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Ágrip	  

Foreldrasamstarf	  er	  gríðarlega	  mikilvægur	  þáttur	  í	  leikskólagöngu	  barns	  og	  nauðsynlegt	  er	  að	  

gott	  upplýsingaflæði	  sé	  til	  milli	  foreldra	  og	  leikskólans.	  Samfélagsmiðlar	  hafa	  haslað	  sér	  völl	  
undanfarin	  ár	  og	  eru	  margir	  leikskólar	  farnir	  að	  nýta	  sér	  þá	  til	  að	  miðla	  upplýsingum	  til	  

foreldra	  og	  veita	  innsýn	  í	  daglegt	  starf	  leikskólans.	  Meginmarkmið	  þessa	  rannsóknaverkefnis	  

er	  að	  skoða	  hvernig	  og	  í	  hvaða	  mæli	  samfélagsmiðlar	  og	  önnur	  rafræn	  kerfi	  eru	  nýtt	  í	  	  
samskiptum	  milli	  foreldra	  og	  leikskóla.	  Sérstaklega	  var	  skoðað	  hvernig	  þessi	  leið	  og	  atriði	  

varðandi	  persónuvernd	  og	  myndbirtingar	  eru	  kynnt	  fyrir	  foreldrum.	  

Í	  fræðilega	  kaflanum	  er	  farið	  yfir	  ýmsar	  áherslur	  í	  foreldrasamstarfi	  og	  fjölbreyttar	  leiðir	  í	  

upplýsingamiðlun	  og	  samskiptum	  við	  foreldra.	  Einnig	  er	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  

leikskólastarfi	  skoðuð	  út	  frá	  áherslum	  persónuverndar	  um	  hagsmuni	  barna	  og	  sjálfstæðan	  

rétt	  þeirra	  til	  friðhelgi	  einkalífs.	  	  

Rannsóknin	  fór	  fram	  vorið	  2018.	  Rafrænn	  spurningalisti	  var	  sendur	  til	  allra	  leikskóla	  sem	  

reknir	  eru	  af	  Reykjavíkurborg,	  62	  talsins,	  þar	  sem	  spurt	  var	  hvort	  og	  hvernig	  rafrænir	  miðlar	  
væru	  notaðir	  í	  samskiptum	  við	  foreldra.	  Að	  auki	  voru	  tekin	  hálfstöðluð	  viðtöl	  við	  
leikskólakennara	  til	  þess	  að	  fá	  frekari	  innsýn	  í	  tilgang	  notkunar	  samfélagsmiðla	  í	  

foreldrasamstarfi.	  	  	  

Niðurstöður	  benda	  til	  þess	  að	  mikill	  áhugi	  sé	  hjá	  leikskólakennurunum	  til	  þess	  að	  nota	  

fjölbreyttar	  leiðir	  til	  að	  ná	  til	  og	  efla	  samskipti	  við	  foreldra.	  Vísbendingar	  eru	  um	  að	  

leikskólakennurum	  finnist	  þetta	  auðveld	  og	  fljótleg	  leið	  til	  að	  miðla	  upplýsingum	  frá	  
leikskólastarfinu.	  	  

Í	  ljós	  kom	  að	  í	  67%	  leikskóla	  eru	  samfélagsmiðlar	  nýttir	  til	  að	  koma	  upplýsingum	  til	  

foreldra.	  Notkunin	  er	  í	  mörgum	  tilvikum	  á	  byrjunarstigi	  og	  leikskólar	  enn	  að	  prófa	  sig	  áfram	  
með	  notkun	  þeirra	  og	  breyta	  og	  bæta	  verkferla	  sína,	  sérlega	  þegar	  kemur	  að	  varðveislu	  og	  

eyðingu	  persónulegra	  gagna.	  	  
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Abstract	  

The	  use	  of	  social	  media	  in	  parent-‐teacher	  communications	  of	  preschoolers’	  

Parent-‐teacher	  relationship	  is	  an	  important	  factor	  in	  children’s	  preschool	  education	  and	  the	  
importance	  of	  effective	  parent-‐teacher	  communications	  is	  immense.	  Social	  media	  has	  taken	  

off	  in	  the	  past	  years	  and	  many	  preschools	  have	  started	  using	  social	  media	  as	  a	  way	  to	  get	  

information	  across	  to	  parents	  and	  to	  offer	  an	  insight	  into	  the	  daily	  life	  in	  preschools.	  

The	  aim	  of	  this	  research	  is	  to	  explore	  how	  and	  in	  what	  way	  social	  media	  and	  other	  means	  

of	  electronic	  communications	  are	  utilised	  in	  parent-‐teacher	  interactions.	  A	  special	  interest	  

was	  taken	  towards	  how	  using	  social	  media	  as	  a	  way	  of	  communication	  is	  introduced	  to	  
parents	  in	  connection	  with	  the	  personal	  data	  protection	  and	  photo	  publishing.	  

The	  literary	  review	  highlights	  different	  approaches	  in	  parent-‐teacher	  interactions	  and	  

different	  types	  of	  communication	  with	  parents.	  The	  use	  of	  social	  media	  as	  a	  way	  to	  
communicate	  in	  preschools	  is	  examined	  in	  connection	  with	  the	  protection	  of	  privacy	  of	  

children	  and	  their	  independent	  right	  to	  personal	  privacy.	  	  

The	  study	  took	  place	  in	  spring	  2018.	  A	  questionnaire	  was	  sent	  out	  to	  all	  preschools	  run	  

by	  the	  city	  of	  Reykjavík,	  62	  in	  total,	  where	  questions	  as	  to	  if	  and	  how	  social	  media	  is	  being	  

used	  in	  parent-‐teacher	  communications	  were	  asked.	  Two	  interviews	  were	  conducted	  with	  

preschool	  teachers	  to	  get	  a	  deeper	  understanding	  as	  to	  why	  social	  media	  is	  being	  used	  to	  

interact	  with	  parents.	  

The	  results	  indicate	  that	  preschool	  teachers	  are	  very	  open	  to	  using	  different	  types	  of	  

interactions	  with	  parents	  to	  build	  a	  better	  relationship	  with	  them.	  They	  also	  highlight	  how	  

preschool	  teachers	  describe	  the	  use	  of	  social	  media	  to	  be	  a	  relatively	  quick	  and	  easy	  way	  to	  

get	  information	  to	  parents.	  	  

Social	  media	  is	  being	  used	  in	  67%	  of	  schools	  run	  by	  Reykjavík	  City	  to	  share	  information	  

with	  parents.	  In	  most	  cases	  the	  use	  of	  social	  media	  is	  still	  at	  the	  early	  stages	  and	  preschools	  

are	  still	  improving	  and	  improving	  their	  terms	  of	  use,	  especially	  when	  it	  comes	  to	  preserving	  

and	  deleting	  personal	  data.	  	  
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1 Inngangur	  	  

Viðfangsefni	  verkefnisins	  er	  að	  kanna	  foreldrasamskipti	  í	  leikskólastarfinu,	  notkun	  

samfélagsmiðla	  í	  samskiptum	  við	  foreldra	  og	  hversu	  útbreidd	  notkun	  samfélagsmiðla	  er	  hjá	  
leikskólum	  Reykjavíkurborgar.	  

1.2	  Bakgrunnur	  og	  val	  á	  viðfangsefni	  
Það	  tók	  mig	  langan	  tíma	  til	  að	  finna	  út	  hvað	  ég	  vildi	  gera	  þegar	  ég	  yrði	  stór.	  Mér	  lá	  lífið	  á	  að	  

verða	  stór	  þegar	  ég	  var	  enn	  ung	  og	  fannst	  menntaskólaárin	  taka	  heila	  eilífð	  svo	  að	  ég	  hætti	  í	  

skólanum	  og	  fór	  að	  ferðast	  um	  heiminn.	  Ég	  kláraði	  síðar	  menntaskólann	  í	  fjarnámi	  og	  

kvöldskóla	  og	  byrjaði	  í	  grunnnámi	  í	  Háskóla	  Íslands	  í	  ferðamálafræði	  2008.	  Ég	  lauk	  því	  námi	  

2011	  en	  vissi	  enn	  ekki	  alveg	  hvað	  ég	  vildi	  gera	  þegar	  ég	  yrði	  stór	  og	  skráði	  mig	  í	  

framhaldsnám	  í	  mannfræði.	  Eftir	  að	  hafa	  stundað	  hluta	  þess	  náms	  erlendis	  kom	  ég	  aftur	  

heim	  til	  Íslands	  og	  vantaði	  vinnu.	  Ég	  var	  semsagt	  ein	  af	  þeim	  sem	  fór	  að	  vinna	  í	  leikskóla	  því	  
mig	  vantaði	  vinnu	  með	  hraði.	  Aldrei	  hefði	  ég	  trúað	  því	  hvað	  þetta	  væri	  skemmtilegt	  starf	  og	  

því	  langaði	  mig	  ekkert	  að	  fara	  í	  neitt	  annað	  starf,	  loksins	  vissi	  ég	  hvað	  ég	  vildi	  gera	  þegar	  ég	  

yrði	  stór.	  Leikskólastjórinn	  minn	  þar	  hvatti	  mig	  til	  þess	  að	  sækja	  mér	  menntun	  í	  

leikskólakennarafræðum	  og	  varð	  það	  til	  þess	  að	  ég	  skráði	  mig	  í	  þetta	  nám	  haustið	  2016.	  

Mörgum	  foreldrum	  finnst	  oft	  mjög	  erfitt	  þegar	  kemur	  að	  því	  að	  barnið	  þeirra	  byrji	  í	  

leikskóla.	  Foreldrar	  þurfa	  að	  leggja	  allt	  sitt	  traust	  á	  starfsmenn	  skólans	  til	  að	  sjá	  um	  það	  allra	  

mikilvægasta	  sem	  þeir	  eiga,	  barnið	  sitt.	  Börnin	  eru	  oft	  ekki	  farin	  að	  tala	  svo	  mikið	  þegar	  þau	  
byrja	  í	  leikskólanum	  og	  geta	  því	  ekki	  sagt	  frá	  deginum	  sjálf	  heldur	  þarf	  að	  treysta	  á	  þær	  
upplýsingar	  frá	  starfsfólki.	  	  

Kveikjan	  að	  þessu	  verkefni	  var	  mín	  eigin	  upplifun	  á	  því	  þegar	  dóttir	  mín	  byrjaði	  í	  leikskóla	  

aðeins	  13	  mánaða	  gömul	  og	  hversu	  erfitt	  mér	  fannst	  það.	  Ég	  vissi	  þá	  að	  ég	  yrði	  að	  treysta	  á	  

gott	  upplýsingaflæði	  frá	  starfsfólkinu	  því	  hún	  var	  ófær	  um	  að	  tjá	  sig	  sjálf	  sökum	  aldurs.	  Í	  

leikskóla	  dóttur	  minnar	  var	  þá	  nýbyrjað	  að	  notast	  við	  samfélagsmiðla	  í	  foreldrasamstarfi	  og	  

nýtti	  leikskólinn	  sér	  samfélagsmiðilinn	  Instagram	  til	  að	  geta	  sýnt	  foreldrum	  myndir	  frá	  

deginum	  og	  leikskólastarfinu.	  Mér	  fannst	  þetta	  alveg	  frábært	  og	  þetta	  sýndi	  mér	  ekki	  aðeins	  

starfið	  á	  nýjan	  hátt	  heldur	  veitti	  þetta	  mér	  ákveðna	  staðfestingu	  á	  því	  að	  dóttur	  minni	  liði	  vel	  

í	  leikskólanum.	  	  
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Áherslur	  á	  mikilvægi	  foreldrasamstarfs	  hafa	  aukist	  undanfarin	  ár	  og	  er	  foreldrasamstarf	  

talinn	  vera	  stór	  þáttur	  í	  leikskólagöngu	  barns.	  Leikskólar	  hafa	  reynt	  að	  koma	  til	  móts	  við	  alla	  

foreldra	  og	  nýta	  sér	  fjölbreyttar	  leiðir	  til	  að	  miðla	  upplýsingum.	  	  

1.3	  Markmið	  og	  rannsóknarspurningar	  
Markmið	  verkefnisins	  er	  að	  fjalla	  um	  foreldrasamstarf	  í	  leikskólum	  og	  fjölbreyttar	  leiðir	  í	  
foreldrasamskiptum	  og	  þar	  á	  meðal	  notkun	  samfélagsmiðla,	  kosti	  þess	  og	  mögulegar	  

áskoranir.	  Einnig	  verður	  reynt	  að	  varpa	  ljósi	  á	  hversu	  útbreidd	  notkun	  samfélagsmiðla	  er	  hjá	  

leikskólum	  á	  vegum	  Reykjavíkurborgar.	  	  

Ég	  tel	  þýðingu	  rannsóknarinnar	  vera	  þá	  að	  hún	  geti	  bætt	  við	  þá	  þekkingu	  sem	  nú	  þegar	  er	  

til	  staðar	  á	  mikilvægi	  foreldrasamstarfs	  og	  samskipta	  við	  foreldra	  og	  leiði	  til	  aukinnar	  

umræðu	  um	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfi.	  Ég	  vona	  einnig	  að	  hún	  verði	  til	  þess	  að	  

leikskólar	  fái	  leiðsögn	  í	  því	  hvernig	  skuli	  bera	  sig	  að	  í	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  
leikskólastarfinu	  í	  samræmi	  við	  persónuverndarlög.	  	  

Enn	  fremur	  verður	  athugað	  hvernig	  staðið	  er	  að	  því	  að	  fá	  leyfi	  hjá	  foreldrum	  til	  að	  birta	  

myndir	  af	  barni	  á	  samfélagsmiðlum	  og	  hvernig	  varðveislu	  og	  eyðingu	  gagna	  er	  háttað.	  

Að	  lokum	  verður	  skoðað	  hvað	  ber	  að	  varast	  við	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  

foreldrasamstarfi	  með	  tilliti	  til	  hagsmuna	  barna	  um	  rétt	  þeirra	  til	  friðhelgi	  einkalífsins	  
samkvæmt	  Persónuvernd	  (2010)	  og	  í	  ljósi	  þess	  að	  lög	  sem	  setja	  vinnslu	  með	  

persónuupplýsingar	  þröngari	  skorður	  (Lög	  nr.	  90,	  27.	  júní	  2018)	  tóku	  gildi	  meðan	  á	  vinnslu	  

þessarar	  ritgerðar	  stóð.	  

Rannsóknarspurningarnar	  sem	  ég	  leitast	  við	  að	  svara	  eru:	  	  

• Að	  hve	  miklu	  leyti	  og	  hvernig	  eru	  samfélagsmiðlar	  notaðir	  í	  samskiptum	  við	  foreldra	  
leikskólabarna	  í	  Reykjavík?	  

• Hverjir	  eru	  kostir,	  og	  áskoranir,	  þess	  að	  nota	  samfélagsmiðla	  í	  foreldrasamstarfi	  og	  
hvað	  ber	  að	  varast?	  

1.4	  Uppbygging	  ritgerðar	  
Ritgerðin	  skiptist	  í	  sex	  kafla.	  Í	  inngangi	  er	  fjallað	  um	  tilgang	  og	  gildi	  rannsóknarinnar,	  

bakgrunn	  rannsakanda	  og	  val	  hans	  á	  viðfangsefni.	  Einnig	  er	  farið	  yfir	  markmið	  

rannsóknarinnar	  og	  þær	  rannsóknarspurningar	  sem	  leitast	  var	  við	  að	  svara.	  

Í	  öðrum	  kafla	  er	  farið	  í	  fræðilega	  umfjöllun	  þar	  sem	  gerð	  verður	  grein	  fyrir	  námi	  í	  

leikskóla,	  sjónarmiðum	  barna,	  hlutverki	  leikskólakennara	  og	  deildarstjóra,	  foreldrasamstarfi	  

og	  samskiptum	  og	  upplýsingaflæði.	  Einnig	  verður	  fjallað	  um	  samfélagsmiðla	  og	  
persónuvernd	  í	  tengslum	  við	  foreldrasamskipti.	  
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Í	  þriðja	  kafla	  er	  gerð	  grein	  fyrir	  rannsóknarsniði	  og	  framkvæmd	  rannsóknarinnar.	  Fjallað	  

verður	  um	  spurningalistann	  sem	  lagður	  var	  fyrir,	  val	  á	  þátttakendum	  og	  frekari	  framkvæmd	  

rannsóknarinnar.	  Einnig	  verður	  fjallað	  um	  réttmæti	  rannsóknarinnar	  og	  siðferðisleg	  álitamál.	  
Í	  fjórða	  kafla	  verður	  gerð	  grein	  fyrir	  helstu	  niðurstöðum	  í	  sjö	  undirköflum.	  Í	  fimmta	  kafla,	  

umræðum,	  eru	  niðurstöður	  ræddar	  og	  settar	  í	  fræðilegt	  samhengi.	  Í	  sjötta	  og	  jafnframt	  

síðasta	  kafla	  ritgerðarinnar,	  lokaorðum,	  verður	  farið	  yfir	  hagnýtt	  gildi	  rannsóknarinnar	  og	  
hvaða	  lærdóm	  er	  mögulega	  hægt	  að	  draga	  af	  niðurstöðum	  hennar.	  
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2 Fræðileg	  umfjöllun	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  farið	  yfir	  fræðilegan	  bakgrunn	  rannsóknarinnar.	  Fjallað	  verður	  um	  ýmis	  

hugtök	  sem	  tengjast	  viðfangsefni	  ritgerðarinnar.	  Gerð	  verður	  grein	  fyrir	  hlutverki	  leikskólans	  
og	  leikskólakennarans	  sem	  og	  sjónarmiðum	  barna.	  Fjallað	  verður	  um	  foreldrasamstarf,	  

foreldrasamskipti	  og	  hvernig	  það	  hefst	  á	  þátttökuaðlögun	  barnsins.	  Gerð	  verður	  grein	  fyrir	  

miðlun	  upplýsinga	  til	  foreldra	  og	  samfélagsmiðlum	  og	  einnig	  farið	  í	  hvað	  ber	  að	  hafa	  í	  huga	  
varðandi	  persónuvernd	  og	  mannréttindi	  barna.	  

2.1	  Hlutverk	  leikskóla	  
„It	  takes	  a	  village	  to	  raise	  a	  child”	  

er	  þekkt	  afrískt	  máltæki	  og	  á	  ekki	  aðeins	  við	  í	  þeim	  heimshluta	  heldur	  í	  raun	  alls	  staðar.	  

Uppeldi	  barns	  er	  í	  höndum	  margra	  aðila,	  svo	  sem	  fjölskyldu	  barnsins	  og	  nánasta	  umhverfi	  

þess.	  Menning	  og	  þau	  gildi	  sem	  eru	  ríkjandi	  hafa	  einnig	  áhrif	  á	  uppeldi	  barnsins.	  Í	  
vistfræðikenningu	  Bronfenbrenners	  fjallar	  hann	  um	  flókið	  samspil	  milli	  þroska	  barnsins	  og	  

umhverfi	  þess	  og	  leggur	  áherslu	  á	  þau	  gagnvirku	  samskipti	  milli	  barnsins	  og	  umhverfis	  þess.	  

Bronfenbrenner	  telur	  að	  barnið	  sé	  hluti	  af	  heild	  sem	  byggir	  á	  félagslegum-‐,	  umhverfislegum-‐	  

og	  menningarlegum	  þáttum	  (Jóhanna	  Einarsdóttir,	  2007).	  Bronfenbrenner	  útskýrir	  kenningu	  
sína	  á	  þann	  hátt	  að	  barn	  fæðist	  ekki	  óskrifað	  blað	  (e.	  tabula	  rasa)	  sem	  hinir	  fullorðnu	  í	  	  

Mynd	  1.	  Yfirfærslulíkan	  Dunlop	  og	  Fabian	  (2002)	  á	  
vistfræðikenningu	  Bronfenbrenners.	  
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samfélaginu	  sjá	  svo	  um	  að	  fylla	  út.	  Hann	  vill	  meina	  að	  þroski	  barnsins	  eigi	  sér	  stað	  vegna	  

víxlverkandi	  áhrifa	  barnsins	  og	  umhverfisins	  sem	  það	  býr	  í	  (Bronfenbrenner,	  1977).	  

Mikilvægustu	  þættirnir	  í	  uppeldi	  barns	  eru	  fjölskyldan,	  skólinn	  og	  nánasta	  umhverfi	  barnsins	  
og	  samskipti	  og	  tengsl	  milli	  þessara	  þátta	  hafa	  áhrif	  á	  bæði	  nám	  og	  þroska	  barnsins.	  

Bronfenbrenner	  fjallar	  um	  fjögur	  mismunandi	  kerfi	  sem	  hafa	  áhrif	  á	  líf	  barna	  og	  eru	  þau	  

nærkerfi	  (e.	  microsystem),	  millikerfi	  (e.	  mesosystem),	  stofnanakerfi	  (e.	  exosystem)	  og	  
lýðkerfi	  (e.	  macrosystem).	  Með	  nærkerfi	  er	  átt	  við	  kerfið	  sem	  stendur	  næst	  barninu	  og	  alla	  

þá	  þætti	  sem	  tengjast	  daglegu	  lífi,	  svo	  sem	  heimilið,	  skólann	  og	  umhverfi	  barnsins.	  Millikerfið	  

á	  við	  um	  samskipti	  í	  nærkerfinu,	  svo	  sem	  samskipti	  milli	  skóla	  og	  heimilis.	  Stofnanakerfið	  á	  
við	  stofnanir	  í	  samfélaginu,	  til	  dæmis	  skólakerfið	  sjálft.	  Lýðkerfið	  felur	  í	  sér	  menningu,	  gildi	  

og	  siði	  þess	  samfélags	  sem	  á	  við	  hverju	  sinni	  og	  hvernig	  það	  tengist	  og	  hefur	  áhrif	  á	  barnið	  

(Jóhanna	  Einarsdóttir,	  2007;	  Dunlop	  og	  Fabian,	  2002).	  	  

Líkt	  og	  nafnið	  leikskóli	  gefur	  til	  kynna	  þá	  er	  leikurinn	  einn	  helsti	  áhersluþátturinn	  í	  

leikskólum.	  Í	  Aðalnámskrá	  leikskóla	  er	  fjallað	  um	  grunnþætti	  menntunar	  og	  eru	  þeir	  læsi,	  

sjálfbærni,	  heilbrigði	  og	  velferð,	  lýðræði	  og	  mannréttindi,	  jafnrétti	  og	  sköpun.	  Þessir	  

grunnþættir	  hafa	  það	  sameiginlega	  markmið	  að	  veita	  börnum	  tækifæri	  til	  að	  byggja	  sig	  upp	  

andlega	  og	  líkamlega	  og	  gera	  börnum	  kleift	  að	  bjarga	  sér	  í	  samfélaginu	  og	  að	  vinna	  með	  
öðrum.	  Þar	  kemur	  einnig	  fram	  að	  leikurinn	  sé	  ein	  helsta	  námsleið	  barna	  og	  hvernig	  hann	  

skapi	  þeim	  tækifæri	  til	  að	  læra	  á	  og	  skilja	  umhverfi	  sitt	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneytið,	  2011).	  	  

Leikurinn	  er	  mjög	  mikilvægur	  fyrir	  börn	  til	  að	  prófa	  hugmyndir	  sínar	  og	  þar	  reynir	  einnig	  á	  

samskipti	  við	  aðra.	  Hann	  er	  ekki	  síður	  mikilvægur	  fyrir	  þroska	  barnsins,	  barnið	  fær	  tækifæri	  
til	  að	  takast	  á	  við	  ný	  viðfangsefni	  og	  þjálfun	  í	  að	  takast	  á	  við	  ýmis	  vandamál	  sem	  geta	  komið	  

upp.	  Mismunandi	  leikir	  reyna	  á	  mismunandi	  þroska	  og	  getur	  leikurinn	  því	  verið	  góð	  æfing	  

fyrir	  samskiptaþroska,	  hreyfiþroska	  og	  vitsmunaþroska,	  allt	  eftir	  því	  hvert	  viðfangsefni	  

leiksins	  er	  (Lillemyr,	  1995).	  Leikurinn	  er	  ein	  helsta	  námsleið	  barna	  og	  er	  þar	  af	  leiðandi	  

mikilvægur	  sem	  og	  hlutverk	  leikskólakennarans	  í	  leiknum	  og	  einnig	  það	  umhverfi	  sem	  

leiknum	  er	  skapað.	  Fræðimaðurinn	  Malaguzzi	  lagði	  til	  að	  mynda	  ríka	  áherslu	  á	  umhverfið	  og	  

að	  barnið	  verði	  að	  fá	  rými	  til	  þess,	  bæði	  að	  rannsaka	  og	  tjá	  sig.	  Enn	  fremur	  taldi	  hann	  að	  börn	  
þurfi	  að	  fá	  frelsi	  til	  að	  velja,	  rannsaka,	  mistakast	  og	  þá	  leiðrétta	  mistökin.	  Það	  er	  því	  

mikilvægt	  að	  taka	  ekki	  fram	  fyrir	  hendurnar	  á	  börnunum	  heldur	  leyfa	  þeim	  að	  finna	  út	  úr	  

hlutunum	  sjálf,	  jafnvel	  þó	  það	  taki	  lengri	  tíma.	  Lýðræði	  í	  menntun	  er	  einnig	  mikilvæg	  leið	  til	  
þess	  að	  börn	  læri	  af	  samskiptum	  við	  aðra	  og	  að	  barnið	  geti	  verið	  þátttakandi	  í	  leik	  og	  starfi	  án	  

þess	  að	  einhverjir	  aðrir	  geri	  allt	  fyrir	  það	  (Osler,	  2001).	  	  	  

