegnum óformlegt 

spjall. Leikskólastjórar bentu á að verkefnið er sýnilegt á öllum leikskólunum, meðal annars í 

formi leiðtogatrjáa á veggjum auk þess sem venjurnar sjö og slagorð tengd Leiðtoganum í 

mér hanga víðsvegar um leikskólana. Í Sjávarborg og Hafnarborg er verkefnið kynnt í 

skólanámskrá leikskólanna auk þess sem Sjávarborg kynnir það stuttlega í foreldrahandbók 

og á heimasíðu. Leiðtogadagar eru haldnir á öllum leikskólunum. Í flestum tilvikum eru þeir 

ekki fyrir foreldra en þó hefur leikskólinn Hafnarborg boðið foreldum að taka þátt í 

leiðtogadeginum samhliða öðrum viðburðum leikskólans. Allt eru þetta aðferðir sem nefndar 

eru sem góðar aðferðir til þess að kynna hugmyndafræðina fyrir foreldrum en þó eru til fleiri 

leiðir (Covey o.fl., 2014) sem áhugavert væri að sjá leikskólana nýta sér til kynningar með það 

fyrir augum að kynna Leiðtogann í mér enn betur fyrir foreldrum og jafnvel ná til fleiri 

foreldra. 

Í ljósi þess að töluverð kynning virðist fara fram á verkefninu Leiðtoginn í mér í öllum 

fjórum leikskólunum er þörf á að velta því fyrir sér hvað veldur því að mæðurnar í 

rannsókninni virðast ekki þekkja hugmyndafræðina til hlítar og hvers vegna einungis ein 

móðir af tíu telur sig fá næg tækifæri til að kynna sér verkefnið. Hér er þörf á að athuga betur 

þá mótsögn sem birtist í svörum leikskólastjóranna og upplifun og reynslu mæðranna. Hvort 

er hér um að ræða áhugaleysi mæðranna á að vinna með verkefnin utan leikskóla eða skort á 

hvatningu frá starfsfólki til foreldra um þátttöku. Þá gætu aðferðirnar sem nýttar eru við 

upplýsingamiðlun ekki verið að skila sér og þörf á að beita öðrum nálgunum til þess að 

tryggja að allir foreldrar nái að tileinka sér hugmyndafræðina svo vel megi við una. 

Þetta eru allt atriði sem skoða þarf betur og finna lausn á til þess að hægt sé að efla 

þekkingu foreldra á hugmyndafræðinni. Einnig er möguleiki að efni tengt Leiðtoganum í mér 

sé ekki nægilega aðgengilegt en mikill hluti þess efnis sem tengist hugmyndafræðinni og er 
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aðgengilegt á internetinu er á ensku og má velta því fyrir sér hvort það hamli foreldra í því að 

kynna sér verkefnið. 

Þrátt fyrir að misjafnt væri hvernig hugmyndafræði Leiðtogans í mér skilaði sér til 

mæðranna sögðust þær allar ánægðar með stefnu og starf leikskólanna og er það í samræmi 

við erlendar rannsóknir á verkefninu (Lighthouse Research & Development, Inc., 2015; 

Westgate Research, Inc., 2014) og innlendar rannsóknir á almennri ánægju foreldra með 

leikskólastarf (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009). Mæðurnar töldu hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér fela í sér góð gildi og eins voru þær sérstaklega ánægðar þegar þær gátu 

séð að hugmyndafræðin virkaði fyrir börn þeirra í tengslum við ýmsa félags- og 

tilfinningalega hæfni en það eru þeir þættir sem foreldrar leggja yfirleitt helst áherslu á í 

leikskólastarfi barna sinna (Jóhanna Einarsdóttir, 2010a), og er það sem Leiðtoginn í mér 

vinnur meðal annars að því að efla (Covey, 2008; FranklinCovey Iceland, e.d.a.). 

Í ljósi þess að foreldrum ber bæði skylda til og hafa rétt á að vera þátttakendur í námi 

barna sinna og eiga að vera í nánu samstarfi við starfsfólk leikskóla og fylgjast með framvindu 

skólagöngu barnanna (Lög um leikskóla 90/2008; OECD, 2011) eru þær niðurstöður að 

fæstum mæðrunum fannst þær hafa fengið að vera virkir þátttakendur í verkefninu afar 

umhugsunarverðar. Í ljós kom að mæðurnar töldu sig ekki hafa lært mikið af Leiðtoganum í 

mér enda virðist sem foreldrarnir hafi ekki stóru hlutverki að gegna í tengslum við innleiðingu 

eða framkvæmd þess. Einungis einn leikskólastjóranna sagðist einstaka sinnum senda 

foreldrum verkefni heim þar sem þeir væru til dæmis beðnir um að skrifa niður styrkleika 

barna sinna. Svo virðist sem að þetta sé eina formlega hlutverkið sem foreldrar hafa í 

Leiðtoganum í mér og er það ef til vill skýring á afskiptaleysi flestra mæðranna á verkefninu. 

Þeim finnst sem þær hafi ekki stórt hlutverk eða pláss í því og upplifa sem Leiðtoginn í mér sé 

fremur á könnu skólans en þeirra. Þrátt fyrir að ýmislegt gott sé gert til þess að upplýsa 

foreldra um það starf sem fram fer innan leikskólanna svo sem foreldrakaffi, opið hús og 

fréttabréf frá leikskólastjórum virðist þurfa að gera enn betur til þess að tryggja aðkomu og 

aukið hlutverk foreldra. Í ljósi þess að nokkrar mæður nefndu mikilvægi Leiðtogadagsins 

mætti velta fyrir sér breyttu og opnara fyrirkomulagi á slíkum fræðslufundum og dögum þar 

sem foreldrar hefðu greiðara aðgengi til þess að kynna sér hugmyndafræðina. Þá væri einnig 

vert að athuga betur hvernig hægt væri að fá foreldra í lið með leikskólunum við undirbúning 

og framkvæmd slíkra fræðslufunda og -daga. 