Rússneski	  fræðimaðurinn	  Vygotsky	  setti	  fram	  ýmsar	  kenningar	  varðandi	  nám	  barna	  og	  
hlutverk	  leiks	  í	  námi	  þeirra	  en	  hans	  kenningar	  voru	  settar	  fram	  út	  frá	  sálfræðilegum	  þáttum.	  
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Hann	  fjallar	  meðal	  annars	  um	  að	  leikur	  sé	  ekki	  alltaf	  ánægjulegur	  fyrir	  börn	  heldur	  geti	  líka	  

valdið	  óánægju	  og	  á	  þá	  við	  mjög	  skipulagða	  leiki	  með	  mörgum	  fyrirfram	  ákveðnum	  reglum	  

og	  einnig	  ýmsa	  kappleiki	  þar	  sem	  aðeins	  einn	  stendur	  uppi	  sem	  sigurvegari	  en	  hinir	  tapa	  
(Vygotsky,	  1978).	  Margir	  telja	  að	  börn	  séu	  eins	  og	  óskrifað	  blað	  eða	  „tabula	  rasa”	  eins	  og	  það	  

hefur	  verið	  nefnt.	  Þá	  er	  talið	  að	  barnæskan	  sé	  til	  þess	  eins	  að	  móta	  börnin	  og	  undirbúa	  þau	  

fyrir	  það	  sem	  koma	  skal,	  að	  verða	  fullorðin,	  fara	  í	  skóla	  og	  síðar	  út	  á	  vinnumarkaðinn.	  
Kunnátta,	  þekking	  og	  ráðandi	  samfélagsleg	  gildi	  eru	  mótuð	  (Dahlberg,	  Moss	  og	  Pence,	  2007).	  

Fyrstu	  leikskólana	  má	  rekja	  aftur	  allt	  til	  ársins	  1924	  þegar	  Barnavinafélagið	  Sumargjöf	  var	  

stofnað	  og	  kom	  á	  fót	  fyrsta	  leikskólanum	  1931.	  Árið	  1991	  voru	  fyrstu	  lög	  um	  leikskóla	  sett	  
fram	  og	  þá	  var	  heitið	  leikskóli	  tekið	  upp	  í	  stað	  dagheimila.	  Árið	  1994	  varð	  leikskólinn	  

formlega	  hluti	  af	  skólakerfinu	  og	  skilgreindur	  sem	  fyrsta	  skólastigið.	  Samhliða	  því	  var	  tekið	  

upp	  heitið	  leikskólakennari	  og	  öll	  menntun	  leikskólakennara	  var	  komin	  á	  háskólastig	  árið	  
1997.	  Leikskólastarfið	  breyttist	  mikið	  með	  nýjum	  lögum	  og	  tilkomu	  aðalnámskrárinnar	  sem	  

kom	  út	  1999	  og	  endurspeglar	  nýja	  sýn	  á	  menntun	  ungra	  barna	  og	  mikilvægi	  þess	  að	  líta	  á	  

barnið	  sem	  sjálfstæðan	  meðlim	  og	  þátttakanda	  í	  samfélaginu.	  Nú	  áttu	  öll	  börn	  jafnan	  rétt	  til	  

menntunar	  á	  fyrsta	  skólastiginu	  og	  leikskólinn	  varð	  að	  skóla	  án	  aðgreiningar	  þar	  sem	  öllum	  

börnum	  er	  mætt	  á	  þeirra	  eigin	  forsendum	  (Jón	  Torfi	  Jónasson,	  2006).	  	  

Samskipti	  í	  skólastarfinu	  eru	  stöðug	  og	  þá	  bæði	  samskipti	  milli	  barna	  og	  samskipti	  milli	  

barna	  og	  kennara.	  Börn	  læra	  mikið	  af	  leiknum	  og	  eiga	  í	  miklum	  samskiptum	  í	  gegnum	  leik.	  

Góð	  samskipti	  eru	  mikilvæg	  fyrir	  okkur	  öll,	  fullorðna	  sem	  og	  börn,	  og	  tengjast	  vellíðan	  í	  lífi	  

okkar.	  Börn	  spyrja	  spurninga	  og	  prófa	  sig	  áfram	  og	  þannig	  læra	  þau	  enn	  frekar	  (Sigrún	  

Aðalbjarnardóttir,	  2007).	  

2.2	  Sjónarmið	  barna	  
Rannsóknir	  með	  börnum	  voru	  í	  upphafi	  miklu	  heldur	  rannsóknir	  á	  börnum,	  þ.e.	  fullorðinn	  

einstaklingur	  fylgdist	  þá	  jafnan	  með	  barni	  eða	  barnahóp,	  gerði	  athuganir	  og	  setti	  fram	  
tilgátur	  út	  frá	  þeirri	  athugun.	  Tilgangur	  rannsóknarinnar	  bar	  ekki	  endilega	  hag	  barnsins	  fyrir	  

brjósti,	  sbr.	  rannsókn	  á	  ungbörnum	  sem	  voru	  skilin	  eftir	  inni	  í	  herbergi	  með	  ókunnugum	  

aðila,	  urðu	  jafnvel	  tryllt	  af	  hræðslu	  og	  þessi	  athugun	  átti	  að	  mæla	  tengslamyndun	  barnsins	  
við	  móður	  sína	  (Roberts,	  2008).	  Það	  eru	  ýmsir	  þættir	  taldir	  hafa	  áhrif	  á	  rannsóknir	  með	  

börnum	  og	  eru	  þeir	  meðal	  annars	  tengdir	  mannfræði,	  sálfræði,	  félagsfræði	  og	  

mannréttindum	  en	  sérstaklega	  hefur	  aukist	  vægi	  þess	  að	  taka	  mið	  af	  réttindum	  barna	  og	  að	  
hlustað	  sé	  á	  raddir	  þeirra	  og	  sjónarmið	  (Fraser,	  Flewitt	  og	  Hammersley,	  2014).	  

Hér	  áður	  fyrr	  var	  hæfni	  barna	  til	  þátttöku	  í	  rannsóknum	  verulega	  dregin	  í	  efa,	  þau	  voru	  

ekki	  talin	  geta	  lýst	  né	  skilið	  sinn	  eigin	  veruleika,	  t.d.	  í	  félagsfræðilegum-‐	  og	  sálfræðilegum	  
rannsóknum.	  Börn	  voru	  í	  raun	  talin	  vera	  „verk	  í	  vinnslu”,	  þ.e.	  að	  markmiðið	  væri	  að	  undirbúa	  
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þau	  undir	  líf	  sem	  fullorðið	  fólk	  og	  áhersla	  á	  að	  undirbúa	  þau	  undir	  það	  frekar	  en	  hver	  þau	  

væru	  sem	  börn.	  Börn	  voru	  ekki	  talin	  vera	  hluti	  af	  samfélaginu	  og	  þeirra	  sjónarmið	  voru	  ekki	  

tekin	  til	  greina	  (Kellet,	  2014).	  	  	  

En	  það	  hefur	  margt	  breyst	  síðan	  þá.	  Mikilvægi	  rannsókna	  með	  börnum	  er	  vissulega	  það	  

að	  fá	  fram	  þeirra	  sjónarmið	  og	  þessi	  þróun	  sem	  hefur	  orðið	  á	  rannsóknum	  er	  vegna	  þess	  að	  

börn	  eru	  talin	  vera	  hæf	  og	  nógu	  vel	  að	  sér	  til	  þess	  að	  hafa	  eigin	  sýn	  á	  umhverfi	  sitt	  (Jóhanna	  
Einarsdóttir,	  2006).	  Rannsóknaraðilar	  í	  bernskufræðum	  beina	  sjónum	  sínum	  að	  börnunum	  

sjálfum	  í	  auknum	  mæli	  og	  þátttöku	  þeirra	  í	  öllu	  ferlinu,	  bæði	  með	  þátttöku	  þeirra	  í	  

rannsóknum	  þar	  sem	  þau	  eru	  viðfang	  en	  einnig	  sem	  virkir	  aðilar	  í	  því	  að	  skipuleggja,	  
framkvæma	  og	  jafnvel	  túlka	  rannsóknir.	  Börn	  hafa	  einnig	  mikið	  fram	  að	  færa	  sem	  getur	  

gagnast	  leikskólasamfélaginu	  og	  rannsóknum.	  Þó	  heyrast	  enn	  gagnrýnisraddir	  þar	  sem	  efast	  

um	  hæfni	  barna	  til	  að	  fjalla	  um	  sitt	  eigið	  líf	  og	  vill	  það	  stundum	  verða	  svo	  að	  verndarhugsun	  í	  
garð	  barnanna	  tekur	  yfir	  rétt	  þeirra	  til	  þátttöku.	  Sérstaklega	  á	  þetta	  við	  hjá	  þeim	  stofnunum	  

sem	  veita	  helst	  þjónustu	  til	  barna	  og	  fjölskyldna	  þeirra.	  Þeir	  aðilar	  telja	  að	  forða	  skuli	  börnum	  

frá	  því	  áreiti	  sem	  þátttaka	  í	  rannsóknum	  gæti	  verið	  fyrir	  þau	  (Guðrún	  Kristinsdóttir	  og	  Hervör	  

Alma	  Árnadóttir,	  2015).	  Alderson	  (2004)	  nefnir	  þrjár	  forsendur	  til	  að	  meta	  kosti	  og	  ókosti	  

þess	  að	  spyrja	  barn	  um	  samþykki	  í	  rannsókn	  og	  voru	  þær	  skilningur,	  vit	  og	  sjálfræði.	  Barnið	  
þarf	  að	  vera	  hæft	  til	  að	  skilja	  upplýsingarnar,	  það	  þarf	  að	  vera	  hæft	  til	  að	  taka	  skynsamlega	  

ákvörðun	  og	  hugsa	  um	  eigin	  hagsmuni	  og	  síðast	  en	  ekki	  síst	  að	  geta	  tekið	  sjálfviljuga	  og	  
óþvingaða	  ákvörðun.	  Fleming	  (2010)	  telur	  að	  þátttaka	  barna	  í	  rannsóknum	  geti	  ýtt	  enn	  frekar	  
undir	  valdeflingu	  barna	  ef	  rétt	  er	  staðið	  að	  henni.	  Auk	  þess	  telja	  Ford,	  Sankey	  og	  Crisp	  (2007)	  

að	  ekki	  felist	  eingöngu	  virðing	  í	  því	  að	  leita	  eftir	  samþykki	  barna	  til	  þátttöku	  heldur	  eflist	  líka	  
þroski,	  sjálfstæði	  og	  sjálfsstjórn	  með	  henni.	  Sjónarmið	  barna	  geta	  bæði	  nýst	  
leikskólasamfélaginu	  og	  í	  rannsóknum	  því	  með	  því	  að	  hlusta	  á	  börn	  er	  hægt	  að	  fá	  betri	  

innsýn	  í	  áhugasvið	  þeirra,	  viðhorf	  og	  reynslu	  (Jóhanna	  Einarsdóttir,	  2006).	  Viðhorf	  

leikskólakennara	  og	  annarra	  starfsmanna	  til	  barnsins	  getur	  breyst	  og	  leitt	  af	  sér	  frekari	  
samráð	  við	  börnin	  og	  þátttöku	  þeirra	  til	  ákvarðana	  og	  fleira	  tengdu	  þeirra	  eigin	  námi.	  

Leikskólakennarar	  fá	  aðra	  sýn	  á	  getu	  barnsins,	  samskiptin	  breytast	  og	  börnin	  fá	  að	  vera	  enn	  

frekari	  þátttakendur	  í	  sínu	  námi	  (Anna	  Magnea	  Hreinsdóttir,	  2013).	  Sheridan	  (2001)	  komst	  
að	  því	  í	  sínum	  rannsóknum	  að	  því	  meiri	  ákvarðanir	  sem	  börn	  fengu	  að	  hafa	  í	  

leikskólastarfinu,	  því	  betur	  kom	  leikskólinn	  út	  í	  mati	  á	  gæðum.	  	  

2.3	  Hlutverk	  leikskólakennara	  og	  deildarstjóra	  
Í	  aðalnámskrá	  leikskóla	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  dagleg	  samskipti	  þurfi	  að	  einkennast	  af	  vilja	  og	  

virðingu	  fyrir	  skoðunum	  barna,	  foreldra,	  leikskólakennara	  og	  annars	  starfsfólks.	  Oftast	  eru	  
samskipti	  í	  upphafi	  eða	  lok	  dags	  og	  er	  mikilvægt	  að	  nýta	  þann	  tíma	  til	  samskipta	  ef	  kostur	  er	  
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á.	  Þar	  stendur	  einnig	  að	  starfsfólk	  leikskóla	  skuli	  grípa	  þau	  tækifæri	  sem	  gefast	  til	  að	  veita	  

foreldrum	  upplýsingar	  um	  leikskólastarfið	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2011).	  

Í	  kjarasamningum	  Félags	  leikskólakennara	  og	  Sambands	  íslenskra	  sveitafélaga	  (2017)	  er	  
farið	  yfir	  starfslýsingu	  leikskólakennara	  og	  er	  hlutverk	  hans	  nokkuð	  fjölþætt	  samkvæmt	  því.	  

Leikskólakennari	  á	  meðal	  annars	  að	  vinna	  að	  uppeldi	  og	  menntun	  barna,	  fylgjast	  með	  velferð	  

þeirra	  og	  hlúa	  að	  þeim	  andlega	  og	  líkamlega	  í	  samræmi	  við	  eðli	  og	  þarfir	  hvers	  og	  eins	  svo	  að	  
þau	  fái	  notið	  sín	  sem	  einstaklingar.	  Leikskólakennari	  tekur	  þátt	  í	  stjórnun	  og	  skipulagi	  og	  

kemur	  að	  gerð	  skólanámskrár,	  mati	  á	  starfsemi	  leikskólans,	  ýmsum	  þróunarverkefnum	  og	  

tekur	  þátt	  í	  skipulagningu	  faglegs	  starfs	  deildarinnar	  undir	  stjórn	  deildarstjóra.	  
Foreldrasamstarf	  er	  ekki	  síður	  mikilvægur	  þáttur	  í	  hlutverki	  leikskólakennara	  en	  hann	  vinnur	  í	  

nánu	  samstarfi	  við	  foreldra/forráðamenn	  barnanna	  og	  situr	  foreldrafundi	  sem	  haldnir	  eru	  á	  

vegum	  leikskólans.	  	  

Rodd	  (2013)	  talar	  um	  mikilvægi	  foreldrasamstarfs	  og	  í	  mörgum	  samfélögum	  nú	  til	  dags	  er	  

ætlast	  til	  að	  foreldrar	  fái	  að	  vera	  þátttakendur	  í	  mótun	  leikskólastarfs.	  Þar	  af	  leiðandi	  þurfa	  

stjórnendur	  að	  finna	  leiðir	  til	  þess	  að	  virkja	  allar	  fjölskyldur	  til	  þátttöku.	  Foreldrar	  eru	  
misvirkir	  þegar	  kemur	  að	  samstarfi	  við	  skóla	  og	  foreldrar	  sem	  eru	  betur	  staddir	  félagslega	  og	  

fjárhagslega	  eru	  taldir	  líklegri	  til	  þess	  að	  taka	  virkan	  þátt	  og	  ræða	  við	  kennara	  sem	  jafningja	  

heldur	  en	  þeir	  sem	  ekki	  tilheyra	  þeim	  hópi	  (Anna	  Lilja	  Sævarsdóttir,	  Anna	  Elísa	  Hreiðarsdóttir	  
og	  Hermína	  Gunnþórsdóttir,	  2013).	  Hanna	  Ragnarsdóttir	  (2010)	  vísar	  í	  

rannsóknarniðurstöður	  sínar	  úr	  fyrri	  rannsóknum	  um	  samskipti	  við	  foreldra	  barna	  af	  

erlendum	  uppruna	  þar	  sem	  fram	  kom	  að	  á	  meðal	  kennara	  væri	  skortur	  á	  þekkingu	  og	  

skilningi	  á	  aðstæðum	  barna,	  menningu	  þeirra,	  trúarbrögðum	  og	  tungumáli.	  Þetta	  var	  þó	  ekki	  
algilt	  og	  vissulega	  voru	  undantekningar	  frá	  því.	  Þrátt	  fyrir	  að	  þessar	  niðurstöður	  eigi	  við	  

grunnskóla-‐	  og	  framhaldsskólakennara	  má	  líklega	  ætla	  að	  svipaðar	  niðurstöður	  fengjust	  hjá	  

leikskólakennurum.	  Miðað	  við	  þessar	  niðurstöður	  er	  mikilvægt	  að	  leikskólakennarar	  sjái	  til	  

þess	  að	  upplýsingagjöf	  og	  samstarf	  við	  foreldra	  sé	  gott	  svo	  þeir	  öðlist	  sem	  mesta	  þekkingu	  á	  

aðstæðum	  fjölbreytilegs	  barnahóps	  og	  geti	  þannig	  stuðlað	  að	  jafnrétti	  og	  góðu	  samstarfi.	  

Það	  er	  einnig	  á	  ábyrgð	  deildarstjórans	  að	  foreldrar	  barna	  á	  deildinni	  fái	  upplýsingar	  um	  

þroska	  og	  líðan	  barna	  sinna	  og	  þá	  starfsemi	  sem	  fer	  þar	  fram	  (Kjarasamningur	  Sambands	  
íslenskra	  sveitarfélaga	  og	  Kennarasambands	  Íslands	  vegna	  Félags	  leikskólakennara,	  2017).	  	  

Deildarstjóri	  skipuleggur	  aðlögun	  barnanna	  og	  sér	  til	  þess	  að	  foreldrasamstarf	  gangi	  vel.	  

Samskipti	  við	  foreldra	  hvílir	  því	  að	  miklu	  leyti	  á	  deildarstjóranum	  sem	  og	  að	  stuðla	  að	  virkri	  
samvinnu	  leikskóla	  og	  heimilis	  um	  nám	  og	  þroska	  barna	  (Anna	  Lilja	  Sævarsdóttir	  og	  fl.,	  2013;	  

Kjarasamningur	  Sambands	  íslenskra	  sveitarfélaga	  og	  Kennarasambands	  Íslands	  vegna	  Félags	  

leikskólakennara,	  2017).	  	  
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Í	  rannsóknum	  Miretzky	  (2004)	  kemur	  fram	  að	  í	  samskiptum	  kennara	  við	  foreldra	  er	  

umræðuefnið	  nánast	  alltaf	  tengt	  skólamálum	  og	  því	  fá	  tækifæri	  fyrir	  foreldra	  og	  kennara	  að	  

kynnast	  og	  ná	  að	  átta	  sig	  á	  aðstæðum,	  menningu	  eða	  viðhorfum	  þeirra.	  Þegar	  samskiptin	  eru	  
stutt	  eins	  og	  þau	  eru	  oftast	  í	  upphafi	  og	  lok	  dags,	  þá	  gefst	  kennurum	  og	  foreldrum	  ekki	  nægt	  

tækifæri	  til	  þess	  að	  tala	  saman,	  kynnast,	  tengjast	  eða	  skilja	  hvert	  annað	  og	  því	  myndast	  oft	  

ákveðinn	  veggur	  í	  samskiptunum.	  Með	  frekari	  þátttöku	  í	  aðlögun	  barna	  í	  upphafi	  
leikskólagöngu	  ná	  foreldrar	  og	  kennarar	  mögulega	  að	  kynnast	  örlítið	  betur	  heldur	  en	  ella.	  	  

2.3.1	  Þátttökuaðlögun	  

Þátttökuaðlögun	  á	  upphaf	  sitt	  að	  rekja	  til	  Reggio	  Emilia	  þar	  sem	  leikskólakennarar	  fóru	  að	  

velta	  því	  fyrir	  sér	  hvernig	  hægt	  væri	  að	  auðvelda	  börnum	  aðskilnaðinn	  við	  foreldra	  sína.	  Í	  
stað	  gamla	  aðlögunarformsins	  þar	  sem	  börn	  komu	  með	  foreldrum	  sínum	  í	  leikskólann	  og	  

dvöldu	  stutt	  í	  einu	  og	  foreldrarnir	  fóru	  svo	  að	  bregða	  sér	  frá	  í	  stuttan	  tíma	  og	  lengja	  smám	  

saman	  þá	  felst	  þátttökuaðlögun	  í	  því	  að	  börn	  og	  foreldrar	  mæta	  saman	  í	  aðlögun	  og	  eru	  
saman	  í	  leikskólanum	  allan	  tímann	  á	  meðan	  aðlögun	  stendur	  yfir.	  Oftast	  eru	  þetta	  þrír	  dagar	  
þar	  sem	  foreldrar	  og	  börn	  dvelja	  saman	  og	  þá	  sér	  foreldrið	  alveg	  um	  barnið,	  skiptir	  á	  því,	  

gefur	  því	  að	  borða,	  leikur	  við	  það	  og	  er	  með	  því	  í	  einu	  og	  öllu.	  Kostir	  þátttökuaðlögunar	  eru	  
þeir	  að	  foreldrar	  verða	  öruggir	  í	  leikskólaumhverfinu	  og	  smita	  þar	  af	  leiðandi	  öryggiskennd	  
sína	  yfir	  til	  barnanna.	  Einnig	  eru	  oft	  nokkur	  börn	  í	  aðlögun	  á	  sama	  tíma	  og	  því	  gefst	  

foreldrum	  tækifæri	  til	  að	  kynnast	  bæði	  öðrum	  börnum	  og	  foreldrum	  sem	  koma	  til	  með	  að	  
vera	  á	  deildinni	  (Kristín	  Dýrfjörð,	  2009).	  Enn	  fremur	  er	  mikilvægt	  fyrir	  kennara	  að	  kynnast	  
fjölskyldum	  barnanna,	  félagslegum-‐	  og	  menntunarlegum	  aðstæðum	  þeirra	  því	  börnin	  koma	  

með	  reynsluna	  úr	  fjölskyldulífinu	  í	  leikskólann.	  Foreldrar	  þekkja	  börnin	  sín	  best	  og	  eru	  
sérfræðingar	  þegar	  kemur	  að	  eigin	  börnum	  og	  því	  mikilvægt	  að	  þeir	  miðli	  upplýsingum	  til	  
kennara.	  Með	  þessari	  þekkingu	  geta	  leikskólakennarar	  unnið	  betur	  með	  fjölskyldum	  

barnanna	  og	  fengið	  aukinn	  skilning	  á	  hlutverki	  og	  þörfum	  fjölskyldunnar	  og	  barnsins	  (Olsen	  
og	  Fuller,	  2008).	  

Þegar	  börn	  hefja	  leikskólagöngu	  sína	  á	  þátttökuaðlögun	  gefst	  foreldrum	  tækifæri	  til	  að	  

kynnast	  starfsháttum,	  hugmyndafræðinni	  á	  bakvið	  starfið,	  starfsfólkinu	  og	  leikskólanum	  

nokkuð	  vel	  á	  sama	  tíma	  og	  starfsfólkið	  fær	  upplýsingar	  um	  barnið.	  En	  um	  leið	  og	  þessari	  

þátttökuaðlögun	  er	  lokið,	  þá	  vita	  foreldrar	  ekki	  hvað	  gerist	  í	  leikskólanum	  annað	  en	  þær	  
upplýsingar	  sem	  koma	  frá	  starfsfólki.	  Með	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  virðist	  

sem	  það	  hafi	  opnast	  nýr	  og	  spennandi	  heimur	  fyrir	  foreldra	  til	  að	  fylgjast	  enn	  betur	  með	  og	  

sjá	  hvað	  gerist	  yfir	  daginn.	  Í	  rannsókn	  Jónínu	  Sæmundsdóttur	  og	  Sólveigar	  Karvelsdóttur	  
(2009)	  töldu	  foreldrar	  sig	  komast	  næst	  leikskólastarfinu	  þá	  daga	  sem	  þeir	  voru	  með	  sínu	  

barni	  í	  þátttökuaðlögun	  því	  þá	  sáu	  foreldrar	  starfið	  frá	  degi	  til	  dags.	  Samkvæmt	  Whalley	  
(2007)	  geta	  góð	  samskipti	  milli	  foreldra	  og	  starfsfólks	  haft	  áhrif	  á	  vellíðan	  barnsins	  í	  
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leikskólanum	  og	  því	  er	  mikilvægt	  að	  leggja	  grunninn	  að	  góðum	  samskiptum	  strax	  í	  upphafi	  

þannig	  að	  foreldrar	  finni	  strax	  fyrir	  því	  að	  þeirra	  skoðun	  og	  þeirra	  framlag	  skiptir	  máli.	  	  

2.3.2	  Vellíðan	  og	  velferð	  barna	  

Hugtakið	  vellíðan	  hefur	  oftast	  nær	  verið	  skilgreint	  á	  þann	  hátt	  að	  það	  tengist	  heilsu	  manna.	  

Fræðimaðurinn	  Waters	  (2009)	  skilgreinir	  aftur	  á	  móti	  hugtakið	  vellíðan	  á	  þann	  hátt	  að	  það	  sé	  

ákveðið	  ástand	  til	  að	  líða	  vel	  og	  vera	  bæði	  heilbrigður	  og	  ánægður.	  Margir	  þættir	  geta	  haft	  

áhrif	  á	  vellíðan	  barna,	  svo	  sem	  líkamlegir-‐,	  félagslegir-‐	  og	  sálrænir	  þættir.	  Aðrir	  mikilvægir	  
þættir	  tengdir	  vellíðan	  barna	  eru	  viðhorf	  þeirra	  sjálfra	  og	  reynsla.	  	  

Traust	  milli	  kennara	  og	  foreldra	  er	  mikilvægur	  þáttur	  í	  vellíðan	  barna.	  Ef	  foreldrar	  bera	  

traust	  til	  kennarans	  þá	  eru	  þeir	  öruggari	  með	  að	  skilja	  barnið	  sitt	  eftir	  hjá	  kennaranum.	  Það	  
hefur	  líka	  góð	  áhrif	  á	  kennarann	  að	  vita	  að	  foreldrar	  bera	  traust	  til	  hans	  og	  hafa	  rannsóknir	  

meðal	  annars	  sýnt	  að	  kennarar	  sem	  vita	  að	  þeim	  sé	  treyst	  eru	  líklegri	  til	  að	  prófa	  eitthvað	  

nýtt	  í	  starfinu	  og	  fara	  aðeins	  út	  fyrir	  kassann	  í	  að	  miðla	  efni	  til	  barna	  (Miretzky,	  2004).	  