5.2 Leiðtoginn í mér: birtingarmynd að mati mæðranna 

Fjórar af þeim tíu mæðrum sem rætt var við í þessari rannsókn tengdu hegðun og framkomu 

barna sinna sérstaklega við verkefnið Leiðtoginn í mér. Þær nefndu meðal annars breytingar 

á hegðun, tilfinningastjórnun, virkni og orðnotkun barnanna en Leiðtoginn í mér miðar að því 
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að efla meðal annars tilfinningastjórnum og virkni einstaklingsins (Covey, 2008; Covey, 

2016). Þannig voru sum börnin farin að tileinka sér orðaforða hugmyndafræðinnar á meðan 

önnur nýttu sér venjurnar í daglegu lífi. Enn fremur hafði hugmyndafræðin greinilega eflt 

sjálfstraust og samkennd eins barnsins að mati móður þess. Þessar niðurstöður samræmast 

niðurstöðum bandarísku rannsóknarinnar sem nefnd var hér framar (Lighthouse Research & 

Development, Inc., 2015) þar sem meirihluti foreldra tengdi jákvæðar breytingar á börnum 

sínum við verkefnið Leiðtogann í mér. Meðal þess sem foreldrar nefndu að hefði eflst hjá 

börnum þeirra var virkni, virðing fyrir öðrum og sjálfstraust þeirra en það er hluti af félags- 

og tilfinningaþroska samkvæmt Ashdown og Bernard (2012). Á svipuðum nótum talaði 

Jóhanna og nefndi að dóttir hennar væri dugleg að taka af skarið og gera hluti eins og að 

henda í ruslið fyrir aðra óumbeðin sem bendir til þess að virkni barnsins hafi aukist. Einnig 

nefndi Alda að dóttir hennar hafi verið feimin og hlédræg en eftir að leikskólinn hennar hóf 

að vinna með Leiðtogann í mér hefur hún eflst og sjálfstraust hennar aukist auk þess sem 

samkennd stúlkunnar hefur aukist. Að mati mæðranna virðist verkefnið Leiðtoginn í mér því 

meðal annars efla sjálfstraust barnanna og getu til að þróa jákvæð tengsl við jafningja og 

fullorðna. Samkvæmt sérfræðingum eru þetta mikilvægir þættir í félags- og tilfinningaþroska 

ungra barna og þau atriði sem foreldrar leikskólabarna eru hvað uppteknastir af að gangi vel 

hjá þeirra börnum (Ashdown og Bernard, 2012; Jóhanna Einarsdóttir, 2010a). 

Mæðurnar virðast taka betur eftir því að börnin þeirra hafi tileinkað sér venjurnar eftir 

því sem þær þekkja venjurnar betur sjálfar og virðist þekking mæðranna því hafa áhrif á það. 

Þær mæður sem tengdu hegðun barna sinna hvað mest við hugmyndafræði Leiðtogans í mér 

voru yfirleitt þær mæður sem virtust hafa meiri þekkingu á verkefninu almennt. Ef til vill er 

það vegna þess að þær mæður sem þekkja til hugmyndafræðinnar vita eftir hverju þær eiga 

að leita í fari barna sinna og geta til dæmis tengt ákveðnar athafnir beint við verkefnið 

Leiðtogann í mér. Þær sem þekkja minna til hugmyndafræðinnar tengja mögulega ekki 

saman ákveðna þætti í þeirra uppeldi við ákveðnar áherslur í Leiðtoganum í mér. Þátttaka 

foreldra í leikskólastarfi barnanna er mikilvæg og benda þessar niðurstöður til þess að þær 

mæður sem höfðu betri þekkingu á Leiðtoganum í mér hafi verið betur inn í leikskólastarfi 

sinna barna. Uppeldislegar hugmyndir þeirra virtust þannig samræmast betur stefnu og sýn 

leikskólans en rannsóknir hafa bent á að sameiginleg sýn foreldra og leikskóla á menntun 

barna og stuðningur við nám þeirra heima getur haft góð áhrif á þroska barnanna (Siraj-

Blatchford o.fl., 2002). 

Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var hér á landi og fjallaði um leikskólastarf út 

frá sjónarhóli foreldra voru þær að foreldrar töldu helstu hlutverk leikskólans vera þau að 

efla félagslega færni barna auk þess sem foreldrum þótti mikilvægt að börnin nytu sín sem 

einstaklingar, lærðu að vera sjálfbjarga við athafnir daglegs lífs og lærðu að þau gætu treyst á 
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sig sjálf. Einnig kom fram að foreldrar vildu að börn þeirra lærðu samkennd og að bera 

virðingu fyrir öðrum (Jóhanna Einarsdóttir, 2010a). Niðurstöður minnar rannsóknar 

samræmast þessu en þar kom fram að mæðurnar voru meðal annars ánægðar með hve 

einstaklingsmiðuð hugmyndafræðin væri, það fengju allir að fara á sínum hraða og ýtt væri 

undir styrkleika hvers og eins. Leiðtoginn í mér snýr meðal annars að því að efla 

tilfinningagreind barna og felur tilfinningagreind í sér auk annars að hafa stjórn á 

fljótfærnishugmyndum sínum, að lesa tilfinningar annarra og færni í samskiptum við aðra en 

þetta samræmist því hvernig félags- og tilfinningaþroski hefur verið skilgreindur samkvæmt 

Goleman (2000). Nokkrar af þeim mæðrum sem rætt var við í rannsókninni nefndu að þær 

hefðu ekki tekið eftir áhrifum Leiðtogans í mér á þeirra börn og ef til vill er það þroski 

barnanna sem veldur því, það er að segja ef til vill hafa börnin ekki náð færni í þeim þáttum 

tilfinningagreindar sem Leiðtoganum í mér er ætlað að efla en samkvæmt Goleman (2000) er 

mismunandi eftir einstaklingum hversu færir þeir eru í meginþáttum tilfinningagreindar. 

5.3 Samstarf foreldra og leikskóla 

Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands (2016) er dvalartími barna í leikskólum að lengjast og 

er því mikilvægt að foreldrar og starfsfólk leikskóla þekki tilfinningar barna vel því að þeir 

leika stórt hlutverk í að móta tilfinningahæfni barnanna. Gott samstarf á milli þessara aðila er 

því mikilvægt því að það er lykillinn að góðum árangri barna (Arna H. Jónsdóttir, Bryndís 

Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013). Það sem getur meðal annars komið jákvætt út 

úr slíku samstarfi eru góð áhrif á þroska barna og frammistöðu þeirra í námi auk þess sem 

það getur aukið áhuga barnanna, eflt félagsfærni þeirra og haft góð áhrif á hegðun (Jónína 

Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2008; OECD, 2011). Í þessari rannsókn kom fram að 

flestar mæðurnar telja upplýsingaflæði frá leikskólanum nokkuð gott en þó eru einstaka 

móðir sem myndi vilja að það yrði bætt. Þetta er í samræmi við könnun sem gerð var á 

meðal foreldra leikskólabarna í Mosfellsbæ þar sem kom fram að flestum foreldrum finnst 

upplýsingaflæðið mjög eða frekar gott (Helga Dís Sigurðardóttir, 2010). Það er athyglisvert að 

mæðurnar telji flestar að upplýsingaflæði sé almennt gott en þegar dýpra er kafað kemur í 

ljós að einhverjar þeirra telja þörf á bættu upplýsingaflæði þegar kemur að nákvæmari 

þáttum eins og upplýsingum í tengslum við stefnu og hugmyndafræði verkefnisins Leiðtoginn 

í mér. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur fram að tölvupóstur virðist helsta 

leið leikskólanna til að koma upplýsingum til foreldra, bæði fyrir almennar fréttir frá 

leikskólanum og til þess að kynna Leiðtogann í mér, en bæði leikskólastjórar og mæðurnar 

nefndu þetta. Ein móðirin nefndi að hún fengi helst upplýsingar í gegnum heimasíðu 

leikskóla síns barns. Í skýrslu sem gefin var út árið 2005 hér á landi kom fram að starfsfólk 
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leikskóla notaði heimasíðu leikskólans til að koma á framfæri almennum upplýsingum til 

þeirra sem það vilja og til að koma á framfæri upplýsingum um innra starf leikskólans til 

foreldra. Einnig kom fram að starfsfólk leikskóla var í auknum mæli farið að nýta sér 

tölvupósta til að koma almennum upplýsingum til foreldra (Anna Magnea Hreinsdóttir, 

Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2005). Löfdahl (2014) benti einnig á að rafræn samskipti 

og upplýsingagjöf virtist vera að aukast og að stórum hluta foreldra þætti gott að fá 

tölvupósta frá leikskólanum. Í þessari rannsókn kom einnig fram að ánægja væri með 

upplýsingagjöf í gegnum leikskólaforritið Karellen en það nýttist helst fyrir einfaldar 

upplýsingar á borð við svefn, matarlyst og daglega rútínu. 

Í þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á samskiptum foreldra og leikskóla eru 

óformleg samskipti alltaf ofarlega á lista hjá foreldrum sem ákjósanlegasta upplýsingaleiðin 

en þó eru foreldrar sem vilja einnig fá upplýsingar í gegnum tölvupóst því að upplýsingar sem 

hengdar eru upp í leikskólanum fara oft fram hjá þeim (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2017). Þetta er í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar því nokkrar 

mæður nefndu að þær tækju ekki endilega eftir því sem hengt var upp í leikskólanum eða 

gæfu sér tíma til þess að lesa það. Það virtist henta þeim betur að fá upplýsingarnar sendar í 

tölvupósti. Það kom einnig fram í rannsókninni að á tveimur af fjórum leikskólum voru settar 

upplýsingar á upplýsingatöflu í anddyri leikskólanna en misjafnt væri hvernig hún væri notuð 

og hvort að mæðurnar myndu eftir að lesa á hana en í annarri rannsókn hefur komið fram að 

foreldrar vilja að upplýsingar um daglegt starf leikskólans séu aðgengilegar á 

upplýsingatöflum eða á heimasíðu leikskólans (Jóhanna Einarsdóttir, 2010a). 

Það má því velta því fyrir sér hvort mæðurnar séu ánægðar með almennt 

upplýsingaflæði, það er að segja því sem tengist svefni barna þeirra, viðburðum sem 

framundan eru og því sem börnin eru að gera dagsdaglega en þær skortir ef til vill nánari og 

fjölbreyttari upplýsingar um það hvernig verkefni er tengjast starfi og stefnu leikskólans er 

unnið. Svo virðist sem sú kynning sem mæðurnar tíu sem rætt var við hafa fengið frá 

leikskólunum í gegnum tölvupósta og önnur rafræn samskipti og tengjast hugmyndafræði 

leikskólans sé ekki að skila sér nægilega vel til mæðranna og kölluðu þær mæður sem ég 

ræddi við eftir betri kynningu á Leiðtoganum í mér. Þannig nefndi Elsa að hún hefði til dæmis 

viljað fá bækling heim þar sem hugmyndafræðin væri kynnt og foreldrar gætu kynnt sér hana 

auk þess sem fleiri mæður nefndu möguleikann á kynningarnámskeiði fyrir foreldra á 

hugmyndafræðinni. Jafnframt nefndu mæðurnar um að þær myndu vilja fá praktískari dæmi 

um það hvernig hægt er að vinna með Leiðtogann í mér með börnunum utan leikskólans. 