Þær	  rannsóknir	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  á	  viðhorfum	  íslenskra	  foreldra	  í	  Reykjavík	  til	  
leikskólans	  hafa	  flestar	  sýnt	  að	  foreldrar	  séu	  almennt	  ánægðir	  með	  leikskóla	  barna	  sinna	  og	  

þá	  helst	  vegna	  þess	  að	  börnunum	  líður	  vel	  þar.	  Það	  hefur	  einnig	  komið	  fram	  í	  rannsóknum	  á	  
Íslandi	  og	  í	  Bandaríkjunum	  að	  vellíðan	  barna	  í	  leikskólanum	  skiptir	  foreldra	  miklu	  máli	  
(Jóhanna	  Einarsdóttir,	  2010).	  Í	  rannsóknum	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  í	  íslenskum	  leikskólum	  í	  

tengslum	  við	  foreldrasamstarf	  hefur	  það	  sýnt	  sig	  að	  helsta	  áherslan	  er	  á	  líðan	  barnsins	  og	  
leggja	  leikskólakennarar	  og	  foreldrar	  mikla	  áherslu	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  börnum	  líði	  vel	  í	  
leikskólanum	  (Anna	  Magnea	  Hreinsdóttir,	  2009;	  Bryndís	  Garðarsdóttir	  og	  Jóhanna	  

Einarsdóttir,	  2007).	  Leikskólakennarar	  hafa	  nefnt	  að	  líðan	  barns	  sé	  eitt	  helsta	  umræðuefnið	  
við	  foreldra	  og	  þar	  næst	  á	  eftir	  kemur	  daglegt	  starf	  í	  leikskólanum	  (Bryndís	  Garðarsdóttir	  og	  

Jóhanna	  Einarsdóttir,	  2007).	  

Reynsla	  barna	  er	  ólík	  eftir	  því	  í	  hvaða	  umhverfi	  þau	  eru	  og	  börn	  geta	  hegðað	  sér	  öðruvísi	  í	  

leikskólanum	  heldur	  en	  þau	  gera	  heima	  hjá	  sér.	  Foreldrar	  og	  kennarar	  sjá	  því	  ekki	  alltaf	  sama	  

hlutinn	  og	  því	  getur	  orðið	  misskilningur	  og	  jafnvel	  ágreiningur	  á	  milli	  þessara	  aðila.	  

Skráningar	  í	  starfi,	  samstarf	  og	  gott	  upplýsingaflæði	  milli	  foreldra	  og	  kennara	  geta	  auðveldað	  

báðum	  aðilum	  að	  fá	  betri	  innsýn	  inn	  í	  ólík	  umhverfi	  barnsins,	  það	  er	  heima	  fyrir	  og	  í	  

leikskólanum	  (Nanna	  Kristín	  Christiansen,	  2007).	  

Nanna	  Kristín	  Christiansen	  (2010)	  hefur	  fjallað	  um	  hugtakið	  velferð	  í	  tengslum	  við	  

fjölmenningarlegt	  samfélag	  og	  undirstrikar	  með	  því	  hversu	  fjölbreytt	  samfélagið	  getur	  verið	  

og	  að	  það	  séu	  ekki	  endilega	  allir	  sammála	  um	  það	  hvað	  fellur	  undir	  velferð	  barna.	  Þessar	  
ólíku	  skoðanir	  geta	  stafað	  af	  mismunandi	  menningu,	  viðhorfum	  og	  gildum	  og	  eins	  getur	  verið	  
mikill	  munur	  á	  þessum	  þáttum	  milli	  heimilis	  og	  skóla.	  Því	  er	  mjög	  mikilvægt	  að	  bæði	  foreldrar	  
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og	  kennarar	  ræði	  saman	  og	  komist	  að	  sameiginlegri	  niðurstöðu	  um	  það	  hvað	  velferð	  barns	  

felur	  í	  sér.	  

2.4	  Skráningar	  
Leikskólar	  nota	  fjölbreyttar	  aðferðir	  til	  að	  meta	  nám	  og	  þroska	  barna	  en	  aðaláherslan	  er	  lögð	  

á	  að	  meta	  alhliða	  þroska	  barnsins,	  sjálfstæði	  þess	  og	  áhugasvið.	  	  Enn	  fremur	  er	  lagt	  mat	  á	  
þátttöku	  barnsins	  í	  leik	  bæði	  úti	  og	  inni,	  félagsfærni	  þess	  og	  samkennd,	  frumkvæði	  og	  

sköpunarkraft	  og	  að	  lokum	  tjáningu	  barnsins	  og	  samskipti	  þess.	  Matið	  byggist	  á	  samvinnu	  

leikskólakennara	  og	  annars	  starfsfólks,	  foreldra	  og	  barnanna	  sjálfra	  því	  þau	  taka	  þátt	  í	  að	  
meta	  námið	  sitt	  sjálf,	  fá	  tækifæri	  til	  að	  setja	  sér	  sín	  eigin	  markmið	  og	  möguleika	  á	  að	  benda	  á	  

það	  sem	  þeim	  finnst	  mega	  laga.	  Þannig	  á	  matið	  að	  vera	  liður	  í	  að	  efla	  bæði	  sjálfstraust	  og	  

sjálfsmynd	  barnsins.	  	  	  

Sýn	  á	  nám	  barna	  og	  hlutverk	  leikskóla	  hefur	  breyst	  mikið	  undanfarin	  þrjátíu	  ár.	  Þá	  var	  

miklu	  frekar	  stuðst	  við	  ákveðna	  þroskalista	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  

Tilgangur	  þroskalistanna	  var	  að	  athuga	  hvort	  börn	  væru	  að	  þroskast	  eðlilega	  en	  þar	  var	  
áhersla	  helst	  lögð	  á	  að	  ná	  tökum	  á	  ákveðnum	  þáttum	  innan	  ákveðins	  tímaramma.	  Ef	  einhver	  

frávik	  fundust	  var	  unnið	  sérstaklega	  með	  þau	  og	  reynt	  að	  aðlaga	  barnið	  að	  ákveðnum	  

þroskaviðmiðum.	  Í	  dag	  er	  áherslan	  allt	  önnur,	  bæði	  námsumhverfið	  og	  kennsluaðferðir	  eru	  
aðlagaðar	  að	  þörfum	  barnsins	  og	  lagt	  kapp	  á	  að	  hæfileikar	  hvers	  barns	  fái	  að	  njóta	  sín	  sem	  

best	  í	  leikskólanum	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  	  	  

Í	  aðalnámskrá	  leikskóla	  (2011)	  er	  meðal	  annars	  fjallað	  um	  mat	  á	  námi	  barna	  í	  og	  tilgang	  

þess.	  Þar	  kemur	  fram	  að	  mati	  á	  námi	  barna	  sé	  ætlað	  að	  meta	  nám,	  þroska	  og	  vellíðan	  barna	  
með	  fjölbreyttum	  aðferðum	  og	  að	  tilgangur	  matsins	  sé	  að	  veita	  upplýsingar	  um	  hvað	  börnin	  
geta,	  hvað	  þau	  vita	  og	  hvað	  þau	  skilja.	  Þessar	  upplýsingar	  á	  síðan	  að	  nota	  til	  að	  skipuleggja	  

leikskólastarfið.	  Ferlið	  felur	  í	  sér	  skipulagningu,	  skráningu,	  mat	  og	  ígrundun	  og	  á	  að	  vera	  

samþætt	  daglegu	  starfi	  leikskólans	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2011).	  	  	  

Námssöguskráning	  er	  aðferð	  sem	  þróuð	  var	  á	  Nýja-‐Sjálandi	  og	  er	  hluti	  af	  námskrá	  þeirra	  

sem	  heitir	  á	  frummálinu Te	  Whāriki.	  Orðið	  Whāriki	  þýðir	  í	  raun	  ofin	  motta	  og	  vísar	  til	  þess	  að	  

námskrá	  þeirra	  sé	  nokkurs	  konar	  vefur	  af	  upplýsingum	  og	  leiðbeiningum	  en	  að	  sama	  skapi	  er	  
hún	  nokkuð	  sveigjanleg	  og	  hentar	  því	  leikskólum	  óháð	  því	  hvaða	  stefnu	  þeir	  starfa	  

eftir.	  Námssöguskráning	  er	  talin	  vera	  góð	  aðferð	  til	  að	  meta	  nám	  í	  samvinnu	  við	  börn	  og	  

foreldra	  og	  veitir	  hún	  nánar	  upplýsingar	  um	  upplifun	  barna	  á	  því	  námi	  sem	  á	  sér	  stað	  (Peters	  
og	  Davis,	  2011).	  Námssöguskráning	  felur	  í	  sér	  ýmsa	  þætti,	  s.s.	  að	  skrá	  og	  lýsa	  (e.	  describe),	  

ígrunda	  og	  ræða	  (e.	  discuss),	  greina	  og	  miðla	  (e.	  document)	  og	  að	  lokum	  að	  taka	  ákvarðanir	  

sem	  byggja	  á	  niðurstöðum	  matsins	  og	  nýta	  sér	  þær	  (e.	  decide).	  Hægt	  er	  að	  skrá	  og	  lýsa	  með	  
fjölbreyttum	  aðferðum	  og	  í	  mismunandi	  aðstæðum,	  t.d.	  fylgjast	  með	  einu	  barni	  vinna	  
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ákveðið	  verkefni,	  eiga	  í	  samskiptum	  við	  önnur	  börn	  eða	  fylgjast	  með	  barnahópi	  í	  heild.	  

Ígrundun	  og	  umræða	  á	  sér	  stað	  í	  samvinnu	  við	  einhvern	  og	  þá	  fást	  tækifæri	  til	  að	  fá	  

sjónarmið	  fleiri	  aðila,	  bæði	  fullorðinna	  sem	  og	  barna.	  Greining	  og	  miðlun	  felur	  í	  sér	  að	  skoða	  
enn	  betur	  hvað	  skráningin	  segir	  okkur,	  hvað	  barnið	  er	  að	  gera,	  hvernig	  barnið	  finnur	  lausnir	  

og	  einnig	  að	  túlka	  tjáningu	  barnsins.	  Að	  lokum	  er	  hægt	  að	  styðjast	  við	  hugmyndir	  barnsins	  og	  

skipuleggja	  starfið	  þá	  út	  frá	  sjónarmiðum	  barnsins	  (Anna	  Magnea	  Hreinsdóttir	  og	  Kristín	  
Karlsdóttir,	  2015).	  Námssögur	  geta	  verið	  af	  ýmsum	  toga	  og	  geta	  bæði	  verið	  stuttar	  og	  langar.	  	  

Skráningin	  getur	  varað	  í	  mislangan	  tíma,	  allt	  frá	  því	  að	  vera	  stutt	  stund,	  dagur,	  vika	  eða	  

jafnvel	  mánuðir.	  Sögurnar	  eru	  skráðar	  í	  eins	  fjölbreyttum	  aðstæðum	  og	  mögulegt	  er	  svo	  
hægt	  sé	  að	  sjá	  sem	  skýrasta	  mynd	  af	  barninu.	  Í	  skráningunni	  er	  horft	  til	  bæði	  félagslegra-‐	  og	  

tilfinningalegra	  þátta	  þar	  sem	  verið	  er	  að	  meta	  vellíðan	  og	  sjálfsmynd	  barnsins	  sem	  og	  

hvernig	  það	  tileinkar	  sér	  nýja	  þekkingu	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  

Hart	  (1992)	  hefur	  fjallað	  mikið	  um	  skráningar	  og	  þátttöku	  barna	  í	  skráningum	  á	  sínu	  eigin	  

námi.	  Þátttökustigi	  Hart	  felur	  í	  sér	  átta	  mismunandi	  þrep,	  allt	  frá	  því	  að	  barnið	  taki	  engan	  

þátt	  og	  skráningunni	  sé	  algjörlega	  stjórnað	  af	  þeim	  fullorðnu	  í	  að	  vera	  fullkomin	  samvinna	  

barns	  og	  fullorðins.	  Þrepin	  eru	  þessi: 

1. Hinir	  fullorðnu	  stjórna	  skráningunni	  og	  þátttaka	  barnanna	  er	  á	  forsendum	  hinna	  
fullorðnu.	  

2. Börn	  taka	  þátt	  til	  málamynda	  en	  leggja	  ekkert	  til	  málanna	  og	  vita	  ekki	  um	  hvað	  
þátttaka	  þeirra	  snýst.	  

3. Þátttaka	  barna	  á	  forsendum	  hinna	  fullorðnu	  og	  börnin	  fá	  litlu	  ráðið.	  

4. Börn	  skilja	  skráninguna,	  hafa	  hlutverk	  í	  henni	  og	  vilja	  taka	  þátt.	  

5. Börn	  skilja	  hvað	  verið	  er	  að	  skrá,	  hafa	  hlutverk,	  vilja	  taka	  þátt	  og	  hlustað	  er	  á	  raddir	  
þeirra.	  

6. Fullorðnir	  hafa	  frumkvæði	  að	  skráningu,	  en	  börnin	  eru	  virk	  í	  skráningarferlinu.	  

7. Börnin	  hafa	  frumkvæði	  að	  skráningu,	  taka	  ákvarðanir	  og	  stjórna	  skráningunni.	  

8. Frumkvæði	  að	  skráningu	  kemur	  frá	  börnunum	  og	  hugmyndir	  þeirra	  ráða	  för.	  Börn	  og	  
fullorðnir	  vinna	  saman	  sem	  jafningjar	  að	  því	  að	  meta	  námið	  sem	  fram	  kemur	  í	  
skráningunni.	  

Mat	  er	  vissulega	  einstaklingsmiðað	  og	  er	  gert	  til	  þess	  að	  efla	  hvert	  barn	  svo	  hægt	  sé	  að	  

styrkja	  það	  til	  þess	  að	  taka	  virkan	  þátt	  í	  skólastarfinu.	  Matið	  er	  mjög	  gagnlegt	  fyrir	  alla	  þá	  

sem	  tengjast	  barninu,	  s.s.	  leikskólakennara,	  annað	  starfsfólk	  og	  foreldra	  og	  eykur	  þekkingu	  

þeirra	  og	  skilning	  á	  þroska	  barnsins,	  námi	  og	  líðan	  þess.	  Við	  skráningu	  á	  námssögu	  barns	  er	  
mögulegt	  að	  styðjast	  við	  ýmsar	  gagnaaðferðir,	  s.s.	  ljósmyndir,	  myndbandsupptökur,	  texta	  og	  

myndir	  eftir	  börnin.	  	  Hægt	  er	  að	  gera	  slíka	  skráningu	  bæði	  á	  barnahópi	  í	  ýmsum	  aðstæðum	  

en	  einnig	  er	  hægt	  að	  einbeita	  sér	  að	  ákveðnu	  barni	  við	  einhverjar	  tilteknar	  aðstæður,	  s.s.	  
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barnið	  í	  samveru,	  barnið	  í	  útiveru	  eða	  barnið	  að	  vinna	  ákveðið	  verkefni	  svo	  eitthvað	  sé	  nefnt.	  

Skráningin	  á	  svo	  að	  vera	  aðgengileg	  barninu	  sjálfu	  og	  öllum	  öðrum	  sem	  tengjast	  barninu	  sem	  

og	  foreldrunum	  sjálfum	  (Anna	  Magnea	  Hreinsdóttir	  og	  Kristín	  Karlsdóttir,	  2015).	  	  	  

Þegar	  verið	  er	  að	  gera	  skráningar	  skiptir	  máli	  hvað	  það	  er	  sem	  verið	  er	  að	  skrá,	  hvernig	  

kennari	  skráir	  skráningarnar	  niður	  og	  hvernig	  samskiptum	  milli	  kennara	  og	  barna	  er	  háttað	  

við	  slíkar	  skráningar	  (Emilson	  og	  Samuelsson,	  2014).	  Námskráin	  þarf	  að	  vera	  sveigjanleg	  og	  
samkvæmt	  Wood	  (2914)	  að	  taka	  tillit	  til	  allra	  þátta	  breytileikans,	  s.s.	  kyn,	  heimili/fjölskyldu	  

menning,	  þjóðaruppruni,	  tungumál,	  trúarleg	  tengsl,	  kynhneigð,	  félagsleg	  staða,	  

hæfni/vanhæfni	  og	  sérþarfir	  eða	  viðbótar	  þarfir.	  

Uppeldisfræðilegar	  skráningar	  (e.	  pedagogical	  documentation)	  geta	  mögulega	  fært	  

þekkingu	  og	  reynslu	  barnsins	  heim	  úr	  leikskólanum	  þar	  sem	  það	  opnar	  vissan	  glugga	  fyrir	  

foreldra	  inn	  í	  leikskólann	  (Rinaldi,	  2006).	  Í	  gegnum	  uppeldisfræðilegar	  skráningar	  öðlast	  

foreldrar	  einnig	  tækifæri	  til	  að	  fá	  innsýn	  inn	  í	  hvernig,	  og	  hvaða	  nám	  á	  sér	  stað	  í	  leik	  og	  
samskiptum	  barnanna	  (Bryndís	  Garðarsdóttir	  og	  Kristín	  Karlsdóttir,	  2012).	  

Uppeldisfræðilegar	  skráningar	  beinast	  að	  námsferli	  barnsins	  og	  áherslan	  er	  á	  að	  sjá	  hvað	  
barnið	  er	  fært	  um	  að	  gera	  án	  neinna	  fyrirfram	  væntinga.	  Við	  slíkar	  skráningar	  er	  lögð	  áhersla	  

á	  sköpun	  og	  ímyndun	  barnsins	  og	  borin	  virðing	  fyrir	  margbreytileikanum	  og	  persónueinkenni	  

hvers	  barns	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  	  

Skráningar	  geta	  meðal	  annars	  verið	  ljósmyndir	  eða	  myndbönd	  af	  börnum	  í	  

leikskólastarfinu.	  Skráningar	  gera	  leikskólastarfið	  mun	  áþreifanlegra	  og	  sýnilegra	  (Dahlberg	  
og	  fl.,	  2007).	  Skráning	  er	  mjög	  góð	  leið	  til	  að	  kynnast	  börnunum	  betur	  sem	  einstaklingum	  og	  

til	  að	  hafa	  betri	  yfirsýn	  á	  framförum	  þeirra	  og	  í	  hverju	  þarf	  að	  styðja	  þau	  frekar.	  Þannig	  
getum	  við	  haft	  einstaklingsmiðaðra	  nám	  og	  komið	  til	  móts	  við	  öll	  börnin	  (Lillemyr,	  2009).	  	  

Mat	  á	  skólastarfi	  samkvæmt	  Aðalnámskrá	  leikskóla	  felur	  í	  sér	  að	  meta	  nám,	  þroska	  og	  

velferð	  barna	  og	  byggist	  á	  því	  að	  safna	  upplýsingum	  um	  það	  sem	  barnið	  fæst	  við,	  hefur	  

áhuga	  á	  og	  hvað	  barnið	  veit,	  getur	  og	  skilur.	  Kennarar	  nýta	  sér	  fjölbreyttar	  aðferðir	  við	  að	  

safna,	  skrá	  og	  greina	  upplýsingar.	  Í	  leikskólastarfi	  er	  aðaláherslan	  lögð	  á	  leikinn	  og	  nám	  í	  

gegnum	  leik.	  Þar	  segir	  einnig	  að:	  „leikur	  er	  meginnámsleið	  barna.	  Hann	  skapar	  börnum	  

tækifæri	  til	  að	  læra	  og	  skilja	  umhverfi	  sitt,	  tjá	  hugmyndir	  sínar,	  reynslu	  og	  tilfinningar	  og	  þróa	  
félagsleg	  tengsl	  við	  önnur	  börn”	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2011,	  bls.	  37).	  Í	  

gegnum	  leikinn	  lærir	  barnið	  að	  rannsaka	  sig	  og	  umhverfi	  sitt	  út	  frá	  sínum	  eigin	  áhuga,	  prófar	  

sig	  áfram	  og	  lærir	  af	  mistökum.	  Mikilvægt	  er	  fyrir	  kennara	  að	  gera	  leikskólanámið	  sýnilegt	  og	  
nota	  fjölbreyttar	  leiðir	  til	  að	  skrá	  námsferil	  barnsins	  og	  veita	  þannig	  foreldrum	  tækifæri	  til	  að	  

fylgjast	  með	  námi	  barnsins	  síns	  (Dahlberg	  og	  fleiri,	  2007).	  



	  

23	  

2.5	  Foreldrasamstarf	  
Foreldrasamstarf	  hefur	  verið	  skilgreint	  sem	  samvinna	  tveggja	  eða	  fleiri	  aðila	  sem	  koma	  að	  
velferð	  og	  vellíðan	  barns	  í	  leikskólum	  og	  á	  þá	  oftast	  við	  það	  samstarf	  sem	  er	  á	  milli	  

starfsmanna	  leikskóla	  og	  foreldra.	  Foreldrasamstarf	  felur	  í	  sér	  upplýsingaflæði,	  samræður	  og	  

sameiginlega	  ákvarðanatöku	  sem	  allt	  stuðlar	  að	  velferð	  og	  hagsmunum	  barnsins	  (Nanna	  
Kristín	  Christiansen,	  2010).	  Ravn	  (1995)	  telur	  foreldrasamstarf	  að	  auki	  fela	  í	  sér	  að	  virðing	  sé	  

borin	  fyrir	  ólíkri	  þekkingu,	  reynslu	  og	  eiginleikum	  og	  að	  þessir	  ólíku	  þættir	  séu	  nýttir	  í	  átt	  að	  

sameiginlegu	  markmiði.	  Foreldrasamstarf	  er	  mikilvægur	  þáttur	  í	  góðu	  leikskólastarfi	  og	  hefur	  
Epstein	  (1996)	  fjallað	  um	  sex	  mismunandi	  flokka	  þegar	  kemur	  að	  þátttöku	  foreldra	  í	  starfinu	  

og	  samskiptaleiðum	  milli	  skóla	  og	  heimilis.	  Þessir	  flokkar	  eru	  uppeldi,	  sjálfboðaliðar,	  

heimanám,	  ákvarðanir,	  tengsl	  skólans	  við	  samfélagið	  og	  síðast	  en	  ekki	  síst,	  samskipti	  og	  er	  þá	  
átt	  við	  samskipti	  milli	  skóla	  og	  foreldra,	  til	  dæmis	  foreldraviðtöl,	  heimasíða,	  tölvupóstar	  og	  

fleira.	  	  

Á	  Íslandi	  eru	  86%	  barna	  á	  aldrinum	  eins	  til	  fimm	  ára	  í	  leikskólum	  (Hagstofa	  Íslands,	  2015)	  

og	  er	  það	  í	  takt	  við	  þau	  viðhorf	  sem	  ríkja	  á	  okkar	  dögum	  og	  einkennir	  norræn	  velferðarríki	  að	  

leikskólinn	  feli	  í	  sér	  viss	  almannagæði	  og	  að	  öll	  börn	  eigi	  rétt	  á	  að	  vera	  í	  leikskóla.	  Leikskólar	  

eru	  hluti	  af	  almenna	  menntakerfinu	  þar	  sem	  lagður	  er	  grunnur	  að	  öllu	  framtíðarnámi	  (OECD,	  
2006).	  	  

Í	  ljósi	  þess	  að	  meirihluti	  barna	  frá	  tveggja	  ára	  aldri	  er	  í	  leikskólum	  hér	  á	  landi	  þá	  á	  

félagsmótun	  þeirra	  sér	  stað	  á	  tveimur	  stöðum,	  á	  heimili	  þeirra	  og	  í	  leikskólunum.	  

Fræðimaðurinn	  Dencik	  (1999)	  hefur	  notað	  hugtakið	  tvöföld	  félagsmótun	  og	  á	  hann	  þar	  við	  
tvo	  heima	  barnsins,	  heimilið	  og	  skólann.	  Hann	  hefur	  kallað	  þessa	  heima	  barnsins	  félagssvæði	  
(e.	  sociotop)	  þar	  sem	  heimilið	  og	  skólinn	  er	  þá	  sitthvort	  félagssvæðið.	  Berns	  (2007)	  leggur	  

þann	  skilning	  í	  hugtakið	  félagsmótun	  að	  það	  sé	  það	  ferli	  sem	  einstaklingur	  fer	  í	  gegnum	  til	  að	  

móta	  þekkingu	  sína	  og	  persónuleika	  og	  efla	  hæfni	  sína	  og	  verða	  þannig	  virkur	  þátttakandi	  í	  
hópi	  og/eða	  í	  samfélaginu.	  Dencik	  (1999)	  segir	  enn	  fremur	  að	  félagsmótun	  sé	  þegar	  

einstaklingar	  tileinka	  sér	  það	  hegðunarmynstur	  sem	  sé	  ráðandi	  í	  samfélaginu.	  Þessi	  tvöfalda	  

félagsmótun	  felur	  í	  sér	  að	  börn	  verða	  að	  aðlagast	  mismunandi	  aðstæðum	  á	  tveimur	  stöðum	  
sem	  hafa	  mismunandi	  kröfur	  á	  hegðun	  og	  samskipti	  barnanna	  og	  ólíkar	  reglur	  milli	  staðanna.	  

Börnin	  verða	  að	  læra	  inn	  á	  hvaða	  væntingar	  eru	  gerðar	  til	  þess	  á	  báðum	  stöðum	  og	  til	  að	  

auðvelda	  það	  verða	  tengsl	  og	  samskipti	  milli	  þessara	  tveggja	  félagssvæða	  barnsins	  að	  vera	  
góð	  því	  það	  sem	  gerist	  á	  öðru	  svæðinu	  hefur	  áhrif	  á	  hitt	  svæðið.	  Með	  góðum	  samskiptum	  og	  

góðu	  upplýsingaflæði	  er	  mögulega	  hægt	  að	  auka	  og	  auðvelda	  tengslin	  og	  samskiptin	  á	  milli	  

þessara	  tveggja	  félagssvæða,	  það	  er	  á	  milli	  heimilis	  og	  skóla	  (Dencik,	  1999;	  Endsley	  og	  
Minish,	  1991).	  Nielsen	  (2004)	  bjó	  til	  líkan	  sem	  líkist	  fiðrildi	  og	  hefur	  þess	  vegna	  verið	  kallað	  



24	  

fiðrildalíkanið	  og	  er	  það	  byggt	  á	  hugmyndum	  Dencik	  um	  tvöfalda	  félagsmótun	  og	  undirstrikar	  

líkanið	  mikilvægi	  þess	  að	  svæðin	  tvö	  vinni	  saman	  til	  að	  styðja	  við	  velferð	  barnsins.	  