Þrátt fyrir að foreldrasamstarfi og samskiptum við leikskólanna hafi almennt verið hrósað 

virðist sem flókin hugmyndafræði og stór verkefni þar sem ætlunin er að foreldrar tileinki sér 

ákveðna þekkingu og færni þarfnist aukinnar athygli og fjölbreyttari aðferða en samkvæmt 
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Aðalnámskrá leikskóla (2011) eiga foreldrar að fá tækifæri til að kynnast þeirri 

hugmyndafræði sem leikskólinn vinnur eftir, starfi hans og námskrá í gegnum samstarf þeirra 

við starfsfólk leikskóla. Ef til vill þarf að beita samskipta- og samstarfsaðferðum sem eru 

markvissari, ítarlegri og dýpri og ef til vill þarf að kynna verkefnið oftar. Rodd (2013) segir að 

starfsfólk leikskóla þurfi að finna áhrifaríkar leiðir til að fá foreldra til að taka þátt í starfi 

leikskóla með því að miðla hugmyndum sínum, skoðunum og áhyggjum og til að aðstoða við 

mótun og uppbyggingu starfsins. Svo virðist sem Leiðtoginn í mér sé mest megnis kynntur í 

gegnum tölvupóst og á foreldrafundum í leikskólunum en ætla mætti að hugmyndafræðin 

skilaði sér betur til foreldra ef haldið væri kynningarnámskeið þar sem foreldrar fengju meðal 

annars praktísk dæmi um það hvernig hægt er að vinna með Leiðtogann í mér með 

börnunum heima við og utan leikskólans. Einnig gæti verið möguleiki að útbúa bækling þar 

sem foreldrar fá kynningu og geta lesið sér til um efnið en margt af því efni sem tengt er 

Leiðtoganum í mér á internetinu er á ensku og gæti það verið ein ástæðan fyrir því að 

foreldrar kynna sér efnið ekki mikið upp á eigin spýtur. 

Flestar mæðranna nefndu að daglegt spjall við starfsfólk væri stór þáttur í samstarfi 

þeirra við leikskólann en þessi óformlegu samskipti foreldra og kennara í leikskólum eru 

algengustu samskiptin (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007) og því jafnframt 

afar mikilvæg til þess að koma ýmsum upplýsingum á framfæri við foreldra. Flestir foreldrar 

vilja að starfsfólk gefi sér tíma til þess að spjalla við sig um gengi og líðan barna sinna innan 

leikskólans (Helga Dís Sigurðardóttir, 2010). Á þeim nótum nefndi Alda að hún væri dugleg 

að spyrja starfsfólk út í starf leikskólans og ef það væri eitthvað sem hún væri ekki sátt með 

þá talaði hún strax við starfsfólkið og reyndi þannig að leysa málin í samvinnu við þau en 

slíkur bragur samræmist upplifun annarra foreldra af leikskólastarfi hérlendis (Arna H. 

Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). Það ýtir auk þess undir það sem fræðimenn hafa 

sagt að samstarf foreldra og leikskóla snúist fyrst og fremst um barnið og velferð þess og að 

það er hlutverk leikskólans að aðstoða foreldrana við það mikilvæga verkefni sem uppeldi og 

umönnun barna er en það er ekki í höndum starfsfólks leikskóla að sjá alfarið um uppeldi 

þeirra (Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2008; Nanna Kristín Christiansen, 

2011; Weiss. o.fl., 2008). Samstarf á þessum forsendum samræmist auk þess markmiðum 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) um mikilvægi þess að starfsfólk leikskóla hvetji foreldra til þess 

að spyrjast fyrir um það starf sem fram fer í leikskólanum og til þess að fá upplýsingar um 

líðan og hag barna þeirra. 

Spjall dagsdaglega eru óformlegu samskiptin á milli foreldra og leikskóla en formlegu 

samskiptin eru foreldraviðtöl eða önnur formleg samtöl á milli foreldra og leikskólakennara 

en þau eru lögbundin og samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar eru regluleg 

foreldraviðtöl í öllum leikskólunum því mæður af þeim öllum minntust á þau. Þessi 
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foreldraviðtöl eru grundvöllur þess að eiga markvissari samræður en gefast dagsdaglega til 

þess að ræða líðan, nám og þroska barnsins í leikskólanum og heima (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011). Leikskólar nota ákveðin verkfæri til þess að meta þroska barna og líðan og í þessum 

formlegu foreldraviðtölum gefst betra næði til þess að ræða líðan og þroska barnsins með 

þau viðmið sem leikskólinn styðst við í huga en í óformlegum samtölum þegar börnin eru 

sótt eða komið með þau í leikskólann. 

Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið bæði hér á landi og erlendis hafa bent á að 

gott samstarf á milli skóla og heimila auk virkrar þátttöku foreldra í námi barna getur aukið 

líkur á að börnum gangi vel í námi og eflt þroska þeirra (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007; Knopf og Swick, 2007). Mæður af tveimur leikskólum nefndu að 

foreldrum væri boðið reglulega í heimsóknir í leikskólana, þar sem þau gætu eytt smá stund 

með börnunum og starfsfólki í leikskólanum en þessir dagar virðast vera með öðru sniði en 

Leiðtogadagarnir. Í þessum heimsóknum virðist markmiðið vera að hittast og spjalla um 

daginn og veginn og sýna foreldrum daglegt starf á meðan Leiðtogadagurinn er meira 

tileinkaður hugmyndafræði Leiðtogans í mér og börnin gegna ákveðnum leiðtogahlutverkum 

og sjá að mestu um það sjálf að kynna leikskólann fyrir gestum. Í rannsóknum sem gerðar 

hafa verið hér á landi virðist sem svo að stór hluti samstarfs foreldra og leikskóla felist í því 

að foreldrar komi á skipulagða viðburði í leikskólanum og kom fram að erfitt væri að fá 

foreldra til virkari þátttöku í daglegu starfi (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009; Arna H. 

Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). Ef mæðurnar fengju betri og ítarlegri upplýsingar 

og kynningu á Leiðtoganum í mér ættu þær jafnvel auðveldara með að vera þátttakendur í 

daglegu starfi leikskólans en í rannsóknum hefur verið bent á að ef foreldrar þekktu betur til 

stefnu og starfs leikskólanna væru þeir ef til vill virkari í daglegu starfi leikskólanna þó að 

tímaskortur foreldra virðist oft hamla þátttöku þeirra (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009 ; 

Jóhanna Einarsdóttir, 2010a). 

Í næsta kafla verður rannsóknin og niðurstöður hennar dregnar saman, þær ræddar og 

lagðar fram hugmyndir að aðferðum til þess að auka þekkingu, skilning og þátttöku foreldra 

á Leiðtoganum í mér. Þá verða lagðar fram hugmyndir að því hvernig leikskólarnir geta 

stuðlað að bættu upplýsingaflæði til foreldra sem tengist verkefninu Leiðtoginn í mér. 

Tillögurnar sem hér eru settar fram geta auk þess nýst leikskólum almennt þegar kemur að 

því að miðla stefnu og verkefnum leikskóla til foreldra með aukinn skilning, þekkingu og 

þátttöku þeirra í huga. 
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6 Samantekt og lokaorð 

Hugmyndafræði leikskóla er og á að vera rauði þráðurinn í gegnum leikskólastarfið og er 

mikilvægt að starfsfólk starfi eftir henni. Það er einnig mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir 

um það starf sem fram fer í leikskólanum til þess að geta stutt við nám barna sinna og þannig 

eflt þroska þeirra. Til þess að allir sem tengjast leikskólanum séu meðvitaðir um starf hans er 

mikilvægt að samstarf á sé gott, þess vegna er samstarf á milli foreldra og leikskóla 

mikilvægur þáttur í leikskólastarfinu. 

Flestar mæðurnar í þeim fjórum leikskólum er þátt tóku í rannsókninni voru ánægðar 

með hugmyndafræði Leiðtogans í mér sem verður að teljast afar jákvætt. Tvær þeirra höfðu 

ekki myndað sér skýra skoðun á hugmyndafræðinni en þær þekktu auk þess lítið til hennar. 

Að mínu mati er það ekki nógu gott að foreldrar þekki það lítið til hugmyndafræði og stefnu 

leikskólanna að þeir geti ekki myndað sér skoðun á því og þarf að finna leiðir til þess að ná til 

foreldranna og kynna starfið betur. 

Sömuleiðis bendir sú niðurstaða rannsóknarinnar, að mæðurnar töldu sig í flestum 

tilfellum ekki hafa næga þekkingu á Leiðtoganum í mér til þess að vinna með verkefnið 

heima, til þess að finna þurfi fjölbreyttari leiðir til þess að upplýsa foreldra um það hvernig 

unnið er með hugmyndafræðina innan leikskólans og hvernig hægt er að vinna með hana 

með börnunum heima. Nokkrar mæður virtust þó líklegri en aðrar til að vinna með 

hugmyndafræðina að einhverju leyti heima auk þess sem þær tengdu frekar við ýmsa þætti í 

verkefninu við breytingar á hegðun og framkomu barna sinna. Þetta voru í flestum tilfellum 

þær mæður sem þekktu stefnuna hvað best. Fjórar mæður af tíu höfðu áberandi betri 

þekkingu á stefnunni en hinar mæðurnar en það sem einkenndi þær var að tvær þeirra starfa 

eða hafa starfað á vinnustað sem vinnur eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér og hafa því 

kynnst henni í gegnum sitt starf og hinar tvær starfa eða störfuðu hjá sveitarfélaginu og hafa 

aðeins kynnst hugmyndafræðinni í gegnum sitt starf þar auk þess að hafa aflað sér 

upplýsinga upp á eigin spýtur, til dæmis á internetinu eða með lestri bóka sem fjalla um 

Leiðtogann í mér. Þessar fjórar mæður voru einnig eldri en hinar sem rætt var við í þessari 

rannsókn og ef til vill hefur það einhver áhrif á áhuga þeirra og stöðu gagnvart leikskólum 

barnanna þeirra. Það er mjög jákvætt að þessar mæður hafi kynnst hugmyndafræðinni í 

gegnum sitt starf en það að meiri hluti þeirra upplýsinga sem þær hafa komið þaðan er ekki 

nægilega gott að mínu mati og bendir enn frekar til þess að leikskólarnir þurfi að finna leiðir 

til að koma upplýsingum um hugmyndafræðina betur til skila til foreldra og á einhvern hátt 

vekja áhuga þeirra og möguleika á aukinni þátttöku. 