Það	  sem	  getur	  staðið	  í	  vegi	  fyrir	  góðu	  foreldrasamstarfi	  er	  að	  mati	  sumra	  fræðimanna	  

félagsleg	  staða	  foreldra,	  efnahagsleg	  staða	  foreldra	  og	  menning	  foreldra	  (Crozier	  og	  Davies,	  
2007).	  Í	  rannsókn	  Bryndísar	  Garðarsdóttur	  og	  Jóhönnu	  Einarsdóttur	  (2007)	  um	  samstarf	  milli	  

heimila	  og	  skóla	  kom	  í	  ljós	  að	  tímaleysi	  og	  áhugaleysi	  foreldra	  var	  helsta	  hindrunin	  í	  samstarfi	  
að	  mati	  leikskólakennara	  og	  var	  það	  ólíkt	  eftir	  því	  um	  hvaða	  aldur	  barna	  var	  verið	  að	  ræða.	  

Áhugaleysi	  foreldra	  var	  talin	  algengari	  hindrun	  hjá	  yngstu	  börnunum	  en	  tímaleysi	  foreldra	  hjá	  

þeim	  elstu.	  	  

Kennarinn	  getur	  líka	  staðið	  í	  vegi	  fyrir	  góðu	  foreldrasamstarfi	  og	  má	  þar	  helst	  nefna	  til	  

tímaskort	  kennara	  og	  sjálfsöryggi	  kennarans	  í	  starfi	  (Miretzky,	  2004;	  Hoover-‐Dempsey,	  
Bassler	  og	  Brissie	  1987).	  Óöryggi	  kennarans	  getur	  dregið	  úr	  möguleikunum	  á	  góðum	  

foreldrasamskiptum,	  það	  er	  ef	  kennarinn	  hefur	  ekki	  trú	  á	  sjálfum	  sér	  í	  starfi	  þá	  getur	  það	  

litað	  samskipti	  hans	  við	  foreldrana	  til	  hins	  verra.	  Hoover-‐Dempsey,	  Bassler	  og	  Brissie	  (1987)	  
leggja	  áherslu	  á	  sjálfsöryggi	  kennarans	  þegar	  kemur	  að	  samskiptum	  hans	  við	  foreldra.	  

Rannsóknir	  þeirra	  sýndu	  að	  þeir	  kennarar	  sem	  voru	  öruggir	  í	  sínu	  starfi	  og	  trúðu	  á	  sjálfa	  sig	  

áttu	  í	  mun	  betri	  samskiptum	  við	  foreldrana	  og	  þeir	  foreldrar	  voru	  einnig	  sýnilegri	  í	  
skólastarfinu.	  Ef	  kennarinn	  er	  óöruggur	  í	  samskiptum	  við	  foreldra	  er	  hætt	  við	  að	  hann	  haldi	  

þeim	  í	  algjöru	  lágmarki,	  dragi	  úr	  samskiptum	  við	  foreldra	  og	  jafnvel	  kvíði	  fyrir	  samstarfi	  við	  

þá	  þegar	  foreldrum	  býðst	  tækifæri	  til	  að	  taka	  þátt	  í	  starfinu,	  s.s.	  foreldravikur,	  opin	  hús	  og	  
þess	  háttar.	  Þeir	  kennarar	  sem	  voru	  öruggir	  í	  starfi	  hræddust	  mun	  síður	  samskipti	  við	  

foreldrana	  og	  tóku	  einnig	  vel	  í	  ábendingar	  foreldra	  um	  hvað	  mætti	  gera	  betur	  í	  tengslum	  við	  
þeirra	  börn.	  	  

Mynd	  2.	  Fiðrildalíkan	  Nielsen	  (2004)	  byggt	  á	  hugmyndum	  
Dencik	  um	  tvöfalda	  félagsmótun	  
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Í	  rannsóknum	  Lareau	  (1987)	  komst	  hún	  að	  því	  að	  félagsleg	  staða	  foreldra	  hefur	  mikil	  áhrif	  

á	  foreldrasamstarf.	  Þeir	  foreldrar	  sem	  tilheyrðu	  verkamannastéttinni	  (e.	  working	  class)	  voru	  

ólíklegri	  til	  að	  eiga	  í	  einhverjum	  samskiptum	  við	  kennarana	  og	  sýndu	  merki	  um	  vanlíðan	  
þegar	  þeir	  mættu	  á	  foreldrafundi	  og	  slíka	  viðburði	  í	  skóla	  barna	  sinna.	  Þessir	  foreldrar	  sýndu	  

skólanum	  lítinn	  áhuga,	  reyndu	  ekki	  að	  leita	  eftir	  upplýsingum	  varðandi	  nám	  barna	  sinna	  og	  

töldu	  skólann	  og	  kennarana	  eiga	  alfarið	  að	  sjá	  um	  menntun	  barna	  sinna.	  Foreldrar	  sem	  
tilheyrðu	  millistéttinni	  (e.	  middle	  class)	  áttu	  í	  meiri	  samskiptum	  við	  kennarana	  og	  voru	  

öruggari	  í	  að	  ræða	  menntun	  barna	  sinna	  við	  kennarana,	  þeir	  töldu	  sig	  standa	  nokkuð	  

jafnfætis	  kennurunum.	  

Samstarf	  milli	  barna,	  kennara	  og	  foreldra	  er	  talið	  vera	  nauðsynlegt	  fyrir	  vellíðan	  barna	  og	  

námsárangur	  þeirra.	  Rannsóknir	  sýna	  að	  með	  auknu	  foreldrasamstarfi	  eykst	  vellíðan	  

barnanna,	  þau	  standa	  betur	  námslega	  séð	  og	  einnig	  getur	  það	  haft	  góð	  áhrif	  á	  hegðun	  barna	  
bæði	  heima	  fyrir	  og	  í	  skólanum	  ef	  foreldrar	  og	  kennarar	  vinna	  náið	  saman	  (Hoover-‐Dempsey	  

og	  fl.,	  1987;	  Knopf	  og	  Swick,	  2007).	  Menntamálaráðuneyti,	  skólar	  og	  menntastofnanir	  hafa	  

undanfarið	  lagt	  enn	  frekari	  áherslu	  á	  þetta	  mikilvæga	  samspil	  heimilis	  og	  skóla	  (Miretzky,	  

2004).	  Í	  erlendum	  rannsóknum	  hefur	  það	  sýnt	  sig	  að	  flest	  allir	  foreldrar	  vilja	  að	  börnunum	  

sínum	  gangi	  vel	  í	  skóla	  og	  hafa	  áhuga	  á	  að	  fylgjast	  með	  námi	  barna	  sinna.	  Þær	  rannsóknir	  
hafa	  einnig	  sýnt	  að	  næstum	  allir	  kennarar	  vilja	  eiga	  í	  góðu	  samstarfi	  við	  heimili	  barnanna	  en	  

að	  marga	  kennara	  skorti	  þekkinguna	  til	  að	  stuðla	  að	  góðu	  og	  sterku	  foreldrasamstarfi	  
(Epstein,	  Sanders,	  Simon,	  Salinas,	  Janson	  og	  Van	  Voorhis,	  2002).	  

Miretzky	  (2004)	  komst	  einnig	  að	  því	  í	  sínum	  rannsóknum	  að	  bæði	  foreldrar	  og	  kennarar	  

vildu	  eiga	  möguleika	  á	  enn	  frekari	  samskiptum.	  Báðir	  aðilar	  vildu	  geta	  spjallað	  meira	  til	  að	  
kynnast	  betur,	  tengjast	  og	  skilja	  hver	  annan	  og	  að	  geta	  átt	  fleiri	  samtöl	  augliti	  til	  auglitis.	  

Bæði	  foreldrar	  og	  kennarar	  töldu	  að	  með	  auknum	  samskiptum	  myndu	  þau	  geta	  stuðlað	  að	  

enn	  betri	  samskiptum	  og	  fellt	  þessa	  múra	  sem	  oft	  standa	  á	  milli	  kennara	  og	  foreldra	  í	  

samskiptum.	  Valdabarátta	  eða	  valdaójafnvægi	  milli	  kennara	  og	  foreldra	  getur	  líka	  haft	  

neikvæð	  áhrif	  á	  foreldrasamstarf,	  það	  er	  ef	  kennara	  finnst	  hann	  vera	  valdameiri	  en	  

foreldrarnir	  og	  öfugt,	  þá	  myndast	  togstreita	  milli	  beggja	  aðila	  og	  samskiptin	  verða	  stirðari.	  

Ef	  foreldrar	  eru	  virkir	  í	  skólastarfinu,	  eiga	  í	  góðu	  samstarfi	  við	  kennarana	  og	  skólann,	  taka	  
þátt	  í	  starfinu	  og	  ákvörðunum	  tengdu	  starfinu	  og	  aðstoða	  við	  að	  brúa	  bilið	  milli	  heimilis	  og	  

skólans	  þá	  er	  hægt	  að	  segja	  að	  samstarf	  milli	  skóla	  og	  heimilis	  sé	  mjög	  gott	  og	  börnin	  komi	  til	  

með	  að	  njóta	  góðs	  af	  því	  (Epstein,	  1995;:	  Whalley,	  2007).	  	  	  

Foreldrasamstarf	  er	  einn	  þáttur	  sem	  talinn	  er	  hafa	  áhrif	  á	  gæði	  leikskólastarfsins	  og	  

samkvæmt	  Johansson	  (1995)	  er	  hugtakið	  gæði	  jákvætt	  og	  ætlað	  að	  ná	  fram	  auknum	  skilningi	  

á	  því	  sem	  verið	  er	  að	  meta.	  Þegar	  verið	  er	  að	  meta	  gæði	  í	  leikskólastarfi	  er	  horft	  á	  samskipti	  
og	  samspil	  milli	  einstaklinga	  og	  þeirra	  upplifun	  á	  raunveruleikanum.	  
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Katz	  (1999)	  fjallar	  um	  fimm	  mismunandi	  sjónarhorn	  þegar	  kemur	  að	  því	  að	  meta	  gæði	  

leikskólastarfs	  og	  fer	  það	  þá	  eftir	  því	  hver	  metur	  starfið.	  Sjónarhorn	  fullorðinna	  (e.	  top-‐down	  

perspective)	  er	  þegar	  gæðin	  eru	  metin	  út	  frá	  viðhorfum	  þeirra	  sem	  stjórna	  í	  leikskólanum.	  
Hún	  talar	  um	  sjónarhorn	  foreldra	  (e.	  outside-‐inside	  perspective)	  þegar	  foreldrar	  meta	  gæði	  

út	  frá	  sinni	  eigin	  sýn	  á	  leikskólastarfið.	  Sjónarhorn	  starfsfólkins	  (e.	  inside	  perspective)	  er	  mat	  

starfsfólksins	  sjálfs	  og	  sjónarhorn	  samfélagsins	  (e.	  ultimate	  perspective)	  þegar	  samfélagið	  
sjálft	  leggur	  mat	  á	  starfið	  og	  síðast	  en	  ekki	  síst	  talar	  hún	  um	  sjónarhorn	  barnanna	  (e.	  bottom-‐

up	  perspective)	  en	  þá	  er	  reynt	  að	  skoða	  og	  meta	  gæði	  leikskólastarfsins	  með	  augum	  

barnanna.	  Jóhanna	  Einarsdóttir	  (2010)	  komst	  að	  því	  í	  rannsókn	  sinni	  á	  gæðum	  í	  
leikskólastarfi	  að	  foreldrar	  virtust	  almennt	  sammála	  um	  að	  upplýsingaflæði	  um	  

leikskólastarfið	  væri	  nægilegt.	  Aftur	  á	  móti	  vildu	  þó	  nokkrir	  foreldrar	  fá	  frekari	  upplýsingar	  

um	  það	  hvað	  barnið	  væri	  að	  fást	  við	  daglega.	  Margir	  foreldrar	  standa	  frammi	  fyrir	  vissri	  

togstreitu	  milli	  hlutverks	  síns	  sem	  foreldri	  og	  sem	  atvinnuþátttakanda	  og	  þess	  vegna	  er	  
mikilvægt	  að	  koma	  til	  móts	  við	  alla	  foreldra	  og	  hafa	  fjölbreytt	  samstarf	  sem	  hentar	  flestum.	  Í	  

Stefnu-‐	  og	  starfsáætlun	  skóla-‐	  og	  frístundasviðs	  Reykjavíkurborgar	  frá	  árinu	  2013	  var	  farið	  að	  
velta	  fyrir	  sér	  möguleikunum	  á	  að	  nota	  samfélagsmiðla	  í	  foreldrasamstarfi	  og	  hvernig	  hægt	  

væri	  að	  gera	  leiðbeiningar	  um	  notkun	  þeirra	  (Reykjavíkurborg,	  2013a).	  

2.6	  Samskipti	  
Fræðimennirnir	  Hoy	  og	  Miskel	  (2008)	  hafa	  fjallað	  talsvert	  um	  samskipti	  í	  skólastarfi	  en	  til	  
þess	  að	  geta	  skilgreint	  hugtakið	  samskipti	  (e.	  communication)	  þá	  notast	  þeir	  við	  skilgreiningu	  

fræðimannsins	  Lewis	  á	  samskiptum.	  	  Samkvæmt	  honum	  eiga	  samskipti	  sér	  stað	  þegar	  tveir	  
eða	  fleiri	  einstaklingar	  skiptast	  á	  hugmyndum	  eða	  upplýsingum	  á	  þann	  hátt	  að	  það	  leiði	  til	  
sameiginlegs	  skilnings.	  	  

Rannsóknir	  Chazvini	  og	  Readdick	  (1994)	  á	  tengslum	  samskipta	  foreldra	  og	  

leikskólakennara	  sem	  og	  gæðum	  leikskólastarfsins	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  ákveðna	  fylgni	  þar	  á	  milli,	  

það	  er	  að	  meiri	  og	  betri	  samskipti	  hafi	  jákvæð	  áhrif	  á	  gæði	  leikskólastarfsins.	  Chazvini	  og	  

Readdick	  tala	  um	  þrjár	  tegundir	  samskipta	  og	  eru	  þær	  einhliða	  samskipti,	  tvíhliða	  samskipti	  

og	  þríhliða	  samskipti.	  Einhliða	  samskipti	  eru	  þegar	  samskipti	  eru	  aðeins	  í	  eina	  átt,	  til	  dæmis	  
þegar	  foreldrar	  lesa	  blöð,	  bæklinga	  eða	  á	  töfluna	  í	  fataklefanum.	  Tvíhliða	  samskipti	  eru	  þegar	  

samskiptin	  eru	  á	  milli	  leikskólakennarans	  og	  foreldra,	  til	  dæmis	  með	  tölvupósti	  eða	  símtali.	  

Þríhliða	  samskipti	  eru	  samskipti	  sem	  eiga	  sér	  stað	  með	  foreldrum,	  leikskólakennurunum	  og	  
til	  dæmis	  sérkennurum	  (Chazvini	  og	  Readdick,1994).	  Viðhorfskannanir	  meðal	  foreldra	  

(Reykjavíkurborg,	  2010)	  hafa	  sýnt	  hversu	  mikilvægt	  þeim	  finnst	  að	  fá	  daglegar	  upplýsingar	  

um	  bæði	  líðan	  barnsins	  og	  helstu	  verkefni	  dagsins.	  Það	  hefur	  einnig	  komið	  fram	  að	  foreldrar	  
meti	  gott	  upplýsingaflæði.	  
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Ýmsar	  erlendar	  rannsóknir	  sýna	  fram	  á	  að	  helstu	  samskiptin	  milli	  foreldra	  og	  

leikskólakennara	  fari	  fram	  í	  upphafi	  eða	  lok	  dags,	  það	  er	  þegar	  verið	  er	  að	  koma	  með	  barnið	  

eða	  sækja	  barnið	  (Endsley	  og	  Minish,	  1991).	  Í	  rannsóknum	  Jóhönnu	  Einarsdóttur	  (2010)	  
nefndu	  reykvískir	  foreldrar	  einnig	  að	  flestar	  upplýsingar	  fengju	  þeir	  af	  upplýsingatöflum	  í	  

leikskólanum	  og	  í	  daglegum	  samskiptum	  við	  starfsfólk,	  helst	  í	  upphafi	  eða	  lok	  dags.	  Í	  

rannsóknum	  Endsley	  og	  Minish	  (1991)	  var	  áhugavert	  að	  sjá	  að	  í	  niðurstöðum	  þeirra	  þótti	  
starfsfólki	  mun	  betra	  að	  ræða	  við	  foreldra	  í	  upphafi	  dags	  en	  foreldrum	  þótti	  betra	  að	  ræða	  

við	  starfsfólk	  í	  lok	  dags.	  Ætla	  má	  að	  það	  séu	  mun	  frekari	  tækifæri	  í	  upphafi	  dags	  til	  að	  ræða	  á	  

rólegu	  nótunum	  við	  foreldra	  en	  að	  sama	  skapi	  má	  gefa	  sér	  það	  að	  foreldrar	  séu	  bæði	  að	  flýta	  
sér	  til	  vinnu	  og	  vilji	  einnig	  fá	  upplýsingar	  um	  daginn	  sjálfan	  frá	  starfsfólki	  og	  því	  mun	  meiri	  

áhugi	  fyrir	  samskiptum	  í	  lok	  dags	  heldur	  en	  í	  upphafi	  hans.	  	  

Yngstu	  börnin	  sem	  eru	  ekki	  enn	  farin	  að	  tjá	  sig	  að	  verulegu	  leyti	  geta	  lítið	  sagt	  foreldrum	  
sínum	  frá	  deginum	  á	  leikskólanum,	  þeir	  foreldrar	  verða	  því	  að	  treysta	  alfarið	  á	  upplýsingar	  

frá	  starfsfólki	  (Jónína	  Sæmundsdóttir	  og	  Sólveig	  Karelsdóttir,	  2009).	  	  Hjá	  yngstu	  börnunum	  

geta	  foreldrar	  lesið	  upplýsingar	  á	  töflu	  um	  hvað	  barnið	  fékk	  að	  borða,	  hversu	  vel	  barnið	  

borðaði	  og	  eins	  hversu	  lengi	  barnið	  svaf.	  Í	  samskiptum	  við	  erlenda	  foreldra	  geta	  kennarar	  

þurft	  að	  leita	  nýrra	  leiða	  og	  beita	  annarri	  nálgun	  en	  þeir	  eru	  vanir	  til	  að	  eiga	  í	  farsælum	  
samskiptum.	  Þá	  getur	  stuðningur	  samstarfsfólks	  og	  stjórnenda	  skipt	  miklu	  máli	  í	  

upplýsingagjöf	  milli	  aðila	  og	  því	  hversu	  farsæl	  samskiptin	  verða	  (Anna	  Lilja	  Sævarsdóttir,	  o.fl.,	  
2013).	  Í	  rannsókn	  Bryndísar	  Garðarsdóttur	  og	  Jóhönnu	  Einarsdóttur	  (2007)	  sýndu	  
niðurstöður	  það	  að	  leikskólakennarar	  nefndu	  sjaldan	  einhver	  skemmtileg	  atvik	  við	  foreldra	  

sem	  höfðu	  átt	  sér	  stað	  yfir	  daginn.	  Knopf	  og	  Swick	  (2007)	  hafa	  bent	  á	  að	  það	  sé	  einmitt	  mjög	  
mikilvægt	  að	  deila	  með	  foreldrum	  bæði	  stórum	  og	  smáum	  atvikum	  sem	  hafa	  átt	  sér	  stað	  yfir	  
daginn	  því	  þeir	  telja	  að	  með	  því	  sé	  hægt	  að	  ná	  enn	  betur	  til	  foreldra	  barnanna.	  

Ef	  foreldrið	  hefur	  séð	  myndir	  frá	  deginum	  á	  samfélagsmiðlum	  þá	  hefur	  það	  enn	  meiri	  

vitneskju	  um	  það	  hvað	  barnið	  er	  búið	  að	  gera	  yfir	  daginn	  og	  það	  getur	  mögulega	  ýtt	  undir	  

samræður	  milli	  barns	  og	  foreldris	  um	  leikskóladaginn.	  Aðalnámskrá	  leikskóla	  (2011)	  leggur	  

áherslu	  á	  að	  dagleg	  samskipti	  milli	  barna,	  foreldra,	  leikskólakennara	  og	  annars	  starfsfólks	  

byggist	  á	  samvinnu	  og	  virðingu	  og	  að	  starfsfólk	  leikskólanna	  veiti	  foreldrum	  upplýsingar	  um	  
leikskólastarfið	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2011).	  	  Snjallsímatækni	  er	  orðin	  vel	  

þekkt	  í	  dag,	  langflestir	  eru	  komnir	  með	  aðgang	  að	  slíkri	  tækni	  og	  margir	  leikskólar	  eru	  farnir	  

að	  nýta	  sér	  þessa	  tækni.	  	  Þetta	  getur	  mögulega	  opnað	  algjörlega	  nýja	  sýn	  fyrir	  foreldra	  inn	  í	  
starfið.	  	  
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2.7	  Upplýsingamiðlun	  
Hugtakið	  upplýsingaflæði	  verður	  notað	  um	  þær	  upplýsingar	  sem	  fara	  á	  milli	  heimilis	  og	  skóla.	  
Upplýsingarnar	  sem	  fara	  þar	  á	  milli	  gegna	  því	  hlutverki	  að	  styðja	  við	  barnið	  í	  námi	  og	  einnig	  

stuðla	  að	  velferð	  barnsins.	  Upplýsingaflæðið	  getur	  farið	  fram	  með	  margvíslegri	  tækni	  eftir	  

margskonar	  leiðum.	  Talað	  er	  um	  samskiptaferli	  en	  þá	  er	  upplýsingum	  miðlað	  á	  fjölbreyttan	  
hátt	  og	  reynt	  að	  ná	  til	  og	  hafa	  áhrif	  á	  þann	  sem	  tekur	  á	  móti	  upplýsingunum.	  	  

Samskipti	  í	  skólastarfi	  geta	  verið	  af	  fjölbreyttum	  ástæðum	  en	  helsti	  tilgangur	  þeirra	  er	  að	  

stuðla	  að	  því	  að	  námi	  og	  kennslu	  sé	  fylgt	  eftir	  þeim	  reglum	  og	  lögum	  sem	  eiga	  við,	  svo	  sem	  
varðandi	  upplýsingar	  innan	  skólans	  til	  foreldra.	  Samskipti	  í	  skólastarfi	  eru	  mikilvæg	  og	  hafa	  

meðal	  annars	  áhrif	  á	  líðan	  fólks.	  Mikilvægt	  er	  að	  samskiptin	  séu	  góð,	  að	  þau	  nái	  að	  tengja	  

ólíka	  einstaklinga	  saman	  og	  koma	  til	  móts	  við	  þarfir	  hvers	  og	  eins.	  Samskiptin	  þurfa	  að	  vera	  

skýr	  milli	  kennara,	  barna	  og	  foreldra	  og	  mikilvægt	  er	  að	  það	  ríki	  sameiginlegur	  skilningur	  á	  
markmiðum	  skólastarfsins	  milli	  allra	  aðila	  því	  ef	  skilningur	  er	  til	  staðar	  þá	  eru	  enn	  frekari	  líkur	  

á	  að	  allir	  aðilar	  geti	  sameinast	  um	  áherslur	  og	  markmið	  í	  skólastarfinu	  (Hoy	  og	  Miskel,	  2008).	  

Leiðir	  til	  samskipta	  eða	  samskiptamiðlar	  (e.	  communication	  media)	  í	  skólastarfi	  geta	  verið	  

fjölbreyttar	  og	  má	  þar	  helst	  nefna	  samskipti	  sem	  eiga	  sér	  stað	  augliti	  til	  auglitis	  og	  geta	  þá	  
bæði	  verið	  þögul	  og	  hávær.	  Símtöl,	  tölvupóstar	  og	  formleg	  bréf	  eru	  allt	  leiðir	  til	  samskipta	  í	  

skólastarfi.	  Samskiptin	  geta	  verið	  yrt	  (e.	  verbal)	  eða	  óyrt	  (e.	  nonverbal	  communication)	  en	  
með	  yrtum	  samskiptum	  er	  átt	  við	  talmál	  og	  ritað	  mál	  en	  óyrt	  samskipti	  fela	  í	  sér	  samskipti	  án	  
orða,	  svo	  sem	  líkamstjáningu,	  svipbrigði	  og	  líkamsstöðu	  (Hoy	  og	  Miskel,	  2008;	  Beall,	  2004).	  	  

Hoy	  og	  Miskel	  (2008)	  flokka	  samskipti	  einnig	  í	  einátta-‐	  og	  tvíátta	  samskipti	  eftir	  því	  
hvernig	  þau	  eiga	  sér	  stað.	  Með	  einátta	  samskiptum	  er	  átt	  við	  einhliða	  boðskipti	  svo	  sem	  

tilkynningar	  þar	  sem	  móttakandi	  tekur	  aðeins	  við	  boðskiptum	  en	  gefst	  ekki	  kostur	  á	  að	  svara.	  

Slík	  boðskipti	  eru	  oftast	  mjög	  skýr	  og	  laus	  við	  óþarfa	  upplýsingar.	  Þó	  eru	  uppi	  efasemdir	  um	  

hversu	  viðeigandi	  einátta	  samskipti	  eru	  í	  skólastarfi	  þar	  sem	  aðaláherslan	  er	  á	  samstarf	  og	  

sameiginlegan	  skilning	  foreldra	  og	  kennara.	  Einnig	  geta	  tilkynningar	  og	  skilaboð	  sem	  eiga	  að	  

vera	  mjög	  skýr	  að	  mati	  sendanda	  auðveldlega	  misskilist	  af	  hálfu	  viðtakanda.	  	  

Fræðimennirnir	  Daft	  og	  Dengel	  (1986)	  hafa	  fjallað	  um	  styrkleika	  samskipta	  og	  skiptir	  þá	  
máli	  hvaða	  leið	  til	  samskipta	  er	  notuð.	  Styrkurinn	  er	  metinn	  út	  frá	  því	  hversu	  hröð	  

endurgjöfin	  er,	  fjölbreytni	  í	  leiðum	  til	  samskipta,	  hvort	  samskiptin	  séu	  persónuleg	  og	  hvernig	  

málfar	  er	  notað	  í	  samskiptum.	  Þeir	  telja	  að	  sterk	  leið	  til	  samskipta	  sé	  sú	  leið	  sem	  er	  hröð	  og	  
býður	  upp	  á	  hraða	  endurgjöf.	  Tæknivæðing	  hefur	  sannarlega	  aukist	  undanfarin	  ár	  og	  hafa	  

Hoy	  og	  Miskel	  (2008)	  skoðað	  rafræn	  samskipti	  út	  frá	  fyrri	  hugmyndum	  Daft	  og	  Dengel	  og	  í	  

rannsóknum	  sínum	  frá	  2008	  telja	  þeir	  rafræn	  samskipti	  vera	  mitt	  á	  milli	  þess	  að	  eiga	  í	  
samskiptum	  í	  síma	  og	  samskipti	  með	  skriflegum	  hætti.	  Mikið	  vatn	  hefur	  runnið	  til	  sjávar	  á	  

síðustu	  10	  árum	  og	  því	  gæti	  mögulega	  verið	  að	  rafræn	  samskipti,	  þar	  á	  meðal	  í	  gegnum	  
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samfélagsmiðla,	  gæti	  talist	  til	  enn	  persónulegri	  samskipta	  en	  Daft	  og	  Dengel	  töldu	  það	  vera	  á	  

sínum	  tíma.	  	  

2.8	  Samfélagsmiðlar	  
Boyd	  og	  Ellison	  (2008)	  hafa	  skilgreint	  hugtakið	  samfélagsmiðil	  sem	  svo	  að	  það	  sé	  netmiðill	  

sem	  leyfi	  einstaklingum	  að	  hafa	  opinn	  eða	  lokaðan	  aðgang	  innan	  ákveðins	  netkerfis	  (e.	  
network),	  geri	  einstaklingum	  kleift	  að	  tengjast	  öðru	  fólki	  og	  fylgjast	  með	  frekari	  tengingum	  

þess.	  Samfélagsmiðlar	  eru	  ekki	  nýir	  af	  nálinni	  en	  þeim	  hefur	  fjölgað	  mjög	  ört	  síðustu	  ár.	  

Upphaf	  samfélagsmiðla	  má	  rekja	  allt	  til	  ársins	  1997	  en	  þá	  var	  það	  miðillinn	  Sixdegrees.com	  
sem	  kom	  á	  markaðinn.	  Notendur	  Sixdegrees.com	  voru	  í	  milljónavís	  en	  stofnandi	  miðilsins	  

taldi	  að	  hann	  hefði	  mögulega	  verið	  á	  undan	  sinni	  samtíð	  með	  þessa	  nýjung,	  miðillinn	  varð	  þó	  

ekki	  langlífur	  og	  hætti	  alveg	  árið	  2000.	  Allir	  samfélagsmiðlar	  eiga	  það	  sameiginlegt	  að	  tengja	  
fólk	  saman	  en	  munur	  getur	  verið	  á	  hvort	  það	  sé	  til	  að	  tengja	  betur	  saman	  fólk	  sem	  þekkist	  nú	  

þegar	  eða	  til	  þess	  að	  tengja	  saman	  fólk	  sem	  þekkist	  ekki	  í	  gegnum	  sameiginleg	  áhugamál,	  

skoðanir	  eða	  afþreyingu.	  	  

Það	  sem	  gerir	  samfélagsmiðla	  svo	  áhugaverða	  að	  mati	  Boyd	  og	  Ellison	  (2008)	  er	  að	  þeir	  

eru	  ekki	  einungis	  fyrir	  fólk	  til	  að	  kynnast	  öðru	  fólki	  heldur	  til	  að	  ýta	  undir	  frekari	  tengingar	  

fólks	  sem	  þekkist	  nú	  þegar	  en	  væri	  annars	  ekki	  í	  miklum	  samskiptum	  fyrir	  utan	  miðilinn.	  
Mismunandi	  er	  hversu	  mikla	  stjórn	  notandi	  hefur	  á	  hvernig	  hans	  aðgangur	  birtist	  öðrum	  á	  

sama	  netkerfi,	  sumir	  miðlar	  leyfa	  notanda	  að	  hafa	  aðganginn	  eins	  lokaðan	  og	  hann	  kýs	  á	  

meðan	  aðrir	  leyfa	  mun	  takmarkaðri	  stjórn.	  Miðlarnir	  kjósa	  þó	  flestir	  að	  hafa	  lista	  yfir	  vini	  og	  

fylgjendur	  opna	  svo	  að	  fólk	  ferðist	  svolítið	  fram	  og	  tilbaka	  og	  skoði	  fleiri	  aðganga	  innan	  sama	  
netkerfis.	  Miðlarnir	  hafa	  tekið	  miklum	  breytingum	  síðustu	  ár	  og	  er	  nú	  hægt	  að	  deila	  

myndum,	  myndböndum,	  blogga,	  senda	  skilaboð	  og	  hringja	  í	  gegnum	  þessa	  miðla.	  	  

Mörg	  íþróttafélög,	  skólar,	  leikskólar	  og	  foreldrar	  notast	  við	  samfélagsmiðla	  til	  

upplýsingamiðlunar	  og	  því	  telja	  Landssamtök	  foreldra	  (Heimili	  og	  skóli,	  e.d.)	  það	  mikilvægt	  
að	  undirstrika	  að	  málefni	  einstakra	  barna	  skuli	  ekki	  rædd	  á	  slíkum	  vettvangi	  heldur	  skuli	  

stuðla	  að	  jákvæðum	  og	  vönduðum	  samskiptum.	  Allar	  persónuupplýsingar,	  þar	  með	  talið	  

myndir	  af	  einstökum	  börnum	  eiga	  betur	  heima	  á	  læstum	  svæðum.	  Eins	  sé	  mikilvægt	  að	  
foreldrar	  og	  forsjármenn	  hafi	  fullt	  leyfi	  til	  að	  samþykkja	  ekki	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  starfi	  

með	  sínu	  barni.	  Einnig	  sé	  þess	  gætt	  að	  einskorða	  ekki	  upplýsingaflæðið	  við	  samfélagsmiðla	  

heldur	  tryggja	  það	  að	  upplýsingar	  berist	  til	  allra,	  líka	  þeirra	  sem	  vilja	  ekki	  nota	  
samfélagsmiðla	  í	  tengslum	  við	  sitt	  barn.	  

2.8.1	  Persónuvernd	  

Umboðsmaður	  barna	  hefur	  fjallað	  um	  myndbirtingar	  af	  börnum	  á	  netinu	  og	  leggur	  áherslu	  á	  
að	  börn	  eigi	  sjálfstæðan	  rétt	  til	  friðhelgi	  einkalífsins	  en	  það	  felur	  meðal	  annars	  í	  sér	  rétt	  til	  
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þess	  að	  ráða	  yfir	  lífi	  sínu	  og	  líkama	  og	  njóta	  friðar	  um	  lífshætti	  sína	  og	  einkahagi.	  Það	  verður	  

því	  að	  taka	  tillit	  til	  barnaverndarlaga,	  almennra	  hegningarlaga	  svo	  og	  laga	  um	  persónuvernd	  

og	  verndun	  persónuupplýsinga	  þegar	  kemur	  að	  birtingu	  mynda	  á	  netinu	  (Umboðsmaður	  
barna,	  e.d.).	  	  

Reykjavíkurborg	  gaf	  út	  árið	  2013	  leiðbeiningar	  og	  viðmið	  um	  notkun	  vefmiðla	  í	  

félagsmiðstöðvum	  og	  árið	  2015	  viðmið	  um	  myndatökur	  og	  myndbirtingar	  í	  skóla-‐	  og	  
frístundastarfi	  borgarinnar.	  Þar	  var	  farið	  yfir	  öryggisstillingar,	  myndbirtingar,	  kassamerkingar	  

(e.	  hashtag	  #)	  og	  muninn	  á	  opinberum	  og	  óopinberum	  vettvangi.	  Einnig	  kemur	  þar	  fram	  að	  

stjórnendur	  beri	  ábyrgð	  á	  myndbirtingum	  og	  að	  það	  verði	  að	  virða	  óskir	  barna	  og	  
forsjármanna	  þeirra	  óski	  þau	  eftir	  því	  að	  ekki	  verði	  birtar	  myndir	  af	  þeim	  á	  slíkum	  vettvangi.	  

Viðmiðin	  segja	  einnig	  að	  gæta	  skuli	  varúðar	  og	  nærgætni	  við	  allar	  myndatökur	  og	  

myndbirtingar	  og	  að	  fara	  þurfi	  eftir	  lögum	  um	  persónuvernd	  þegar	  kemur	  að	  meðferð	  
persónuupplýsinga.	  Rétt	  eins	  og	  í	  öllum	  samskiptum	  við	  börn	  og	  foreldra	  að	  þá	  ber	  kennara	  

að	  sýna	  þeim	  virðingu	  og	  á	  það	  einnig	  við	  um	  myndbirtingar,	  aldrei	  skal	  birta	  myndir	  af	  

börnum	  sem	  sýna	  þau	  á	  niðrandi	  eða	  óviðeigandi	  hátt,	  t.d.	  vansæl,	  klæðalítil	  eða	  í	  erfiðum	  

aðstæðum	  (Reykjavíkurborg,	  2013b;	  Reykjavíkurborg,	  2015).	  	  

Leikskólakennarar	  verða	  því	  að	  spyrja	  sig	  hvort	  það	  sé	  líklegt	  að	  barnið	  sé	  sátt	  við	  

myndbirtingu	  í	  hvert	  sinn	  og	  setja	  ekki	  inn	  myndir	  eða	  upplýsingar	  um	  barnið	  sem	  ætla	  má	  
að	  barnið	  vilji	  ekki	  hafa	  á	  netinu	  fyrir	  aðra	  að	  sjá.	  	  	  

Mörg	  tölvuský,	  ef	  ekki	  flest,	  eru	  vistuð	  erlendis	  og	  verður	  því	  að	  meta	  það	  hvaða	  

persónuupplýsingar	  eru	  vistaðar	  í	  slíkum	  tölvuskýjum.	  Persónuvernd	  (e.d.a)	  leggur	  áherslu	  á	  

að	  ábyrgðaraðili,	  það	  er	  sá	  sem	  heldur	  utan	  um	  upplýsingarnar,	  viti	  hvar,	  hvernig	  og	  hverjir	  
vinna	  með	  þær	  persónuupplýsingar	  sem	  þeir	  bera	  ábyrgð	  á.	  	  

Þar	  kemur	  einnig	  fram	  í	  tengslum	  við	  birtingu	  upplýsinga	  á	  heimasíðum	  grunnskóla	  að	  

það	  skuli	  gæta	  varúðar	  við	  birtingu	  mynda	  af	  börnum	  á	  netinu,	  að	  almennt	  séu	  ekki	  gerðar	  

athugasemdir	  við	  birtingu	  ýmissa	  tækifæris-‐	  og	  hópmynda	  úr	  skólastarfinu,	  en	  ekki	  ætti	  að	  

birta	  myndir,	  t.d.	  andlitsmyndir,	  af	  tilteknu	  barni	  án	  þess	  að	  forsjármaður	  þess	  hafi	  samþykkt	  

slíkt	  (Persónuvernd,	  e.d.b).	  Ný	  lög	  um	  persónuvernd	  (Lög	  nr.	  90,	  27.	  júní	  2018)	  tóku	  gildi	  í	  

sumar.	  Enn	  er	  ekki	  alveg	  ljóst	  hver	  áhrif	  laganna	  verða	  en	  þau	  munu	  trúlega	  hafa	  einhver	  
áhrif	  á	  skólasamfélagið	  varðandi	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  samskiptum	  við	  foreldra.	  	  

2.8.2	  Persónuupplýsingar	  um	  börn	  

Árið	  2008	  var	  settur	  á	  fót	  sérstakur	  starfshópur	  á	  vegum	  framkvæmdarstjórnar	  

Evrópusambandsins	  til	  að	  kynna	  verndun	  persónuupplýsinga	  um	  börn.	  Hlutverk	  
starfshópsins	  var	  meðal	  annars	  að	  samræma	  framkvæmd	  persónuverndarlöggjafar	  í	  Evrópu	  
og	  var	  starfshópurinn	  í	  ráðgjafahlutverki	  um	  persónuverndarmálefni	  Evrópusambandsins.	  

Hópurinn	  vann	  að	  tillögum	  sem	  ætlaðar	  voru	  þeim	  sem	  vinna	  með	  börnum	  og	  
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persónupplýsingar	  þeirra,	  til	  dæmis	  kennurum	  og	  skólastjórnendum	  og	  tók	  á	  þáttum	  svo	  sem	  

persónuvernd,	  lagalegum	  rétti	  barna	  og	  rétti	  barna	  til	  að	  taka	  sjálf	  ákvarðanir	  og	  þar	  af	  

leiðandi	  ætti	  að	  spyrja	  þau	  sjálf	  álits	  og	  fá	  leyfi	  hjá	  þeim	  til	  að	  birta	  ákveðnar	  upplýsingar	  eða	  
myndir	  af	  þeim	  á	  veraldarvefnum.	  Eftir	  því	  sem	  börnin	  verða	  eldri	  og	  færari	  um	  að	  tjá	  sig	  því	  

enn	  meiri	  ástæða	  er	  til	  að	  ræða	  við	  þau	  og	  fá	  þeirra	  samþykki	  fyrir	  myndbirtingum	  og	  

birtingu	  upplýsinga	  um	  þau	  á	  veraldarvefnum	  (Persónuvernd,	  2008).	  

2.9	  Samantekt	  
Hér	  að	  framan	  hefur	  verið	  fjallað	  um	  fræðin	  sem	  liggja	  að	  baki	  verkefnisins.	  Hlutverk	  
leikskólans	  og	  hlutverk	  leikskólakennarans	  var	  skoðað	  með	  áherslu	  á	  fjölbreyttar	  leiðir	  til	  

samskipta	  við	  foreldra.	  Einnig	  var	  fjallað	  um	  sjónarmið	  barna	  og	  rétt	  þeirra	  til	  eigin	  skoðana	  

og	  að	  borin	  sé	  virðing	  fyrir	  þeirra	  skoðunum.	  Foreldrasamskipti	  hafa	  áhrif	  á	  margt	  sem	  
viðkemur	  leikskólagöngu	  barns,	  svo	  sem	  vellíðan	  og	  velferð	  þess.	  Það	  er	  mikilvægt	  að	  leggja	  

grunninn	  að	  góðum	  samskiptum	  við	  foreldra	  strax	  í	  upphafi,	  traust	  foreldra	  í	  garð	  kennara	  

hefur	  bein	  áhrif	  á	  líðan	  barnsins.	  Ýmsar	  rannsóknir	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  óskir	  foreldra	  um	  enn	  

frekari	  samskipti	  og	  ein	  leið	  sem	  hefur	  verið	  farin	  er	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  samskiptum	  við	  

foreldra.	  	  

Reynt	  er	  að	  leita	  svara	  við	  rannsóknarspurningunum	  að	  hve	  miklu	  leyti	  og	  hvernig	  

samfélagsmiðlar	  eru	  notaðir	  í	  samskiptum	  við	  foreldra	  leikskólabarna	  í	  Reykjavík.	  Einnig	  

hverjir	  kostirnir	  eru	  og	  hvaða	  áskoranir	  fylgja	  því	  að	  nota	  samfélagsmiðla	  í	  foreldrasamstarfi	  

og	  hvað	  ber	  að	  varast.	  	  
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3 Úrtak	  og	  aðferð	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  gerð	  grein	  fyrir	  rannsóknaraðferðunum	  sem	  voru	  notaðar	  í	  

rannsókninni,	  bæði	  megindlegum	  og	  eigindlegum	  aðferðum,	  gagnaöflun,	  úrvinnslu,	  
áreiðanleika	  og	  réttmæti	  og	  að	  lokum	  siðferðislegum	  álitamálum.	  	  

3.1	  Rannsóknarsnið	  
Rannsóknarspurningarnar	  sem	  höfundur	  leitast	  við	  að	  svara	  eru:	  	  

• Að	  hve	  miklu	  leyti	  og	  hvernig	  eru	  samfélagsmiðlar	  notaðir	  í	  samskiptum	  við	  foreldra	  
leikskólabarna	  í	  Reykjavík?	  

• Hverjir	  eru	  kostir,	  og	  áskoranir,	  þess	  að	  nota	  samfélagsmiðla	  í	  foreldrasamstarfi	  og	  
hvað	  ber	  að	  varast?	  

Þar	  sem	  rannsóknarspurningarnar	  kölluðu	  á	  megindlegar-‐	  og	  eigindlegar	  rannsóknaraðferðir	  
var	  aðferðunum	  blandað	  saman,	  megindlegar	  aðferðir	  voru	  notaðar	  til	  að	  fá	  töluleg	  gögn	  og	  
eigindlegar	  aðferðir	  til	  að	  fá	  enn	  betri	  skilning	  á	  tölulegu	  upplýsingunum.	  Það	  getur	  stundum	  

verið	  kostur	  að	  nota	  báðar	  aðferðirnar	  og	  fá	  þannig	  enn	  betri	  skilning	  á	  viðfangsefninu	  
heldur	  en	  ella.	  Eigindlegar	  rannsóknaraðferðir	  gefa	  rannsakanda	  tækifæri	  á	  að	  öðlast	  skilning	  
á	  reynsluheimi	  þátttakenda	  með	  því	  að	  hlusta	  á	  frásagnir	  þeirra	  sjálfra	  og	  gögnin	  geta	  verið	  

munnleg	  eða	  skrifleg.	  Eigindlegar	  rannsóknaraðferðir	  veita	  innsæi	  í	  upplifun	  þátttakanda	  á	  
meðan	  megindlegar	  aðferðir	  gera	  kleift	  að	  alhæfa	  niðurstöður	  ef	  úrtak	  er	  nægilega	  stórt	  

(McMillan,	  2008).	  	  

Með	  eigindlegum	  aðferðum	  leitast	  rannsakendur	  við	  að	  skilja	  og	  fá	  innsýn	  í	  hinn	  

félagslega	  heim.	  Ólíkt	  megindlegum	  aðferðum,	  sem	  byggjast	  á	  afleiðslu,	  byggjast	  eigindlegar	  
aðferðir	  á	  aðleiðslu.	  Í	  því	  felst	  að	  rannsakendur	  byrja	  með	  ákveðnar	  rannsóknarspurningar	  og	  

afla	  sér	  frekari	  þekkingar	  á	  rannsóknarefninu.	  Með	  aukinni	  vitneskju	  á	  viðfangsefninu	  eru	  

spurningarnar	  að	  lokum	  þrengdar.	  Þegar	  rannsakendur	  vilja	  öðlast	  dýpri	  skilning	  er	  best	  að	  
nota	  eigindlegar	  aðferðir	  frekar	  en	  megindlegar	  aðferðir	  (Esterberg,	  2002).	  	  	  

Samkvæmt	  Esterberg	  (2002)	  er	  mikilvægt	  að	  greina	  gögn	  eins	  og	  fljótt	  og	  hægt	  er	  þegar	  

eigindlegum	  rannsóknaraðferðum	  er	  beitt.	  Viðtölin	  voru	  tekin	  upp	  og	  afrituð	  samdægurs	  þar	  

sem	  reynt	  var	  að	  finna	  einhver	  þemu	  með	  því	  að	  lesa	  þau	  yfir	  aftur	  og	  aftur.	  Eigindlegar	  
aðferðir	  eru	  sveigjanlegar	  og	  með	  því	  að	  greina	  gögn	  sem	  fyrst	  er	  hægt	  að	  sjá	  rauðan	  þráð	  

myndast	  og	  einnig	  hvort	  nauðsynlegt	  sé	  að	  beina	  spurningum	  í	  aðrar	  áttir	  eða	  breyta	  sjálfri	  

rannsókninni	  að	  einhverju	  leyti	  (Esterberg,	  2002).	  	  
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3.1.1	  Spurningalistar	  

Í	  þessari	  rannsókn	  var	  rafrænn	  spurningalisti	  sendur	  út	  til	  þess	  að	  safna	  gögnum.	  Í	  

megindlegum	  rannsóknum	  eru	  spurningakannanir	  nokkuð	  vinsælar	  því	  þær	  ná	  til	  margra	  

einstaklinga	  í	  einu.	  Spurningakannanir	  teljast	  einnig	  réttmætt	  mælitæki	  þar	  sem	  sýnt	  hefur	  

verið	  fram	  á	  tengsl	  milli	  þess	  sem	  fólk	  er	  að	  gera	  og	  þess	  sem	  það	  segist	  vera	  að	  gera	  

(McMillan,	  2008).	  

3.1.2	  Viðtöl	  

Viðtöl	  eru	  ein	  algengasta	  leiðin	  til	  að	  safna	  eigindlegum	  gögnum	  og	  felur	  í	  sér	  að	  bein	  

orðaskipti	  milli	  rannsakanda	  og	  viðmælanda.	  Viðtöl	  eru	  notuð	  til	  að	  öðlast	  betur	  skilning	  á	  

reynslu	  einstaklinga,	  skynjun,	  viðhorfum	  og	  þekkingu	  þeirra	  (Helga	  Jónsdóttir,	  2003).	  

Esterberg	  (2002)	  nefnir	  þrenns	  konar	  viðtöl.	  Í	  fyrsta	  lagi	  eru	  það	  stöðluð	  viðtöl	  sem	  eru	  

formleg	  viðtöl	  þar	  sem	  rannsakandi	  leggur	  fyrirfram	  ákveðnar	  spurningar	  fyrir	  viðmælendur.	  

Næst	  eru	  það	  hálfstöðluð	  viðtöl	  en	  þá	  er	  rannsakandi	  með	  svokallaðan	  viðtalsramma	  með	  

ákveðnum	  hugmyndum	  af	  spurningum	  sem	  nýtast	  í	  viðtalið.	  Í	  þriðja	  lagi	  eru	  það	  óstöðluð	  
viðtöl	  sem	  líkjast	  einna	  helst	  samtali	  án	  fyrirfram	  ákveðinna	  spurninga.	  Það	  er	  mikilvægt	  fyrir	  
rannsakanda	  að	  forðast	  leiðandi	  spurninga	  þar	  sem	  þær	  geta	  haft	  áhrif	  á	  svör	  viðmælenda.	  	  

3.2	  Spurningalisti	  

Forritið	  sem	  var	  notað	  við	  gagnaöflunina	  heitir	  Surveymonkey	  og	  samanstóð	  könnunin	  af	  12	  

spurningum	  sem	  skiptist	  í	  9	  krossaspurningar	  og	  3	  opnar	  spurningar	  sem	  voru	  valkvæðar	  (sjá	  

viðauka	  C).	  Könnunin	  var	  opin	  frá	  9.	  apríl	  2018	  til	  24.	  apríl	  2018.	  	  

3.2.1	  Þátttakendur	  

Tölvupóstur	  með	  hlekk	  á	  rafræna	  spurningakönnun	  var	  sendur	  til	  allra	  leikskóla	  sem	  reknir	  

eru	  af	  Reykjavíkurborg,	  62	  talsins.	  Þar	  var	  spurt	  hvort	  og	  hvernig	  rafrænir	  miðlar	  eru	  notaðir	  í	  

samskiptum	  við	  foreldra,	  hvernig	  hýsingu	  gagna	  er	  háttað	  og	  hvort	  foreldrar	  séu	  beðnir	  um	  
að	  veita	  leyfi	  fyrir	  birtingu	  mynda	  af	  sínu	  barni	  á	  samfélagsmiðlum.	  Könnunin	  var	  send	  út	  á	  

netföng	  leikskólanna	  ásamt	  kynningarbréfi	  (sjá	  viðauka	  D)	  þann	  9.	  apríl	  og	  svo	  frekari	  ítrekun	  

fjórum	  dögum	  seinna.	  

3.2.2	  Mælitækið	  

Spurt	  var	  út	  í	  mismunandi	  leiðir	  til	  samskipta	  við	  foreldra	  leikskólabarna	  og	  þá	  meðal	  annars	  

hvort	  samfélagsmiðlar	  væru	  notaðir.	  Ef	  þeir	  voru	  ekki	  notaðir	  gátu	  svarendur	  útskýrt	  það	  
nánar	  eða	  sleppt	  nokkrum	  spurningum.	  Spurningunum	  var	  ætlað	  að	  varpa	  ljósi	  á	  útbreiðslu	  

notkunar	  samfélagsmiðla	  hjá	  leikskólum	  Reykjavíkurborgar	  og	  einnig	  að	  kanna	  hvernig	  efni	  

er	  birt	  á	  samfélagsmiðlum,	  hvaða	  tæki	  eru	  notuð	  til	  myndatöku,	  hvort	  foreldrar	  veiti	  leyfi	  
fyrir	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  tengdu	  sínu	  barni	  og	  hvernig	  staðið	  væri	  að	  
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vistun	  og	  eyðingu	  gagna.	  Að	  auki	  voru	  valkvæðar	  spurningar	  þar	  sem	  þátttakendum	  gafst	  

tækifæri	  til	  að	  svara	  með	  eigin	  orðum	  og	  útskýra	  betur	  þá	  þætti	  sem	  þeir	  vildu	  koma	  á	  

framfæri.	  	  

3.3	  Viðtöl	  
Valið	  var	  að	  taka	  hálfstöðluð	  viðtöl	  til	  að	  fá	  betri	  innsýn	  í	  þau	  svör	  sem	  bárust	  úr	  
spurningalistunum	  og	  öðlast	  dýpri	  skilning	  heldur	  en	  hægt	  er	  með	  stöðluðum	  spurningum.	  