Þegar kemur að samstarfi á milli foreldra og leikskóla var áberandi í niðurstöðum mínum 

hve mikilvægt mæðrunum þykir óformlega spjallið við starfsfólk dagsdaglega, þegar komið er 
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með börnin eða þau sótt. Þetta óformlega spjall á sér stað á hverjum degi og gæti því verið 

góður grundvöllur til þess að koma hugmyndafræði Leiðtogans í mér á framfæri. Mæðurnar 

nefndu flestar að þær fengju upplýsingar um hugmyndafræðina aðallega í gegnum tölvupóst 

frá leikskólunum en svo virðist sem það sé ekki að skila sér nægilega vel til mæðranna eða þá 

að þær upplýsingar sem veittar eru séu ekki nægilega ítarlegar til þess að mæðurnar læri 

sérstaklega ef þeim. Upplýsingar um Leiðtogann í mér virðast vera að skila sér betur til þeirra 

mæðra sem eru betur menntaðar, í stjórnunarstöðum og eru í betri aðstöðu og því er 

mikilvægt að starfsfólk leikskóla velti því fyrir sér með hvaða hætti hægt er að koma til móts 

við foreldra í mismunandi stéttum og stöðum. 

Þegar ég fór af stað í vinnu þessarar rannsóknar var ég með ákveðnar hugmyndir um það 

hverjar niðurstöður hennar yrðu. Það kom mér því á óvart hve margar mæður þekktu 

Leiðtogann í mér nokkuð vel, það er að segja að nokkrar þeirra voru meðvitaðar um það 

hvað venjurnar fela í sér. En niðurstöður rannsóknarinnar er snýr að upplýsingamiðlun og 

kynningu leikskólanna á hugmyndafræðinni samræmdist mínum hugmyndum. Ég var þess 

fullviss að foreldrar fengju ekki nægilega kynningu á því hvernig unnið er með Leiðtogann í 

mér innan leikskólanna og vissu ekki almennilega hvernig hægt er að vinna með verkefnið. 

Það vakti þó athygli mína að mæðurnar virtust ekki allar lesa þær upplýsingar sem leikskólinn 

sendir í tölvupósti auk þess sem algengt var þær upplýsingar sem hengdar eru upp á vegg í 

leikskólunum fóru fram hjá þeim því ég taldi þá aðferð vera skilvirkasta til þess að koma 

upplýsingum til foreldra. 

Leikskólarnir vinna gott starf í því að miðla upplýsingum til foreldra og þeir notast allir við 

svipaðar leiðir til þess að koma á framfæri fréttum og upplýsingum til foreldra, helst í 

gegnum tölvupósta þó. Alltaf má þó gera betur og er mikilvægt að upplýsingaleiðir séu 

metnar og endurskoðaðar líkt og annað starf leikskólanna. Þar sem upplýsingar um 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér virðist ekki skila sér nægilega vel til foreldra ætla ég að 

leggja hér fram það sem ég tel að betur megi fara og koma með hugmyndir að leiðum sem ef 

til vill gætu hjálpað til við að miðla hugmyndafræðinni til foreldra. 

6.1 Tillögur að bættri samskipta- og upplýsingamiðlun 

Að mínu mati þurfa starfsmenn leikskóla að vera vel að sér í þeirri hugmyndafræði sem verið 

er að vinna með til þess að geta miðlað henni áfram til foreldra og því tel ég mikilvægt að 

starfsfólk leikskólanna fái meiri kynningu á hugmyndafræðinni og þá sérstaklega starfsfólk 

sem hafið hefur störf eftir að hugmyndafræðin var innleidd í leikskólana. Einnig tel ég að gott 

væri að starfsfólk byrjaði á því að tileinka sér sjálft gildi hugmyndafræðinnar áður en það fer 

að miðla henni til barna og foreldra því að ég tel að þannig muni hugmyndafræðin skila sér 

betur til barna og foreldra þeirra. Ef starfsfólk hefur tileinkað sér fræðin eru einnig meiri líkur 
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á því að það geti miðlað þessum gildum og frætt foreldra um hugmyndafræðina í gegnum 

óformlega spjallið sem á sér stað dagsdaglega. Í þessu óformlega spjalli gæti starfsfólk notað 

orðræðu Leiðtogans í mér og minnst á venjurnar sjö, til dæmis þegar það segir foreldri frá 

einhverju sem barnið gerði gæti starfsfólkið notað hugtök eins og „nú tók Sigurður af skarið 

með því að ná sjálfur í litina“. Þetta gæti orðið til þess að foreldrar veittu þáttum tengdum 

hugmyndafræðinni athygli hjá þeirra börnum og gætu unnið áfram með hana heima. Einnig 

nefndi ein móðir að henni þætti verkefnið vera að missa flugið innan leikskólans og taldi það 

vera vegna mikilla mannabreytinga, en það gefur auga leið að ekki er hægt að vinna 

markvisst að verkefni eða hugmyndafræði ef starfsfólk þekkir hana ekki og veit ekki hvernig 

vinna skal með hana. 

Í viðtölunum sem ég tók voru tvær mæður sem fengið höfðu boð á Leiðtogadag í leik- og 

grunnskólum og nefndu þær báðar að þeim þætti að Leiðtogadagar ættu að vera fyrir forelda 

og er ég þeim sammála. Á Leiðtogadögum er leikskólinn og starf hans kynnt en allir hafa sitt 

hlutverk og lagt er upp úr því að hugmyndafræði Leiðtogans í mér sé gert hátt undir höfði og 

hún verður sýnileg í gegnum allt starf leikskólans þann dag. Leiðtogadagar gætu verið 

vettvangur til þess að kynna verkefnið fyrir foreldrum, vekja áhuga þeirra á því og ef til vill 

gefa foreldrum hlutverk í verkefninu til þess að virkja þau betur. Í viðtölunum kölluðu 

mæðurnar eftir betri kynningu á verkefninu og nefndu þær í því samhengi bæði 

upplýsingabækling og kynningarnámskeið. Ef til vill væri ein leið að útbúa kynningarbækling 

sem fjallar um Leiðtogann í mér með raunverulegum dæmum um það hvernig hægt er að 

vinna með hugmyndafræðina með börnum. Ein móðirin nefndi að þegar verkefnið var 

innleitt í leikskólana hafi verið haldinn kynningarfundur fyrir foreldra og er það ef til vill 

eitthvað sem þarf að gera að reglulegum viðburði, að leikskólastjórar, starfsfólk eða fulltrúar 

FranklinCovey á Íslandi kynni verkefnið fyrir foreldrum á námskeiði sem tekur um það bil 

eina kvöldstund. 

Að mínu mati er Leiðtoginn í mér skemmtilegt og gagnlegt verkefni fyrir bæði starfsfólk, 

börn og foreldra og því væri ákjósanlegt að koma hugmyndafræðinni betur á framfæri til 

foreldra og í framhaldinu til samfélagsins því Leiðtoginn í mér á erindi við alla. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar leiddu í ljós að þær mæður sem höfðu fengið næga kynningu og fræðslu 

á verkefninu nýttu sér margt og fannst verkefnið fallegt og gagnlegt. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við þær hugmyndir sem ég hafði um 

þekkingu og viðhorf mæðra á Leiðtoganum í mér áður en ég réðst í vinnu þessarar 

rannsóknar. Það er upplifun mín sem deildarstjóra í leikskóla sem starfar eftir 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér að foreldrar séu ekki nægilega meðvitaðir um það starf 

sem leikskólinn vinnur og þá hugmyndafræði sem hann starfar eftir. Það er því ósk mín að 

niðurstöður þessarar rannsóknar nýtist starfsfólki leikskóla til þess að finna leiðir til að miðla 
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hugmyndafræði leikskólanna betur til foreldra og fá foreldra til þess að taka aukinn þátt í 

leikskólastarfinu. 
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Viðauki A: Skriflegar upplýsingar frá leikskólastjórum 

Ég heiti Aðalheiður Kristjánsdóttir og er meistaranemi í leikskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Um þessar mundir vinn ég að lokaverkefni mínu í náminu 

og þess vegna leita ég eftir þinni aðstoð. 

Markmið rannsóknar minnar er að fá innsýn í samstarf heimila og leikskóla almennt auk 

þess að kynna mér sjónarhorn foreldra á verkefninu Leiðtoginn í mér og hvernig það verkefni 

lifir með börnunum utan veggja leikskólans. Það er ósk mín að með þessari rannsókn öðlist 

ég betri þekkingu á samstarfi heimila og leikskóla auk þess að komast að því hvernig þau 

verkefni sem unnin eru í leikskólanum skila sér heim með börnunum og vonandi get ég og 

aðrir leikskólakennarar lært af því sem kemur út úr rannsókninni og nýtt okkur í starfi í 

framtíðinni. 

Rannsóknin mín er eigindleg viðtalsrannsókn og felur hún í sér að viðtöl eru tekin við 

nokkra foreldra á nokkrum leikskólum sem allir starfa eftir hugmyndafræðinni Leiðtoginn í 

mér. Til þess að geta fengið niðurstöður í það hvernig verkefnið Leiðtoginn í mér er að skila 

sér heim er mikilvægt að ég afli upplýsinga um það hvernig leikskólarnir hafa kynnt 

Leiðtogann í mér fyrir foreldrum. 

Því langar mig að óska eftir að fá skriflegar upplýsingar um það hvernig þinn leikskóli 

hefur kynnt Leiðtogann í mér fyrir foreldrum. Tekið skal fram að allar þær upplýsingar sem 

þátttakendur veita í rannsókninni verður farið með samkvæmt reglum um trúnað og 

nafnleynd og verður gögnunum eytt þega rannsókninni lýkur. Þessi rannsókn hefur verið 

tilkynnt til Persónuverndar. 

 

Með fyrirfram þökk 

Aðalheiður Kristjánsdóttir 

Meistaranemi í Leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands 
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Viðauki Á: Viðtalsrammi 

Í meistararannsókn minni er ég að skoða upplifun foreldra af leikskólastarfinu og meðal 

annars þeirri stefnu sem leikskólinn vinnur eftir. 

1. Þekkir þú þá stefnu sem leikskólinn vinnur eftir? 

a. (ef já, Leiðtoginn í mér þá spurning 2 og 3) (ef nei, þá útskýra að það sé m.a. 

Leiðtoginn í mér, sem fjallar um venjurnar 7 og halda svo áfram) 

2. Hvað hefur barnið/börnin þín verið lengi í leikskólanum eftir að hann hóf að vinna 

með Leiðtogann í mér? 

3. Hefur þú átt fleiri börn í leikskólanum eftir að hann hóf vinnu með Leiðtogann í mér? 

(þ.e. sem hafa lokið leikskólagöngu sinni?) 

4. Hvað átt þú mörg börn í leikskólanum? 

5. Á hvaða aldri er/eru barnið/börnin þín? 

6. Getur þú sagt mér hvað þú veist um verkefnið Leiðtoginn í mér? 

a. Veist þú um hvað hugmyndafræðin snýst? 

7. Hvernig er samstarfi á milli foreldra og leikskóla háttað? 

8. Hvernig varst þú kynnt/ur fyrir stefnunni? 

9. Getur þú nefnt það sem þér finnst hafa haft áhrif á þitt barn í tengslum við þessa 

stefnu? 

a. En í tengslum við starf leikskólans almennt? 

b. Hvað hafið þið lært af þessu? 

c. Hvað er barnið að taka með sér heim heldurðu úr leikskólastarfinu? 