Esterberg	  (2002)	  telur	  viðtöl	  vera	  góðan	  kost	  til	  að	  svara	  rannsóknarspurningum	  þegar	  

rannsakendur	  vilja	  læra	  af	  reynslu	  fólks	  og	  þau	  veita	  innsýn	  í	  hugsanir	  og	  tilfinningar	  
viðmælenda.	  Í	  hálfstöðluðum	  viðtölum	  eða	  opnum	  viðtölum	  eru	  viðfangsefnin	  skoðuð	  

opinskátt	  og	  viðmælendur	  fá	  að	  nota	  sín	  eigin	  orð	  til	  að	  tjá	  sig.	  Stuðst	  var	  við	  viðtalsramma	  

(sjá	  viðauka	  B),	  þ.e.	  fyrirfram	  ákveðnar	  spurningar	  sem	  eru	  opnar	  en	  þó	  mótast	  viðtölin	  oft	  
sjálfkrafa.	  Meðal	  annars	  var	  spurt	  um	  reynslu	  viðmælanda	  af	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  

leikskólastarfinu	  og	  markmið	  með	  notkun	  miðilsins.	  	  

3.3.1	  Þátttakendur	  

Við	  val	  á	  viðmælendum	  í	  þessari	  rannsókn	  var	  notast	  við	  markmiðsúrtak	  en	  það	  er	  einkum	  

notað	  þegar	  velja	  þarf	  einstaklinga	  sem	  þykja	  henta	  til	  þess	  að	  ná	  markmiðum	  
rannsóknarinnar.	  Þessi	  aðferð	  er	  mikið	  notuð	  í	  eigindlegum	  rannsóknum	  en	  slíkar	  rannsóknir	  

geta	  gefið	  nokkuð	  raunsæja	  mynd	  af	  aðstæðum	  viðmælenda	  (McDaniel	  og	  Gates,	  2008).	  

Miðað	  var	  við	  að	  leikskólinn	  hefði	  svarað	  því	  í	  spurningakönnuninni	  að	  hann	  væri	  að	  nýta	  
sér	  samfélagsmiðla	  í	  foreldrasamskiptum	  í	  daglegu	  starfi	  þegar	  kom	  að	  vali	  á	  viðmælendum.	  

Haft	  var	  samband	  við	  tvo	  leikskóla	  símleiðis	  sem	  höfðu	  svarað	  spurningakönnuninni	  og	  sóst	  
eftir	  leyfi	  til	  að	  ræða	  við	  leikskólakennara	  sem	  hefði	  reynslu	  af	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  

starfinu.	  Valið	  var	  að	  tala	  við	  viðmælendur	  sem	  hefðu	  upplýsingar	  og	  reynslu	  af	  notkun	  

sinnhvors	  samfélagsmiðilsins,	  annars	  vegar	  Facebook	  og	  hins	  vegar	  Instagram.	  Fyllsta	  
trúnaðar	  var	  gætt	  og	  því	  hefur	  nöfnum	  viðmælenda	  verið	  breytt	  og	  þeim	  gefin	  dulnefni.	  

Einnig	  kemur	  ekki	  fram	  í	  hvaða	  leikskóla	  þeir	  starfa,	  aðeins	  er	  tekið	  fram	  hversu	  lengi	  
viðmælandi	  hefur	  verið	  deildarstjóri.	  	  

Viðmælendur	  voru:	  

• Heiða	  Heiðarsdóttir,	  31	  árs	  leikskólakennari	  og	  deildarstjóri	  í	  4	  ár.	  Viðtal	  fór	  fram	  
fimmtudaginn	  12.	  apríl	  2018,	  kl.	  13:00-‐13:55	  á	  vinnustað	  Heiðu.	  

• Kolbrún	  Kolbeinsdóttir,	  35	  ára	  leikskólakennari	  og	  deildarstjóri	  í	  5	  ár.	  Viðtal	  fór	  

fram	  þriðjudaginn	  17.	  apríl	  2018,	  kl.	  13:00-‐14:10	  á	  vinnustað	  Kolbrúnar.	  

Viðtölin	  voru	  tekin	  upp	  með	  samþykki	  viðmælenda.	  Að	  viðtali	  loknu	  voru	  viðtölin	  afrituð	  

og	  var	  það	  gert	  samdægurs	  til	  að	  gögnin	  væru	  enn	  fersk	  í	  minni.	  
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3.3.2	  Viðtalsrammi	  

Niðurstöður	  spurningakönnunarinnar	  vöktu	  upp	  frekari	  spurningar	  og	  þörf	  á	  dýpri	  skilningi	  

sem	  lögðu	  svo	  grunninn	  að	  viðtalsramma	  fyrir	  viðtölin	  sjálf	  þar	  sem	  reynt	  var	  að	  fá	  enn	  

frekari	  merkingu	  í	  svörin.	  	  

Tekin	  voru	  hálfstöðluð	  viðtöl	  við	  tvo	  leikskólakennara	  sem	  báðir	  eru	  deildarstjórar	  og	  var	  

það	  gert	  til	  þess	  að	  fá	  frekari	  innsýn	  í	  tilgang	  notkunar	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfi.	  Stuðst	  
var	  við	  viðtalramma	  (sjá	  viðauka	  B)	  þar	  sem	  spurt	  var	  um	  bakgrunn	  viðmælandans,	  reynslu	  

hans	  af	  foreldrasamskiptum	  og	  leiðir	  til	  samskipta.	  Einnig	  var	  spurt	  um	  reynslu	  

viðmælandans	  af	  notkun	  samfélagsmiðla	  þar	  sem	  spurt	  var	  um	  upphaf	  þess	  og	  tilgang	  

miðilsins.	  Að	  auki	  var	  spurt	  um	  þætti	  er	  snéru	  að	  persónuvernd,	  s.s.	  hvernig	  myndefni	  væri	  
birt	  á	  samfélagsmiðlunum	  og	  hvort	  og	  þá	  hvernig	  leyfi	  væri	  fengið	  frá	  foreldrum.	  

Viðmælendur	  voru	  einnig	  spurðir	  út	  í	  varðveislu	  og	  eyðingu	  gagna	  og	  að	  lokum	  hvað	  væri	  

gert	  við	  síðurnar/miðlana	  í	  lok	  vetrar	  .	  	  

3.4	  Gagnagreining	  
Gögnin	  sem	  fengust	  úr	  spurningakönnuninni	  voru	  sett	  upp	  í	  myndrit	  til	  að	  átta	  sig	  betur	  á	  því	  
hvaða	  þýðingu	  tölurnar	  hefðu.	  Einnig	  voru	  svör	  við	  valkvæðum	  spurningum	  þar	  sem	  
svarendur	  höfðu	  tækifæri	  til	  að	  svara	  með	  eigin	  orðum	  lesin	  og	  reynt	  að	  finna	  þemu	  í	  þeim	  

svörum.	  Gögnin	  úr	  viðtölunum	  voru	  afrituð	  og	  marglesin	  og	  reynt	  að	  finna	  ákveðin	  þemu	  til	  
að	  bera	  saman	  við	  og	  styðja	  betur	  við	  niðurstöður	  spurningakönnunarinnar.	  	  

3.5	  Áreiðanleiki	  og	  réttmæti	  
Svör	  bárust	  frá	  45	  leikskólum	  af	  þeim	  62	  sem	  sent	  var	  á	  og	  svarhlutfall	  því	  alls	  73%.	  Svörunin	  

var	  mismunandi	  eftir	  spurningum	  þar	  sem	  ekki	  allir	  leikskólar	  svöruðu	  öllum	  spurningum	  og	  
því	  fékkst	  66-‐100%	  svörun	  sem	  var	  mismunandi	  milli	  spurninga.	  Samkvæmt	  Lichtman	  (2010)	  

eru	  niðurstöður	  í	  megindlegum	  rannsóknum	  taldar	  vera	  réttmætar	  ef	  úrtakið	  telur	  að	  

minnsta	  kosti	  30	  og	  því	  má	  telja	  að	  niðurstöður	  þessarar	  rannsóknar	  séu	  áreiðanlegar.	  Telja	  
má	  að	  einhver	  skekkja	  sé	  þó	  í	  niðurstöðum	  þar	  sem	  líklegt	  er	  að	  þeir	  leikskólar	  sem	  ekki	  

svöruðu	  könnuninni	  séu	  mögulega	  þeir	  leikskólar	  sem	  nýta	  sér	  ekki	  samfélagsmiðla	  í	  

leikskólastarfinu	  og	  að	  mögulega	  hafi	  titill	  könnunarinnar	  fælt	  þá	  leikskóla	  frá	  því	  að	  taka	  
þátt.	  	  

3.6	  Siðferðisleg	  álitamál	  
Mikilvægt	  er	  að	  rannsakendur	  séu	  ávallt	  meðvitaðir	  um	  sína	  eigin	  ábyrgð	  og	  sjái	  til	  þess	  að	  

tryggja	  persónuvernd,	  gæta	  fyllsta	  trúnaðar	  og	  að	  þátttakendur	  verði	  ekki	  fyrir	  neinum	  skaða	  

af	  rannsókninni	  (Licthman,	  2010).	  Í	  könnuninni	  var	  sérstaklega	  tekið	  fram	  að	  nafn	  leikskólans	  
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kæmi	  hvergi	  fram	  í	  niðurstöðum	  og	  fyllstu	  nafnleyndar	  yrði	  gætt.	  Tölvupóstur	  var	  sendur	  á	  

netföng	  allra	  leikskóla	  Reykjavíkurborgar	  þar	  sem	  kom	  fram	  hver	  stæði	  að	  rannsókninni,	  

hverjir	  væru	  leiðbeinendur	  og	  gerð	  var	  stuttlega	  grein	  fyrir	  rannsóknarefninu	  og	  óskað	  eftir	  
þátttöku	  viðkomandi	  leikskóla	  í	  rannsókninni.	  	  

Upplýst	  samþykki	  var	  fengið	  hjá	  viðmælendum	  í	  viðtölum	  sem	  tekin	  voru	  í	  kjölfar	  

spurningarkönnunarinnar	  (sjá	  viðauka	  A)	  og	  viðmælendum	  gert	  ljóst	  að	  þeim	  væri	  frjálst	  að	  
sleppa	  því	  að	  svara	  ákveðnum	  spurningum	  í	  viðtölunum	  og	  að	  farið	  væri	  með	  upplýsingarnar	  

frá	  þeim	  sem	  trúnaðarmál.	  Einnig	  var	  þeim	  gerð	  grein	  fyrir	  því	  að	  hvorki	  nafn	  þeirra	  né	  nafn	  

leikskólans	  myndi	  birtast	  í	  niðurstöðunum	  og	  eru	  þeim	  því	  gefin	  dulnefni	  í	  rannsókninni.	  
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4 Niðurstöður	  

Í	  þessum	  kafla	  er	  gerð	  grein	  fyrir	  niðurstöðum	  um	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  

og	  þær	  settar	  fram	  í	  átta	  undirköflum.	  Reynt	  verður	  að	  varpa	  ljósi	  á	  útbreiðslu	  notkunar	  
samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfi	  og	  hvaða	  samfélagsmiðla	  er	  verið	  að	  nota.	  Einnig	  verður	  

greint	  frá	  því	  hvernig	  efni	  verið	  er	  að	  deila	  á	  samfélagsmiðlum	  og	  hvernig	  vistun	  og	  eyðing	  

gagna	  fer	  fram.	  	  

Eins	  og	  áður	  kom	  fram	  byggjast	  niðurstöðurnar	  á	  blönduðum	  rannsóknaraðferðum,	  það	  

er	  bæði	  megindlegum	  gögnum	  fengnum	  úr	  spurningakönnuninni	  og	  eigindlegum	  gögnum	  

sem	  aflað	  var	  með	  viðtölum	  til	  að	  fá	  enn	  dýpri	  skilning	  á	  tölulegu	  gögnunum.	  Gögnum	  var	  

safnað	  á	  vormánuðum	  2018.	  	  

4.1	  Mismunandi	  samskiptaleiðir	  í	  leikskólastarfinu	  
Spurt	  var	  hvaða	  leiðir	  væru	  notaðar	  til	  að	  koma	  upplýsingum	  um	  leikskólastarfið	  til	  foreldra	  

og	  svöruðu	  allir	  45	  þátttakendurnir	  þessari	  spurningu.	  Eins	  og	  sjá	  má	  á	  mynd	  3	  þá	  voru	  
tölvupósturinn	  og	  tússtaflan	  einna	  mest	  notuð,	  eða	  í	  98%	  og	  93%	  tilfella,	  vefsíða	  leikskólans	  í	  
87%	  og	  samfélagsmiðlar	  í	  67%	  tilfella.	  	  

	  

9%	  
24%	  
38%	  

67%	  
87%	  
93%	  
98%	  

Stafrænn	  myndarammi	  

Annað	  

Samskiptabækur	  

Samfélagsmiðlar	  

Vefsíða	  skólans	  

Tússtafla	  

Tölvupóstur	  

Leiðir	  jl	  samskipta	  (n=45)	  

Mynd	  3.	  Hvaða	  leiðir	  eru	  notaðar	  til	  að	  koma	  upplýsingum	  um	  
leikskólastarfið	  til	  foreldra?	  



38	  

Leikskólar	  notast	  við	  fjölbreyttar	  leiðir	  til	  að	  koma	  upplýsingum	  um	  leikskólastarfið	  til	  

foreldrahópsins	  fyrir	  utan	  dagleg	  samskipti	  og	  foreldraviðtöl	  sem	  haldin	  eru	  einu	  sinni	  til	  

tvisvar	  sinnum	  á	  ári.	  Heiða	  sagðist	  nota	  mest	  samfélagsmiðla	  og	  tölvupóst	  og	  útskýrði	  það	  
sem	  svo	  að	  það	  væri	  fljótlegt	  að	  nota	  samfélagsmiðla.	  Hún	  nefndi	  að	  myndirnar	  töluðu	  sínu	  

máli	  og	  að	  ekki	  væri	  nauðsynlegt	  að	  setja	  alltaf	  einhvern	  texta	  inn	  heldur	  að	  nóg	  væri	  að	  

birta	  bara	  myndir	  eða	  myndbönd.	  Tölvupóstinn	  sagðist	  hún	  nota	  helst	  til	  að	  koma	  ýmsum	  
upplýsingum	  til	  foreldra	  en	  samfélagsmiðilinn	  notaði	  hún	  meira	  til	  að	  sýna	  frá	  starfinu	  og	  því	  

sem	  væri	  verið	  að	  gera	  á	  daginn.	  Hún	  sagði:	  	  

Ég	  hef	  samt	  líka	  alveg	  notað	  Instagram	  svona	  til	  að	  ítreka,	  skerpa	  aðeins	  á.	  Æi,	  þú	  
veist	  hvernig	  þetta	  er,	  það	  merkja	  ekkert	  allir	  fötin,	  eða	  útifötin	  hjá	  börnunum,	  

og	  ég	  setti	  einhvern	  tímann	  allt	  sem	  var	  ómerkt,	  sem	  var	  bara	  út	  um	  allt	  í	  

fataklefanum,	  ég	  setti	  það	  út	  á	  gólf	  og	  tók	  mynd	  á	  Instagram	  og	  æi,	  svona	  sló	  

þessu	  samt	  á	  létta	  strengi	  og	  bara	  svona	  -‐	  hey,	  það	  á	  eftir	  að	  merkja	  okkur	  –	  og	  
veistu,	  það	  virkaði!	  

Einn	  svarmöguleikinn	  við	  spurningunni	  um	  hvaða	  leiðir	  væru	  notaðar	  var	  möguleikinn	  
‘annað’.	  Þar	  komu	  fram	  aðrir	  möguleikar	  til	  að	  koma	  upplýsingum	  til	  foreldra,	  sem	  dæmi	  

dagbækur	  sem	  eru	  í	  fataklefum	  leikskólanna,	  vikupistlar	  og	  rafræn	  fréttabréf,	  tilkynningar	  

sem	  hengdar	  eru	  upp	  í	  fataklefum	  eða	  á	  hurðir	  og	  einnig	  var	  nefnt	  smáskilaboðakerfi	  í	  
gegnum	  vefsíðu	  eins	  skólans.	  Í	  viðtölum	  við	  Heiðu	  og	  Kolbrúnu	  var	  spurt	  hvort	  þeim	  fyndist	  

starf	  þeirra	  eitthvað	  hafa	  breyst	  við	  það	  að	  taka	  upp	  notkun	  á	  samfélagsmiðlum	  sem	  einn	  

möguleika	  í	  foreldrasamskiptum.	  Heiðu	  fannst	  ekki	  mjög	  mikið	  hafa	  breyst	  annað	  en	  að	  hún	  

notaði	  heimasíðu	  skólans	  í	  mun	  minna	  mæli	  þar	  sem	  hún	  setur	  ekki	  lengur	  myndir	  inn	  á	  

heimasíðuna.	  Auk	  þess	  að	  nota	  Instagram	  í	  starfinu	  þá	  sendir	  hún	  vikulega	  pósta,	  setur	  

auglýsingar	  í	  fataklefann	  og	  notar	  tússtöfluna	  fyrir	  ýmis	  konar	  skilaboð.	  Að	  öðru	  leyti	  hefur	  

lítið	  breyst	  að	  hennar	  mati,	  hún	  finnur	  ekki	  fyrir	  auknu	  álagi	  í	  starfi	  eftir	  að	  farið	  var	  að	  nota	  

samfélagsmiðla:	  	  

Einu	  sinni	  setti	  maður	  líka	  föstudagspóstana	  inn	  á	  heimasíðurnar,	  við	  erum	  alveg	  

löngu	  hætt	  því.	  En	  núna	  er	  það	  bara	  Instagram-‐ið	  sem	  hefur	  bæst	  við	  og	  

heimasíðan	  dottið	  út,	  annað	  hefur	  eiginlega	  ekkert	  breyst	  finnst	  mér.	  Mér	  finnst	  
þetta	  bara	  eitthvað	  svo	  auðvelt,	  og	  skemmtilegt.	  Kannski	  þess	  vegna	  finnst	  mér	  

lítið	  hafa	  breyst,	  eða	  þú	  veist,	  mér	  finnst	  ég	  ekkert	  hafa	  bætt	  á	  mig	  einhverju	  

meira	  að	  gera	  eða	  neitt	  þannig.	  Sumir	  tala	  um	  að	  þetta	  sé	  svo	  mikil	  vinna,	  mér	  
finnst	  það	  einmitt	  ekki,	  mér	  finnst	  þetta	  bara	  virkilega	  skemmtilegt.	  
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Kolbrún	   lýsti	   hvernig	   það	   að	   deila	   upplýsingum	   á	   samfélagsmiðlum	   sé	  

auðveldara	  en	  á	  hefðbundnum	  vefsíðum	  leikskólanna:	  

Nei,	  ég	  get	  ekki	  sagt	  að	  ég	  hafi	  breytt	  miklu	  hjá	  mér,	  nei,	  veistu	  þegar	  ég	  hugsa	  
um	  það	  þá	  finnst	  mér	  það	  ekki.	  Ég	  alveg	  þoldi	  ekki	  heimasíðuna,	  ég	  var	  eiginlega	  

bara	  ógeðslega	  léleg	  að	  setja	  eitthvað	  þar	  inn.	  En	  núna,	  núna	  myndi	  ég	  segja	  að	  

ég	  væri	  mjög	  góð,	  mjög	  aktíf	  í	  að	  koma	  skilaboðum	  og	  svona	  alls	  konar	  
upplýsingum	  til	  foreldra.	  

Greinilegt	  er	  að	  leikskólar	  nota	  fjölbreyttar	  leiðir	  til	  að	  koma	  upplýsingum	  til	  foreldra	  og	  

vilja	  reyna	  að	  ná	  til	  foreldra	  hratt.	  Myndir	  segja	  oft	  meira	  en	  þúsund	  orð	  og	  leikskólar	  nýta	  
sér	  leiðir	  í	  boði	  til	  að	  deila	  myndefni	  með	  foreldrum	  og	  veita	  þeim	  þannig	  enn	  betri	  innsýn	  í	  

leikskólastarfið.	  	  

4.2	  Samfélagsmiðlar	  í	  notkun	  í	  leikskólum	  
Þegar	  spurt	  var	  um	  hvaða	  samfélagsmiðill	  væri	  notaður	  voru	  svarendur	  beðnir	  að	  merkja	  við	  
allt	  sem	  átti	  við	  og	  í	  þessari	  spurningu	  fengust	  30	  svör	  eða	  67%	  svarhlutfall.	  Notkun	  

samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  í	  leikskólum	  á	  vegum	  Reykjavíkurborgar	  virðist	  því	  vera	  

nokkuð	  útbreidd	  og	  er	  Facebook	  langmest	  notaði	  miðillinn	  eða	  í	  um	  93%	  tilvika.	  	  

	  

Í	  ljós	  kom	  að	  10%	  svarenda	  notast	  við	  miðilinn	  Karellen	  og	  7%	  við	  Mentor.	  Aðeins	  bárust	  

2	  svör	  sem	  útskýrðu	  nánar	  notkun	  Karellen	  og	  voru	  báðir	  svarendur	  ánægðir	  með	  forritið	  

7%	  

7%	  

10%	  

20%	  

93%	  

Annað	  

Mentor	  

Karellen	  

Instagram	  

Facebook	  

Samfélagsmiðlar	  (n=30)	  

Mynd	  4.	  Ef	  samfélagsmiðlar/síður	  eru	  notaðar,	  hvaða	  miðill/síða	  er	  

notuð?	  
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Karellen	  til	  samskipta	  við	  foreldra.	  Aðeins	  1	  svar	  barst	  sem	  útskýrði	  notkun	  Mentor	  betur	  og	  

var	  forritið	  talið	  vera	  þægilegt,	  auðvelt	  og	  fljótlegt	  í	  notkun.	  Einnig	  var	  spurt	  út	  í	  notkun	  á	  

samfélagsmiðlunum	  Snapchat	  og	  YouTube	  í	  spurningakönnuninni	  en	  þeir	  miðlar	  voru	  ekki	  
notaðir	  af	  neinum	  leikskóla	  og	  því	  var	  ekki	  spurt	  frekar	  út	  í	  þá	  miðla.	  Valmöguleikinn	  ‘annað’	  

var	  einnig	  í	  boði	  við	  þessa	  spurningu	  og	  athygli	  vakti	  að	  enginn	  nefndi	  samfélagsmiðilinn	  

Twitter.	  Heiða	  og	  Kolbrún	  voru	  spurðar	  hvort	  þeir	  miðlar	  hefðu	  einhvern	  tímann	  verið	  ræddir	  
í	  þeirra	  leikskólum	  og	  þær	  svöruðu	  því	  neitandi.	  Heiða	  hélt	  áfram:	  

Nei,	  veistu,	  það	  hefur	  aldrei	  einhvern	  veginn	  komið	  upp,	  með	  Snapchat,	  ekki	  frá	  

foreldrum	  eða	  starfsfólki.	  En	  ég	  þekki	  sjálf	  til,	  eða	  sko,	  strákurinn	  minn	  var	  hjá	  
dagmömmu	  sem	  sendi	  snöpp,	  mér	  fannst	  það	  alveg	  gaman	  en,	  já,	  hérna,	  æ,	  mér	  

fannst	  það	  líka	  kannski,	  svolítið	  skrítið.	  En	  ég	  held,	  dagmömmur	  eru	  eitthvað	  

svona	  meira	  persónulegri	  eða,	  svona,	  maður	  er	  bara	  heima	  hjá	  þeim	  og	  svona,	  og	  

svo	  færri	  börn	  svo	  það	  er	  kannski	  bara	  öðruvísi.	  En	  mér	  finnst	  absolút	  ekki	  að	  
leikskólar	  eigi	  að	  vera	  að	  snappa,	  eða	  þú	  veist,	  senda	  snap	  af	  börnunum.	  Það	  er	  

alveg	  svolítið	  of	  mikið	  kannski.	  

4.3	  Efni	  sem	  deilt	  er	  á	  samfélagsmiðlum	  
Spurt	  var	  hvernig	  efni	  væri	  verið	  að	  miðla	  á	  samfélagsmiðlum	  og	  voru	  svarendur	  beðnir	  um	  

að	  merkja	  við	  allt	  sem	  átti	  við	  og	  í	  þessari	  spurningu	  fengust	  30	  svör	  eða	  um	  67%.	  
Samfélagsmiðlar	  virðast	  vera	  notaðir	  í	  fjölbreyttum	  tilgangi	  og	  er	  þar	  deilt	  ýmis	  konar	  efni	  
eins	  og	  sjá	  má	  á	  mynd	  5.	  	  

	  

17%	  
17%	  

27%	  
27%	  

63%	  
67%	  

87%	  
87%	  

Annað	  

Myndir	  sem	  börnin	  taka	  sjálf	  

Uppsjlltar	  myndir	  af	  barnahópum	  

Myndir	  af	  einstökum	  börnum	  þar	  sem	  þau	  eru	  þekkjanleg	  

Lýsingar	  eða	  sögur	  úr	  starfinu	  

Myndir	  af	  verkum	  barnanna	  

Myndir	  af	  barnahópum	  við	  leik	  og	  starf	  

Tilkynningar	  og	  auglýsingar	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Efni	  sem	  er	  deilt	  á	  samfélagsmiðla	  (n=30)	  

Mynd	  5.	  Hvernig	  efni	  er	  deilt	  á	  samfélagsmiðlunum?	  
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Af	  þeim	  sem	  svöruðu	  sögðust	  87%	  nota	  samfélagsmiðla	  til	  að	  deila	  tilkynningum	  og	  

auglýsingum	  og	  einnig	  sögðust	  87%	  deila	  myndum	  af	  barnahópnum	  í	  heild.	  Myndum	  af	  

einstökum	  börnum	  þar	  sem	  þau	  eru	  þekkjanleg	  er	  deilt	  í	  minna	  mæli	  eða	  í	  um	  27%	  tilvika.	  	  

Munur	  er	  á	  því	  hvernig	  efni	  er	  deilt	  inn	  á	  samfélagsmiðla	  og	  fer	  það	  eftir	  miðlunum	  

sjálfum,	  það	  er	  að	  munur	  greindist	  á	  milli	  miðlanna	  Facebook	  og	  Instagram.	  Þeir	  leikskólar	  

sem	  nota	  samfélagsmiðilinn	  Facebook	  deila	  frekar	  myndum	  af	  verkum	  barnanna	  eða	  
myndum	  sem	  sýna	  börn	  í	  starfi	  en	  hafa	  þá	  aðeins	  sýnilegar	  hendur	  barnanna	  eða	  fætur.	  Á	  

Facebook	  eru	  börnin	  í	  langflestum	  tilfellum	  óþekkjanleg.	  Ef	  hinsvegar	  samfélagsmiðillinn	  

Instagram	  er	  notaður,	  þá	  er	  frekar	  deilt	  myndum	  af	  börnunum	  þar	  sem	  þau	  eru	  þekkjanleg,	  
bæði	  hópmyndum	  og	  einstaklingsmyndum.	  Af	  svörum	  við	  opinni	  spurningu	  um	  tilgang	  

notkunar	  samfélagsmiðla	  mátti	  sjá	  að	  5	  leikskólar	  sem	  notast	  við	  samfélagsmiðla	  eru	  að	  nota	  

fleiri	  en	  einn	  miðil	  og	  þá	  í	  ólíkum	  tilgangi.	  Instagram	  var	  notað	  í	  lokuðum	  foreldrahópum	  til	  
þess	  að	  sýna	  alls	  kyns	  myndir	  úr	  leikskólastarfinu:	  	  

Ein	  deildin	  er	  að	  nota	  instagram	  til	  að	  miðla	  myndum	  úr	  daglegu	  starfi.	  Þá	  geta	  
foreldrar	  séð	  fyrr	  hvað	  börnin	  voru	  að	  gera	  yfir	  daginn.	  	  

	  

Lokaðir	  hópar	  fyrir	  hverja	  deild	  þar	  sem	  foreldrar	  hafa	  gefið	  samþykki	  sitt	  og	  um	  
er	  að	  ræða	  myndir	  eða	  það	  sem	  er	  að	  gerast	  núna.	  Gera	  nám	  barna	  sýnilegt	  með	  

myndum	  og	  hreyfimyndum.	  
	  
Tilgangur	  með	  því	  að	  nota	  Instagram	  er	  að	  gefa	  foreldrum	  innsýn	  í	  það	  starf	  sem	  

ekki	  kemst	  nægilega	  til	  skila	  með	  orðum	  eða	  beinum	  myndum.	  	  
	  
Yfirlitsmyndir	  eða	  myndir	  af	  barnahópum.	  Börnin	  eru	  þekkjanleg	  en	  reynt	  að	  vera	  

ekki	  með	  myndir	  af	  einstaka	  börnum.	  

	  
Þeir	  foreldrar	  sem	  veita	  leyfi	  til	  að	  birta	  myndir	  af	  börnunum	  þar	  geta	  verið	  í	  

hópnum	  og	  fylgst	  með	  því	  sem	  er	  að	  gerast	  á	  deildinni.	  

Samfélagsmiðillinn	  Facebook	  var	  frekar	  notaður	  til	  þess	  að	  koma	  alls	  kyns	  upplýsingum	  í	  
orðum	  til	  foreldra	  frekar	  en	  myndum	  af	  einstaka	  börnum.	  Foreldrar	  gátu	  einnig	  deilt	  efni	  eða	  

fyrirspurnum	  inn	  á	  síðuna:	  	  

Leikskólinn	  er	  með	  „like”	  síðu	  á	  Facebook.	  Markmiðið	  er	  að	  beina	  umferð	  að	  
heimasíðu	  leikskólans	  t.d.	  með	  því	  að	  láta	  vita	  að	  matseðlar	  eru	  komnir	  inn	  á	  

heimasíðuna,	  nýtt	  fréttabréf	  og	  svo	  framvegis.	  Á	  „like”	  síðuna	  fara	  einnig	  myndir	  
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með	  upplýsingum	  um	  það	  sem	  er	  gert	  í	  leikskólanum.	  

	  

Hver	  deild	  á	  sína	  Facebooksíðu	  [Facebook	  hóp],	  þær	  eru	  hugsaðar	  fyrir	  
upplýsingar	  um	  starfið,	  tilkynningar	  um	  viðburði	  og	  foreldrar	  geta	  sótt	  um	  leyfi	  

að	  setja	  inn	  auglýsingar	  um	  föt	  sem	  fara	  hugsanlega	  á	  ranga	  staði.	  	  

	  
Upplýsinga-‐	  og	  fréttaveita	  til	  foreldra	  um	  daglegt	  starf	  og	  fréttir	  almennt.	  

	  

FB	  síðan	  er	  opin	  öllum	  og	  auglýsum	  við	  hana	  þó	  nokkuð.	  Á	  þeim	  myndum	  eru	  
gjarnan	  börn	  og	  gætum	  við	  þess	  að	  ekki	  sjáist	  í	  andlit	  barnanna	  heldur	  aðeins	  í	  

hendur	  barna	  t.d.	  að	  mála	  eða	  þess	  háttar.	  

Af	  svörunum	  við	  opinni	  spurningu	  úr	  könnuninni	  um	  hvernig	  efni	  væri	  deilt	  á	  

samfélagsmiðla	  var	  ljóst	  að	  myndir	  voru	  þar	  í	  meirihluta.	  Myndirnar	  voru	  ýmist	  af	  börnum	  í	  
leik	  eða	  verkefnum	  sem	  börnin	  voru	  að	  vinna	  að:	  

Myndir	  af	  börnunum	  í	  leik	  og	  starfi.	  
Við	  birtum	  ekki	  myndir	  af	  börnunum,	  bara	  verkefnum.	  

Setjum	  ekki	  myndir	  af	  andlitum	  barnanna.	  

Við	  deilum	  alls	  konar	  myndum,	  hópmyndum,	  einstaklingmyndum,	  myndum	  af	  
verkum	  barnanna,	  myndum	  af	  börnunum	  að	  vinna	  að	  verki,	  myndbönd	  af	  leik	  

barnanna	  og	  af	  börnunum	  að	  syngja,	  allt	  saman	  er	  sett	  inn	  á	  lokaða	  síðu	  á	  

Instagram	  sem	  aðeins	  foreldrar	  hafa	  aðgang	  að.	  

Viðmælendur	  töluðu	  um	  ýmis	  verkefni	  sem	  unnin	  væru	  í	  leikskólanum	  sem	  gætu	  

mögulega	  talist	  vera	  á	  gráu	  svæði	  hvað	  varðar	  myndbirtingar,	  svo	  sem	  leikur	  með	  vatn	  eða	  

málningu	  þar	  sem	  börnin	  eru	  fáklædd.	  	  

Kolbrún	  nefndi	  að	  aldrei	  hefði	  komið	  upp	  sú	  staða	  að	  foreldri	  hefði	  talið	  myndefnið	  

óviðeigandi	  en	  engu	  að	  síður	  talaði	  hún	  um	  að	  leikskólinn	  vildi	  vera	  nærgætnari	  varðandi	  
slíkt	  myndefni.	  Hún	  talaði	  um	  að	  sum	  verkefni	  ættu	  ekki	  endilega	  erindi	  á	  samfélagsmiðla:	  

Við	  erum	  oft	  að	  gera	  eitthvað,	  með	  vatni	  eða	  málningu	  eða	  eitthvað	  svoleiðis,	  

eitthvað	  svona,	  einhver	  verkefni	  sem	  börnin	  verða	  blaut	  eða	  skítug	  af	  og	  þá	  
höfum	  við	  alveg	  tekið	  þau	  úr,	  úr	  fötunum	  og	  bara	  verið	  með	  þau	  á	  bleyjunni	  eða	  

nærbuxunum.	  En	  hérna,	  núna	  erum	  við	  svona,	  æi,	  það	  hefur	  aldrei	  neinn	  sagt	  

neitt	  við	  þessu	  en,	  við	  erum	  að	  reyna	  að	  passa	  okkur	  og,	  og	  erum	  ekki	  endilega	  
að	  setja	  myndir	  af	  því	  inn	  á	  Facebook-‐ið.	  
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Heiða	  talaði	  um	  að	  hafa	  birt	  myndir	  frá	  leik	  með	  vatni	  þar	  sem	  börnin	  voru	  fáklædd	  en	  

sagði	  að	  hún	  vissi	  ekki	  til	  þess	  að	  einhverjum	  hefði	  þótt	  það	  óviðeigandi.	  Hún	  talaði	  um	  

aukna	  umræðu	  í	  leikskólanum	  varðandi	  myndefni	  og	  taldi	  líklegt	  að	  vegna	  umræðunnar	  í	  
samfélaginu	  varðandi	  myndbirtingar	  á	  börnum	  að	  þá	  myndi	  hún	  líklega	  gæta	  sín	  enn	  betur:	  

Börnin	  voru	  að	  sulla	  með	  fullt	  af	  vatni	  í	  bala	  inn	  í	  aukaherberginu,	  þar	  sem	  þau	  

voru	  með	  fullt	  af	  dóti	  til	  að	  ausa	  vatninu	  og	  allt	  og	  sko,	  já,	  þau	  voru	  bara	  á	  
nærbuxunum.	  Ég	  tók	  hérna	  alveg	  myndir	  og	  ég	  setti	  alveg	  myndir	  á	  Instagram.	  Ég	  

veit	  ekki	  um	  neinn	  sem	  eitthvað,	  eða	  að	  neinum	  hafi	  ekki	  þótt	  þetta	  eitthvað	  í	  

lagi,	  eða	  þú	  veist,	  óviðeigandi	  en,	  já,	  ég	  veit	  ekki,	  ætli	  maður	  verði	  ekki	  að	  passa	  
sig,	  kannski	  að	  passa	  sig	  bara	  rosalega	  á	  þessu	  svona,	  svona	  fyrst	  þetta	  er	  komið	  í	  

umræðuna	  og	  svona.	  

Efni	  sem	  deilt	  er	  inn	  á	  samfélagsmiðla	  er	  frekar	  fjölbreytt	  en	  myndir	  og	  myndefni	  virðist	  

vera	  í	  þó	  nokkrum	  meirihluta.	  Munur	  var	  á	  hvernig	  efni	  var	  deilt	  á	  mismunandi	  
samfélagsmiðla	  en	  myndir	  af	  einstaka	  börnum	  voru	  frekar	  birtar	  á	  Instagram	  heldur	  en	  

Facebook.	  Svo	  virðist	  sem	  starfsmenn	  séu	  farnir	  að	  átta	  sig	  á	  þeim	  hættum	  sem	  geta	  fylgt	  
notkun	  samfélagsmiðla	  og	  þó	  að	  enginn	  hafi	  nefnt	  að	  óviðeigandi	  myndefni	  hafi	  verið	  sett	  á	  

samfélagsmiðla	  þá	  var	  samt	  ljóst	  að	  viðmælendur	  gættu	  þess	  hverju	  væri	  deilt	  hverju	  sinni.	  	  

4.4	  Markmið	  með	  notkun	  samfélagsmiðla	  
Í	  spurningakönnuninni	  var	  opin	  spurning	  þar	  sem	  spurt	  var	  hvert	  markmiðið	  með	  notkun	  
samfélagsmiðla	  væri.	  Rauði	  þráðurinn	  í	  öllum	  svörunum	  var	  að	  ná	  betur	  til	  foreldra,	  hraði	  

samskipta	  og	  að	  gera	  starfið	  sýnilegra.	  	  Alls	  svöruðu	  32	  þessari	  spurningu	  eða	  allir	  þeir	  sem	  

nota	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  og	  nefndu	  18	  þeirra	  að	  skilaboðin	  kæmust	  hratt	  og	  
örugglega	  til	  skila	  með	  því	  að	  deila	  slíku	  efni	  á	  samfélagsmiðlunum.	  Hér	  má	  sjá	  nokkur	  

dæmigerð	  svör:	  

Við	  setjum	  inn	  fréttir	  af	  starfinu,	  myndir	  og	  stutt	  videó	  ásamt	  tilkynningum.	  
Ástæða	  þess	  að	  við	  opnuðum	  Facebook	  síðu	  var	  að	  foreldrar	  sækja	  lítið	  í	  

heimasíðuna	  og	  missa	  af	  tölvupóstum.	  

Að	  ná	  til	  foreldra	  á	  mismunandi	  hátt.	  
Að	  ná	  til	  margra	  á	  stuttum	  tíma	  með	  fljótlegum	  hætti.	  

Að	  ná	  til	  flestra,	  bæta	  upplýsingamiðlun,	  kynna	  skólastarfið.	  

Að	  ná	  enn	  betur	  til	  foreldra.	  
Að	  leyfa	  foreldrum	  að	  fylgjast	  betur	  með	  starfinu	  á	  deildunum.	  
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Svo	  virðist	  sem	  foreldrar	  skoði	  mun	  frekar	  samfélagsmiðla	  og	  tilkynningar	  þar	  heldur	  en	  á	  

heimasíðu	  skólans	  eða	  í	  tölvupósti.	  Einn	  leikskólastjóri	  nefndi	  í	  spurningakönnuninni	  að	  hún	  

hefði	  eitt	  sinn	  boðað	  til	  foreldraviðtals	  með	  tölvupósti	  en	  hefði	  lent	  í	  því	  að	  enginn	  hafi	  mætt	  
í	  viðtalið	  og	  að	  ástæðan	  hefði	  verið	  „því	  að	  það	  kom	  ekkert	  píp	  (áminning	  um	  fundinn)	  til	  að	  

minna	  fólk	  á	  fundinn”.	  Flestir	  nefndu	  að	  foreldrar	  væru	  að	  óska	  eftir	  frekari	  upplýsingum	  um	  

börnin	  sín	  og	  starfið,	  nánari	  upplýsingum	  en	  þeim	  finnst	  þeir	  fá	  í	  gegnum	  tölvupóst	  og	  þess	  
háttar.	  Einnig	  var	  nefnt	  að	  foreldrar	  sækja	  meira	  í	  notkun	  samfélagsmiðla	  því	  margar	  

heimasíður	  skólanna	  eru	  orðnar	  úreltar	  og	  virka	  illa	  í	  símum	  enda	  settar	  upp	  fyrir	  tíma	  

snjalltækjanna.	  	  

Bæði	  Heiða	  og	  Kolbrún	  nefndu	  að	  þegar	  þyrfti	  að	  koma	  upplýsingum	  hratt	  og	  örugglega	  

til	  skila	  þá	  væri	  langfljótlegasta	  leiðin	  að	  setja	  inn	  tilkynningu	  á	  samfélagsmiðlana,	  til	  dæmis	  

til	  að	  minna	  á	  starfsdag	  eftir	  hádegi	  eða	  ferðir	  sem	  ætti	  að	  fara	  og	  hvað	  börnin	  þyrftu	  að	  
koma	  með	  fyrir	  þær.	  Þær	  nefndu	  báðar	  að	  þær	  hefðu	  fundið	  mikinn	  mun	  á	  því	  hversu	  skilvirk	  

þessi	  leið	  væri	  í	  stað	  þess	  að	  treysta	  alfarið	  á	  tölvupóst	  eða	  upplýsingatöflu	  í	  fataklefanum.	  

Heiða	  sagði:	  

Til	  dæmis	  þegar	  við	  erum	  að	  fara	  í	  vettvangsferð,	  á	  bókasafnið,	  Brúðubílinn,	  sjá	  

jólasveinanna	  eða	  eitthvað	  svoleiðis	  og	  verðum	  að	  leggja	  af	  stað	  á	  ákveðnum	  
tíma	  til	  að	  ná	  strætó	  og	  svona	  þá	  hef	  ég	  alveg	  minnt	  á	  með	  alls	  konar	  leiðum.	  Ég	  

sendi	  yfirleitt	  póst,	  og	  aftur	  póst,	  ég	  prenta	  út	  blað	  og	  lími	  á	  hurðina	  inn	  í	  
fataklefanum	  sem	  allir	  verða	  að	  koma	  inn	  um	  til	  þess	  að	  komast	  inn	  á	  deildina.	  En	  
samt,	  samt	  einhvern	  veginn	  voru	  alltaf	  nokkur	  börn	  sem	  komu	  of	  seint,	  eða	  

misstu	  af	  eða	  urðu	  að	  hitta	  á	  okkur	  á	  leiðinni	  eða	  eitthvað	  svoleiðis.	  Núna,	  þá	  geri	  
ég	  bara	  bæði,	  eða	  ég	  set	  ennþá	  miða	  á	  hurðina	  og	  sendi	  tölvupósta	  en	  ég	  set	  líka	  
inn	  á	  Instagram	  og	  ég	  sver	  það,	  mér	  finnst	  eins	  og	  fleiri	  séu	  alveg	  með	  þetta	  á	  

nótunum.	  Það	  gerist	  eiginlega	  aldrei	  lengur	  að,	  að	  einhver	  segist	  ekki	  hafa	  vitað	  

af	  þessu	  þannig	  að	  þetta	  virkar.	  

Kolbrún	  talaði	  um	  notkun	  Facebook	  og	  hversu	  þægilegt	  henni	  þætti	  að	  setja	  mikilvægar	  

upplýsingar	  þar	  inn	  og	  þá	  sérstaklega	  þegar	  þurfti	  að	  koma	  upplýsingum	  hratt	  og	  örugglega	  

til	  foreldra.	  Hún	  nefndi	  einnig	  kosti	  þess	  að	  geta	  séð	  á	  Facebook	  hverjir	  væru	  búnir	  að	  sjá	  
póstinn	  hennar:	  

Ég	  set	  allar	  svona	  upplýsingar,	  mikilvægar	  upplýsingar,	  inn	  á	  Facebook	  líka	  og	  

mér	  finnst	  svo	  kúl	  að	  geta	  séð,	  þú	  veist,	  ‘seen	  by’	  og	  þá	  veit	  ég	  hverjir	  eru	  búnir	  
að	  sjá	  þetta	  og	  hvort	  allir	  séu	  búnir	  að	  sjá	  þetta.	  Ég	  passa	  mig	  samt	  auðvitað,	  

hérna,	  sko	  að	  hafa	  ekki	  of	  mikið	  af	  póstum,	  þarna,	  þá	  hættir	  fólk	  bara	  að	  nenna	  

að	  lesa	  póstana	  frá	  mér	  eða	  eitthvað.	  En	  mér	  finnst	  þetta	  alveg	  skotheld	  leið	  til	  
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að	  koma	  einhverju,	  	  einhverjum	  upplýsingum	  til	  skila	  sem	  foreldrar	  þurfa	  að,	  að	  

bregðast	  við	  soldið	  hratt.	  

4.4.1	  Samþykki	  foreldra	  og	  persónuvernd	  

Spurt	  var	  að	  því	  hvort	  fengin	  séu	  leyfi	  frá	  foreldrum	  fyrir	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  

leikskólastarfinu	  og	  fengust	  37	  svör.	  Þar	  kom	  í	  ljós	  að	  flestir	  leikskólar	  bera	  það	  undir	  foreldra	  

og	  fá	  sérstakt	  leyfi	  til	  að	  mega	  birta	  myndir	  af	  börnunum	  á	  samfélagsmiðlum,	  eða	  60%	  

svarenda.	  Aftur	  á	  móti	  kom	  í	  ljós	  að	  16%	  leikskóla	  sækjast	  ekki	  eftir	  slíku	  leyfi.	  Af	  þeim	  sem	  
svöruðu	  ‘annað’	  þá	  var	  þar	  helst	  tekið	  fram	  að	  ekki	  væri	  fengið	  sérstakt	  leyfi	  til	  að	  birta	  

myndir	  af	  börnunum	  á	  samfélagsmiðlum	  vegna	  þess	  að	  ekki	  væru	  birtar	  þekkjanlegar	  myndir	  

af	  börnunum	  heldur	  myndir	  af	  verkum	  eða	  höndum	  barna	  að	  vinna	  verk.	  Ef	  foreldrar	  barns	  
hafa	  sagt	  nei	  við	  því	  að	  myndir	  af	  barninu	  séu	  birtar	  á	  samfélagsmiðlum	  þá	  er	  farið	  eftir	  því	  

og	  ekki	  settar	  myndir	  af	  því	  barni.	  Einn	  leikskóli	  svaraði	  því	  að	  tölvupóstur	  hefði	  verið	  sendur	  

út	  á	  alla	  foreldra	  þar	  sem	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  starfinu	  hefði	  verið	  kynnt	  og	  þeir	  foreldrar	  
sem	  ekki	  vildu	  vera	  með	  beðnir	  um	  að	  hafa	  samband.	  	  

Heiða	  nefndi	  að	  hennar	  leikskóli	  væri	  sífellt	  að	  bæta	  sig	  varðandi	  það	  að	  fá	  samþykki	  frá	  

foreldrum	  og	  hvernig	  farið	  er	  með	  gögnin.	  Í	  fyrstu	  var	  bætt	  við	  spurningu	  inn	  á	  blaðið	  þar	  

sem	  foreldrar	  veita	  leyfi	  fyrir	  myndatökum	  af	  barninu	  af	  starfsfólki,	  að	  fá	  að	  nota	  myndir	  í	  
skráningar	  og	  hvort	  gestir	  og	  fjölmiðlar	  megi	  taka	  myndir	  af	  barninu.	  Svo	  var	  farið	  í	  að	  gera	  

sérstakt	  leyfisblað	  fyrir	  notkun	  Instagram	  og	  þar	  var	  tekið	  fram	  að	  einungis	  foreldrar	  barna	  á	  

deildinni	  hefðu	  aðgang	  að	  síðunni	  og	  að	  síðunni	  yrði	  eytt	  út	  í	  lok	  vetrar	  ásamt	  öllum	  
myndum.	  Síðan	  myndi	  því	  ekki	  færast	  milli	  deilda	  eins	  og	  hafði	  verið	  gert	  áður.	  

Annað	  
24%	  

Nei	  
16%	  

Já	  
60%	  

Foreldrar	  veita	  leyfi	  (n=37)	  

Mynd	  6.	  Hefur	  skólinn	  fengið	  skriflegt	  leyfi	  frá	  foreldrum	  til	  að	  mega	  birta	  
myndir	  á	  samfélagsmiðlum/síðunni?	  
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Ábyrgðin	  liggur	  hjá	  þeim	  sem	  setja	  inn	  myndirnar	  og	  í	  einhverjum	  tilfellum	  eru	  

leikskólastjórar	  fylgjendur	  á	  þessum	  samfélagsmiðlum	  og	  geta	  þá	  séð	  hvort	  efnið	  sem	  sett	  er	  

inn	  sé	  viðeigandi.	  Tveir	  svarendur	  í	  spurningakönnuninni	  tóku	  fram	  áhyggjur	  sínar	  varðandi	  
nýju	  persónuverndarlögin	  en	  sögðu	  að	  þeir	  yrðu	  að	  treysta	  því	  að	  fólk	  kynni	  sér	  hófs	  í	  þessu	  

og	  birti	  aðeins	  viðeigandi	  myndir	  og	  upplýsingar	  um	  börnin:	  

Við	  höfum	  rætt	  notkun	  samfélagsmiðla	  og	  hverju	  er	  viðeigandi	  að	  deila	  og	  hverju	  
ekki	  en	  þetta	  er	  samt	  sem	  áður	  alltaf	  persónubundið.	  Sumum	  finnst	  eitthvað	  vera	  

í	  lagi	  á	  meðan	  öðrum	  finnst	  það	  ekki.	  Þess	  vegna	  tók	  ég	  þessa	  umræðu	  upp	  á	  

starfsmannafundi	  og	  við	  settum	  niður	  nokkrar	  reglur	  varðandi	  þetta.	  Við	  vildum	  
eiginlega	  bara	  hafa	  varann	  á,	  að	  vera	  búin	  að	  setja	  mörkin	  áður	  en	  einhver	  færi	  

kannski	  yfir	  þau.	  

Einnig	  kom	  fram	  ánægja	  starfsfólks	  með	  notkun	  samfélagsmiðla	  og	  hversu	  mikilvægt	  það	  
væri	  að	  fara	  varlega	  í	  tengslum	  við	  myndbirtingar	  af	  því	  að	  það	  yrði	  missir	  af	  því	  að	  þurfa	  að	  

hætta	  að	  nota	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu:	  

Öllum	  deildarstjórunum	  finnst	  þetta	  svo	  skemmtilegt	  að	  við	  viljum	  ekki	  missa	  

þetta	  frá	  okkur	  og	  erum	  mjög	  varkár	  varðandi	  allt	  sem	  við	  setjum	  inn.	  Við	  höfum	  

ekki	  fengið	  neinar	  athugasemdir	  en	  við	  höfum	  líka	  gætt	  okkar	  mjög	  vel.	  	  

Heiða	  nefndi	  að	  það	  væri	  eitt	  barn	  á	  sinni	  deild	  sem	  ekki	  mætti	  birta	  myndir	  af	  í	  neinum	  

tilfellum,	  hvorki	  á	  samfélagsmiðlum	  né	  á	  heimasíðu	  skólans	  og	  það	  væri	  virt.	  Það	  barn	  væri	  
tekið	  til	  hliðar	  í	  hópmyndum	  sem	  ætti	  að	  birta	  á	  netinu	  en	  fengi	  samt	  að	  vera	  með	  á	  
hópmyndum	  sem	  færu	  í	  ferilmöppur	  eða	  eitthvað	  slíkt.	  Hún	  sagði	  að	  fyrst	  þegar	  þetta	  hefði	  

komið	  upp	  hefði	  verið	  örlítið	  snúið	  að	  gæta	  þess	  að	  barnið	  væri	  aldrei	  á	  neinum	  myndum	  en	  

svo	  væri	  þetta	  orðið	  auðvelt	  og	  fyrirhafnarlaust.	  Þetta	  væri	  ekki	  eitthvað	  sem	  hin	  börnin	  
tækju	  eftir,	  þau	  væru	  ekkert	  að	  spá	  í	  því	  hvort	  þetta	  tiltekna	  barn	  væri	  með	  á	  mynd	  eða	  ekki.	  	  