10. Hefur þú orðið vör/var við að barnið þitt hafi tileinkað sér venjur Leiðtogans í mér? 

Hvernig? 

11. Vinnur þú sem foreldri með eitthvað sérstaklega heima sem tengist starfi leikskólans 

eða áherslum þar? 

12. Venja 1 heitir: Taktu af skarið (e. Be Proactive) og er ein af þremur grunnvenjum og er 

alltaf byrjað á því að vinna með hana. Veist þú hvað þessi venja felur í sér? 

a. Ef svo er, tekurðu eftir einhverju í fari barnsins sem gæti tengst þessari venju? 

13. Venja 2 heitir: Í upphafi skal endinn skoða (e. Begin with the end in mind) og er einnig 

ein af þremur grunnvenjum, veist þú hvað hún felur í sér? 

a. Ef svo er, tekurðu eftir einhverju í fari barnsins sem gæti tengst þessari venju? 
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14. Venja 3 heitir: Mikilvægast fyrst/Forgangsraðaðu (e. Put first thing first) og er þriðja 

og síðasta venjan af grunnvenjunum þremur, veist þú hvað hún felur í sér? 

a. Ef svo er, tekurðu eftir einhverju í fari barnsins sem gæti tengst þessari venju? 

15. Hvaðan hefur þú fengið þær upplýsingar sem þú hefur um Leiðtogann í mér? 

16. Hvernig hefur þú fengið þær upplýsingar sem þú hefur um Leiðtogann í mér? 

17. Getur þú nefnt eitthvað sem þú ert sérstaklega ánægð/ur með í tengslum við starf 

leikskólans eða stefnuna? 

18. Er eitthvað sem þú heldur að gæti verið öðruvísi eða farið betur? 
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Viðauki B: Upplýst samþykki 

Ég heiti Aðalheiður Kristjánsdóttir og er meistaranemi í leikskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Um þessar mundir vinn ég að lokaverkefni mínu í náminu 

og þess vegna leita ég eftir þinni aðstoð. 

Markmið rannsóknar minnar er að fá innsýn í samstarf heimila og leikskóla almennt auk 

þess að kynna mér sjónarhorn foreldra á verkefninu Leiðtoginn í mér og hvernig það verkefni 

lifir með börnunum utan veggja leikskólans. Það er ósk mín að með þessari rannsókn öðlist 

ég betri þekkingu á samstarfi heimila og leikskóla auk þess að komast að því hvernig þau 

verkefni sem unnin eru í leikskólanum skila sér heim með börnunum og vonandi get ég og 

aðrir leikskólakennarar lært af því sem kemur út úr rannsókninni og nýtt okkur í starfi í 

framtíðinni. 

Rannsóknin mín er eigindleg viðtalsrannsókn og felur hún í sér að viðtöl eru tekin við 

nokkra foreldra á nokkrum leikskólum sem allir starfa eftir hugmyndafræðinni Leiðtoginn í 

mér. Viðtölin eru einstaklingsviðtöl og verður eitt viðtal tekið við hvern þátttakanda og tekur 

það um það bil 30-60 mínútur. Tekið skal fram að þátttakendum er frjálst að hætta þátttöku 

hvenær sem er í viðtalinu ef hann kýs að gera það auk þess sem þátttakendur þurfa ekki að 

svara öllum spurningum sýnist þeim svo. Viðtölin verða hljóðrituð og er það einungis gert til 

þess að hægt sé að afrita þau orðrétt að þeim loknum og vinna úr gögnunum. Þegar viðtölin 

verða afrituð verður öllum nöfnum og staðháttum breytt og þannig verður ekki unnt að rekja 

niðurstöður til einstaklinga. Allar þær upplýsingar sem þátttakendur veita í rannsókninni 

verður farið með samkvæmt reglum um trúnað og nafnleynd og verður viðtölunum eytt þega 

rannsókninni lýkur. Þessi rannsókn verður tilkynnt til Persónuverndar. 

Upplýst samþykki 

Ég undirrituð/undirritaður hef kynnt mér upplýsingar um ofangreinda rannsókn og samþykki 

hér með að taka þátt í henni eins og hún er kynnt. 

 

_____________________________    ___________________________ 

Staður og dagsetning      Undirskrift þátttakanda 
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Viðauki D: Kynning til leikskólastjóra 

Kæri leikskólastjóri 

Ég er nemandi í leikskólakennarafræðum við Menndavísindasvið Háskóla Íslands og vinn nú 

að lokaverkefni mínu til meistaraprófs sem ég stefni að því að klára í vor. 

Rannsóknarefni mitt er samstarf á milli leikskóla og heimila almennt auk þess sem ég hef 

hug á að skoða nákvæmlega hvernig foreldrar tengja við og upplifa stefnuna Leiðtoginn í mér 

(e. The leader in me) sem þinn leikskóli starfar eftir. 

Rannsókn mín er eigindleg og felur í sér að ég tek hálf-opin (e. semi-structured) 

einstaklingsviðtöl við 10 foreldra á fjórum leikskólum í Borgarbyggð og langar mig að athuga 

hvort þú getir bent mér á foreldra sem hefðu mögulega áhuga á að taka þátt. Ef svo er væri 

gott að fá upp netföngin hjá þeim foreldrum svo ég geti sent til þeirra frekari kynningu á 

rannsókninni og beðið þau að aðstoða mig við þetta verkefni mitt. 

Tekið skal fram að í þessari rannsókn verður fyllstu nafnleyndar gætt og munu allir 

leikskólar og þátttakendur í rannsókninni fá ný nöfn og eftir fremsta megni verður þess gætt 

að ekki verði hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til þátttakenda. 

  

Með kærri kveðju 

Aðalheiður Kristjánsdóttir 

 

 