4.4.2	  Aðgangur	  að	  samfélagsmiðlum	  

Miðlarnir	  eru	  í	  langflestum	  tilfellum	  aðeins	  aðgengilegir	  foreldrum	  barnanna	  en	  spurt	  var	  
hverjir	  gætu	  séð	  efnið	  sem	  deilt	  er	  á	  samfélagsmiðla	  og	  fengust	  30	  svör.	  Merkt	  var	  við	  

einungis	  foreldra	  í	  90%	  tilfella	  og	  13%	  merktu	  við	  valmöguleikann	  ‘annað’	  og	  var	  það	  helst	  til	  

að	  útskýra	  betur	  þegar	  notaðir	  voru	  tveir	  miðlar.	  Þarna	  greindist	  líka	  munur	  á	  milli	  Facebook	  

og	  Instagram	  og	  voru	  Instagram	  síðurnar	  þá	  aðeins	  fyrir	  foreldra	  en	  Facebook	  síðurnar	  opnar	  
fleiri	  aðstandendum	  og	  jafnvel	  öðrum.	  



	  

47	  

	  

Heiða	  talaði	  um	  Instagram	  síðuna	  í	  sínum	  skóla	  og	  sagði	  frá	  því	  hvernig	  notkunin	  hefði	  breyst	  

eftir	  því	  sem	  meiri	  reynsla	  fékkst.	  Í	  fyrstu	  höfðu	  mun	  fleiri	  aðgang	  að	  síðunum	  en	  smám	  
saman	  fór	  starfsfólkið	  að	  setja	  sér	  verklagsreglur	  og	  takmarka	  aðgang	  starfsmanna	  að	  

síðunum	  utan	  leikskólans:	  

Í	  fyrstu,	  þá	  voru	  deildirnar	  að	  fylgjast	  með	  hinum	  deildunum	  og	  deildarstjórinn	  og	  
sumir	  starfsmenn	  voru	  líka	  „followers”	  á	  síðunni.	  Okkur	  fannst	  það	  allt	  í	  lagi	  en	  

svo	  þegar	  við	  fórum	  að	  reyna	  að	  bæta	  okkur,	  líka	  í	  að	  fá	  betri	  samþykki,	  þá	  spratt	  
upp	  umræðan	  að	  ef	  starfsmenn	  eru	  að	  follow-‐a	  að	  þá	  er	  hægt	  að	  skoða	  þessar	  
myndir	  í	  rauninni	  hvar	  sem	  er	  því	  þetta	  er	  þá	  bara	  aðgengilegt	  í	  símanum	  hjá	  

manni.	  	  

Heiða	  hélt	  áfram	  og	  talaði	  um	  hversu	  mikilvægt	  það	  er	  að	  fara	  varlega	  þegar	  verið	  er	  að	  

setja	  upp	  slíkar	  síður.	  Ein	  lítil	  mistök	  geta	  orðið	  til	  þess	  að	  allir	  hafi	  aðgang	  að	  síðunni:	  

Æi,	  svo	  þarf	  maður	  alltaf	  að	  passa	  sig	  sko,	  ég	  hef	  einu	  sinni	  verið	  að	  stofna	  nýja	  
Instagram	  síðu	  og	  gleymdi,	  ...	  var	  sem	  betur	  fer	  ekkert	  búin	  að	  setja	  neitt	  inn	  	  

á	  síðuna	  en	  ...	  gleymdi	  að	  stilla	  á	  ‘private’	  þannig	  að	  síðan	  var	  bara	  opin	  þú	  veist,	  

hver	  sem	  er	  gat	  séð	  hana.	  	  

Kolbrún	  sagði	  að	  Facebook	  síðan	  þeirra	  væri	  fyrir	  aðra	  aðstandendur	  líka,	  hún	  væri	  
nokkuð	  lokuð	  en	  þar	  væru	  alveg	  myndir	  af	  börnunum	  þannig	  að	  þau	  þekkist:	  

13%	  

3%	  

3%	  

17%	  

90%	  

Annað	  

Foreldrar	  og	  fleiri	  
aðstandendur	  

Opin	  síða	  

Á	  ekki	  við	  

Einungis	  foreldrar	  

Aðgangur	  að	  miðlinum	  auk	  starfsfólks	  
(n=30)	  

Mynd	  7.	  Hverjir	  geta	  séð	  það	  sem	  deilt	  er	  á	  samfélagsmiðlinum/	  
síðunni	  fyrir	  utan	  starfsfólk?	  
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Við	  erum	  með	  Facebook	  síðuna,	  eða	  hver	  deild	  er	  með	  sína	  síðu,	  og	  það	  hafa	  

alveg	  verið	  foreldrar	  og	  ömmur	  og	  afar	  og	  svona.	  Starfsmenn	  hafa	  líka	  aðgang	  að	  

henni,	  ekki	  samt	  aðrir	  starfsmenn,	  bara	  starfsmennirnir	  á	  deildinni.	  

Heiða	  talaði	  um	  að	  aðgangur	  að	  Instagram	  síðunum	  væri	  orðinn	  mun	  takmarkaðri	  heldur	  

en	  hann	  hefði	  verið	  í	  fyrstu	  og	  að	  foreldrar	  skrifuðu	  undir	  eyðublað	  þar	  sem	  kæmi	  fram	  

hverjir	  hefðu	  aðgang	  að	  síðunni.	  Hún	  segir	  að	  í	  leyfisbréfinu	  standi	  skýrt	  að	  einungis	  foreldra	  
barna	  á	  viðkomandi	  deild	  hafi	  aðgang	  að	  síðunni	  auk	  starfsmanna	  í	  gegnum	  spjaldtölvu	  

deildarinnar.	  	  

Að	  mati	  viðmælenda	  er	  notkun	  samfélagsmiðla	  fljótleg	  og	  árangursrík	  leið	  þegar	  kemur	  
að	  því	  að	  koma	  skilaboðum	  til	  foreldra.	  Leikskólar	  höfðu	  einnig	  gagn	  og	  gaman	  af	  því	  að	  geta	  

sýnt	  myndir	  frá	  starfinu	  og	  vildu	  sífellt	  bæta	  sig	  varðandi	  takmarkanir	  að	  miðlunum	  og	  fá	  

skriflegt	  leyfi	  frá	  foreldrum	  til	  þess	  að	  geta	  haldið	  áfram	  að	  nota	  samfélagsmiðla	  í	  
foreldrasamstarfinu.	  Í	  upphafi	  virðist	  hafa	  verið	  farið	  nokkuð	  geyst	  af	  stað	  og	  aðgangur	  

miðlanna	  ekki	  sérstaklega	  takmarkaður	  en	  viðmælendur	  nefndu	  það	  að	  á	  hverju	  ári	  hefðu	  
umræður	  orðið	  til	  þess	  að	  verkferlinu	  hefði	  verið	  breytt	  og	  það	  bætt	  til	  hins	  betra.	  	  

4.4.3	  Tæki	  til	  myndatöku	  	  

Þegar	  spurt	  var	  um	  hvaða	  tæki	  starfsmenn	  leikskóla	  nota	  til	  að	  taka	  myndir	  og	  hvernig	  þeir	  
geyma	  gögnin	  var	  beðið	  um	  að	  merkja	  við	  allt	  sem	  átti	  við	  og	  fengust	  45	  svör.	  Flestallir	  

leikskólar	  eiga	  einhver	  tæki	  til	  þess	  að	  taka	  myndir	  í	  leikskólastarfinu.	  Algengast	  var	  að	  

leikskólar	  notist	  við	  annaðhvort	  iPad/spjaldtölvu	  eða	  myndavél	  í	  eigu	  leikskólans	  og	  sögðust	  
80%	  svarenda	  nota	  iPad/spjaldtölvu	  í	  eigu	  leikskólans	  til	  að	  taka	  myndir	  af	  börnum	  og	  

starfinu	  og	  60%	  svarenda	  nota	  myndavél	  í	  eigu	  leikskólans.	  Athygli	  vakti	  að	  22%	  aðspurðra	  

sögðust	  nota	  síma	  í	  eigu	  starfsmanns	  til	  að	  taka	  myndir	  af	  börnum	  og	  starfinu.	  	   	  

7%	  

2%	  

11%	  

22%	  

60%	  

80%	  

Annað	  

Myndavél	  i	  eigu	  starfsmanna	  

Snjallsíma	  í	  eigu	  leikskólans	  

Snjallsíma	  i	  eigu	  starfsmanna	  

Myndavél	  í	  eigu	  leikskólans	  

iPad/spjaldtölvu	  í	  eigu	  leikskólans	  

Tæki	  jl	  að	  taka	  myndir	  (n=45)	  

Mynd	  8.	  Hvaða	  tæki	  nota	  starfsmenn	  til	  að	  taka	  myndir	  af	  starfinu/börnunum?	  
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Í	  spurningakönnuninni	  merktu	  7%	  við	  ‘annað’	  og	  var	  það	  til	  þess	  að	  útskýra	  betur	  notkun	  

einkasíma.	  Svörin	  voru	  á	  þá	  leið:	  

Vissir	  starfsmenn	  hafa	  leyfi	  til	  að	  nota	  sína	  síma.	  
Stundum	  eru	  einkasímar	  notaðir,	  bara	  fyrir	  myndatökur.	  

Starfsfólk	  á	  ekki	  að	  nota	  eigin	  síma	  við	  myndatökur,	  það	  gerist	  samt	  í	  

göngutúrum	  þar	  sem	  ekki	  er	  nein	  önnur	  myndavél.	  

Heiða	  ræddi	  það	  hvers	  vegna	  hún	  notar	  sinn	  síma	  við	  myndatökur,	  þar	  tók	  hún	  fram	  að	  

spjaldtölva	  leikskólans	  væri	  orðin	  mjög	  léleg	  og	  að	  myndavélin	  væri	  engu	  skárri.	  Hún	  segist	  

nota	  símann	  sinn	  þegar	  hún	  ætli	  sér	  að	  taka	  góðar	  myndir	  því	  að	  myndavélin	  í	  símanum	  
hennar	  sé	  mun	  betri	  en	  það	  sem	  væri	  í	  boði	  í	  leikskólanum.	  	  

Kolbrún	  talaði	  um	  hversu	  óhentugt	  það	  væri	  að	  vera	  með	  spjaldtölvuna	  úti	  við,	  sem	  

dæmi	  í	  vettvangsferðum	  með	  börnunum	  og	  sagðist	  þar	  af	  leiðandi	  stundum	  taka	  myndir	  á	  
símann	  sinn	  í	  slíkum	  ferðum	  en	  eyða	  þeim	  strax	  út.	  	  

4.4.4	  Vistun	  og	  eyðing	  gagna	  

Þegar	  spurt	  var	  um	  vistun	  gagna	  var	  hægt	  að	  merkja	  við	  allt	  sem	  við	  á	  og	  fengust	  39	  svör	  en	  
67%	  sögðust	  vista	  myndirnar	  í	  tölvum	  leikskólans.	  Einnig	  voru	  myndir	  vistaðar	  á	  hörðum	  

diskum/flökkurum	  og	  á	  spjaldtölvunni.	  Undir	  möguleikanum	  ‘annað’	  var	  nefnd	  meðal	  annars	  
vistun	  mynda	  á	  Dropbox,	  iCloud	  og	  að	  myndir	  væru	  einungis	  vistaðar	  á	  heimasíðum	  skólanna	  

eða	  samfélagsmiðlasíðunum,	  það	  er	  að	  myndunum	  væri	  eytt	  jafnóðum	  út	  af	  tækjum.	  	  

	  

28%	  

31%	  

38%	  

67%	  

Annað	  

iPad	  

Hörðum	  disk	  eða	  
flakkara	  

Tölvu	  

Vistun	  mynda	  (n=39)	  	  

Mynd	  9.	  Hvar	  eru	  myndir	  vistaðar?	  
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Spurt	  var	  hvað	  yrði	  um	  myndirnar	  og	  efni	  síðnanna	  í	  lok	  vetrar	  og	  fengust	  34	  svör.	  Alls	  

merktu	  32%	  svarenda	  við	  það	  að	  Instagram	  aðganginum	  og	  efni	  væri	  eytt	  út	  í	  lok	  vetrar.	  Í	  

29%	  tilfella	  var	  efnið	  áfram	  á	  Instagram	  eða	  í	  Facebook	  hópnum	  og	  í	  12%	  tilfella	  var	  nafni	  
Instagram	  aðgangsins	  breytt	  þegar	  börnin	  flytjast	  milli	  deilda	  og	  efni	  síðasta	  árs	  því	  enn	  

aðgengilegt	  á	  miðlinum.	  	  

	  

Í	  ‘annað’	  nýttu	  margir	  sér	  tækifærið	  til	  að	  útskýra	  betur	  og	  þá	  helst	  þegar	  báðir	  miðlarnir,	  

Instagram	  og	  Facebook,	  voru	  notaðir	  og	  þá	  var	  munur	  á	  því	  hvað	  var	  gert	  í	  lok	  vetrar.	  
Instagram	  síðum	  var	  frekar	  eytt	  en	  efni	  Facebook	  síðna	  var	  enn	  aðgengilegt	  á	  Facebook.	  
Nánari	  svör	  í	  ‘annað’	  voru	  meðal	  annars:	  

Á	  hverju	  hausti	  lokum	  við	  fyrir	  Instagram	  síðuna	  og	  opnum	  nýja.	  

Efni	  er	  auðvitað	  alltaf	  á	  Facebook	  en	  foreldrar	  barna	  og	  starfsmenn	  sem	  hætta	  

eru	  teknir	  út	  af	  síðunni	  [Facebook].	  

Efninu	  er	  eytt	  að	  hluta	  til.	  

Instagram	  :	  hópunum	  verður	  eytt	  í	  lok	  vetrar	  –	  Facebook:	  myndir	  verða	  áfram.	  

Heiða	  sagði	  að	  hennar	  leikskóli	  hefði	  alltaf	  verið	  að	  bæta	  sig	  og	  væri	  enn	  að.	  Í	  fyrstu	  
hefðu	  þau	  ekki	  lokað	  og	  eytt	  Instagram	  síðum	  í	  lok	  vetrar	  heldur	  breytt	  nafninu	  á	  síðunum	  

eftir	  því	  sem	  börnin	  færu	  upp	  um	  deildir.	  Foreldrar	  barna	  á	  elstu	  deildunum	  gætu	  því	  

tæknilega	  séð	  farið	  um	  það	  bil	  þrjú	  til	  fjögur	  ár	  aftur	  í	  tímann	  og	  skoðað	  myndir	  frá	  
barnahópnum	  þegar	  hann	  var	  á	  yngstu	  deild.	  Eftir	  umræður	  um	  notkun	  Instagram	  á	  

starfsmannafundi	  var	  ákveðið	  að	  eyða	  út	  hverjum	  og	  einum	  aðgangi	  í	  lok	  vetrar	  og	  opna	  

12%	  

26%	  

29%	  

32%	  

Nafni	  síðunnar	  er	  breys	  þegar	  
börn	  flytjast	  milli	  deilda	  en	  

áfram	  notuð	  

Annað	  

Efnið	  er	  áfram	  á	  síðunni/
hópnum	  

Aðganginum	  og	  efni	  er	  eys	  

Varðveisla/eyðing	  mynda	  (n=34)	  

Mynd	  10.	  Hvað	  verður	  um	  myndirnar	  í	  lok	  vetrar?	  
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nýjan	  og	  þar	  með	  væru	  foreldrar	  ekki	  að	  sjá	  gamlar	  myndir	  af	  börnum	  sem	  væru	  jafnvel	  ekki	  

lengur	  í	  leikskólanum.	  Heiða	  hélt	  áfram	  og	  útskýrði	  að	  ekki	  hefði	  reynst	  jafn	  auðvelt	  að	  eyða	  

út	  aðgangi	  og	  þau	  hefðu	  haldið	  í	  fyrstu:	  

En	  svo	  þegar	  kom	  að	  því	  að	  eyða	  því	  í	  lok	  vetrar,	  það	  var	  sko	  ekkert	  auðvelt	  skal	  

ég	  segja	  þér.	  Við	  vorum	  alveg	  heillengi	  að	  þessu,	  að	  finna	  út	  úr	  þessu	  með	  alls	  

konar	  gúggli	  og	  vidjóum,	  og	  loksins	  tókst	  það.	  En	  þetta	  Instagram	  er	  ekkert	  að	  
gera	  þetta	  neitt	  auðvelt	  fyrir	  mann	  sko,	  þetta	  var	  meiriháttar	  vesen.	  

Kolbrún	  talaði	  um	  Facebook	  í	  sínum	  skóla	  og	  að	  þar	  væri	  Facebook	  síðunum	  ekki	  eytt.	  

Nafni	  þeirra	  væri	  breytt	  þegar	  börnin	  flyttust	  upp	  um	  deildir	  og	  starfsfólk	  á	  þeirri	  deild	  fengi	  
stjórnina	  á	  síðunni	  [Facebook	  hóp].	  Hún	  sagði	  að	  börnin	  væru	  ekki	  vel	  þekkjanleg	  þó	  svo	  að	  

foreldrar	  þeirra	  myndu	  eflaust	  þekkja	  sín	  börn.	  Hún	  sagði	  að	  mögulega	  myndu	  þau	  

endurskoða	  þetta	  næst	  þegar	  börnin	  flyttust	  á	  milli	  deilda.	  	  

Myndavélar	  og	  spjaldtölvur	  virðast	  vera	  helstu	  tækin	  sem	  starfsmenn	  leikskóla	  nota	  til	  að	  

taka	  myndir	  af	  börnum	  í	  leik	  og	  starfi.	  Einkasímar	  eru	  þó	  notaðir	  í	  einstaka	  tilfellum,	  til	  
dæmis	  þegar	  farið	  er	  í	  vettvangsferðir	  eða	  þegar	  taka	  á	  góðar	  myndir	  fyrir	  hólf	  barnanna	  eða	  

eitthvað	  slíkt.	  Flestir	  nefndu	  lélegar	  myndavélar	  eða	  óhentugar	  spjaldtölvur	  sem	  ástæður	  

þess	  að	  myndir	  væru	  teknar	  á	  einkasíma.	  	  

Starfsfólk	  leikskóla	  í	  Reykjavík	  er	  nú	  farið	  að	  ræða	  og	  ígrunda	  notkun	  samfélagsmiðla	  og	  

hvað	  sé	  hægt	  að	  gera	  betur.	  Nú	  er	  í	  auknum	  mæli	  farið	  að	  eyða	  aðgangi	  að	  Instagram	  síðum	  í	  

lok	  vetrar.	  	  

4.5	  Upphafið	  að	  notkun	  samfélagsmiðla	  
Í	  spurningakönnuninni	  var	  svarendum	  gefið	  tækifæri	  til	  að	  svara	  opnum	  spurningum	  og	  
koma	  einhverju	  öðru	  á	  framfæri.	  Mörg	  svörin	  útskýrðu	  af	  hverju	  verið	  væri	  að	  nota	  

samfélagsmiðla	  og	  einnig	  fannst	  sumum	  þeir	  þurfa	  að	  afsaka	  það	  að	  þeir	  væru	  ekki	  að	  nota	  

samfélagsmiðla	  þrátt	  fyrir	  að	  finna	  fyrir	  mikinn	  þrýsting	  frá	  foreldrum.	  Af	  svörunum	  mátti	  
greina	  að	  verið	  væri	  að	  koma	  til	  móts	  við	  þrýsting	  frá	  foreldrum	  með	  því	  að	  nota	  

samfélagsmiðla.	  Í	  svörunum	  má	  álykta	  að	  foreldrar	  séu	  að	  óska	  eftir	  því	  að	  fá	  að	  vita	  meira	  

um	  starfið	  í	  leikskólanum	  og	  að	  fá	  að	  sjá	  meira	  af	  því	  í	  formi	  mynda.	  Hraði	  samfélagsins	  er	  
orðinn	  slíkur	  að	  foreldrar	  vilja	  fá	  þessar	  upplýsingar	  í	  rauntíma:	  

Foreldrar	  vilja	  fá	  upplýsingar	  og	  myndir	  í	  ‘núinu’.	  

Foreldrar	  vilja	  fá	  betri	  innsýn	  inn	  í	  starfið.	  
Foreldrar	  hafa	  kvartað	  undan	  viðmóti	  heimasíðunnar,	  hún	  er	  orðin	  úrelt.	  

Í	  allri	  umræðunni	  um	  mannekluna	  sem	  var	  í	  haust	  og	  hversu	  erfitt	  var	  að	  manna	  

deildir	  þá	  fannst	  okkur	  gott	  að	  geta	  samt	  sýnt	  fram	  á	  það	  að	  hér	  er	  faglegt	  starf	  í	  
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fyrirrúmi	  þrátt	  fyrir	  erfiðleikana.	  Mér	  fannst	  foreldrar	  hafa	  meiri	  skilning	  á	  

stöðunni	  þegar	  þeir	  sáu	  að	  það	  bitnaði	  ekki	  á	  starfinu	  með	  börnunum.	  

Í	  öðrum	  leikskólanum	  hafði	  komið	  ábending	  í	  ytra	  mati	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  gera	  nám	  
barna	  sýnilegra.	  Í	  kjölfarið	  fór	  af	  stað	  umræða	  um	  hvernig	  hægt	  væri	  að	  auka	  sýnileikann	  og	  

Heiða	  lýsir	  því	  svona:	  

Eftir	  ytra	  mat	  sem	  var	  gert,	  alveg	  fyrir	  nokkrum	  árum,	  þegar	  við	  vorum	  að	  fara	  
yfir	  niðurstöðurnar	  úr	  því,	  þá	  kom	  upp	  löng	  umræða	  um	  skráningar,	  skráningar	  til	  

að	  gera	  nám	  barnanna	  í	  leikskólanum	  sko	  sýnilegra	  þannig	  að,	  hérna,	  þessi	  

sýnileiki,	  já,	  heimasíðan	  var	  eiginlega	  bara	  búin	  og	  einhver	  nefndi	  Instagram.	  Við	  
vorum	  bara	  hey,	  prófum	  það	  bara,	  og	  erum	  enn	  að	  nota	  það.	  

4.6	  Óöryggi	  starfsfólks	  við	  notkun	  samfélagsmiðla	  
Annað	  sem	  svarendur	  könnunarinnar	  nefndu	  oft	  var	  óöryggi	  við	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  

starfinu,	  það	  væru	  engar	  skýrar	  reglur	  um	  hvernig	  ætti	  að	  snúa	  sér	  í	  þessu	  til	  að	  hafa	  þetta	  
allt	  rétt.	  	  

Þetta	  var	  meðal	  annars	  nefnt:	  

Spurning	  hvort	  Skóla-‐	  og	  frístundasvið	  þurfi	  ekki	  að	  koma	  betur	  inn	  í	  þetta	  og	  

setja	  reglurnar.	  
Nú	  er	  verið	  að	  breyta	  persónuverndarlögum	  og	  því	  mikilvægt	  að	  Skóla-‐	  og	  

frístundasvið	  og/eða	  Menntamálaráðuneytið	  gefi	  út	  skýr	  viðmið	  um	  myndatökur	  

í	  skólastarfi,	  hver	  er	  tilgangur	  með	  þeim	  og	  hvað	  verður	  um	  myndirnar.	  Viðmið	  

sem	  standast	  kröfur	  um	  skólastarf	  og	  Aðalnámskrár	  skólanna.	  	  

Í	  dag	  er	  lögð	  mikil	  áhersla	  á	  sýnileika	  skólastarfsins,	  skráningar	  og	  þess	  háttar	  

sem	  krefjast	  myndbirtinga,	  en	  það	  mun	  ef	  til	  vill	  ekki	  standast	  ný	  

persónuverndarlög.	  

Ég	  held	  að	  þetta	  sé	  góð	  aðferð	  til	  að	  kynna	  foreldrum	  starfið	  í	  leikskólanum	  en	  

við	  þurfum	  að	  huga	  enn	  betur	  að	  persónuvernd	  og	  óskum	  barna	  og	  foreldra	  

þegar	  kemur	  að	  því	  að	  birta	  myndir	  á	  rafrænu	  formi.	  

Viðmælendur	  nefndu	  einnig	  að	  mögulega	  myndi	  eitthvað	  þurfa	  að	  breytast	  í	  þeirra	  
leikskólum	  með	  hliðsjón	  af	  nýju	  persónuverndarlögunum.	  Það	  hefur	  samt	  ekki	  verið	  rætt	  

nógu	  vel	  ennþá	  og	  að	  sögn	  Heiðu	  verður	  þetta	  tekið	  upp	  á	  starfsmannafundi	  í	  hennar	  skóla	  

þegar	  meira	  er	  vitað	  um	  hvort	  og	  þá	  hverju	  þurfi	  að	  breyta.	  
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Heiða	  og	  Kolbrún	  voru	  spurðar	  hvort	  börnin	  væru	  spurð	  álits	  varðandi	  myndir	  sem	  væru	  

birtar	  af	  þeim	  eða	  hvort	  það	  hefði	  einhvern	  tímann	  komið	  til	  tals	  að	  börnin	  fengju	  að	  vera	  

með	  í	  því	  ákvörðunarferli.	  Heiða	  sagði:	  

Nei,	  ekki	  beint,	  eða	  sko,	  ég	  hef	  ekki	  spurt	  þau	  hvort	  ég	  megi	  setja	  inn	  á	  Instagram	  

en,	  svo	  sko,	  þau	  segja	  oft	  sjálf,	  hey,	  viltu	  taka	  mynd	  og	  sýna	  mömmu,	  eða	  

eitthvað	  svoleiðis	  svo	  ég	  veit	  ekki,	  ég	  held	  þeim	  finnist	  þetta	  gaman	  sko.	  En	  ég,	  
eða	  við	  á	  minni	  deild,	  við	  pössum	  alveg	  líka	  hvað	  við	  setjum	  inn,	  við	  erum	  ekkert	  

að	  setja	  inn	  einhverjar	  myndir	  sem,	  sem	  barnið	  væri	  og	  foreldrarnir	  væru	  alveg	  

pottþétt	  ósátt	  við.	  En	  já,	  kannski	  þarf	  að	  spá	  meira	  í	  þessu,	  ég	  veit	  það	  ekki.	  

Heiða	  hugsaði	  greinilega	  meira	  um	  það	  hvort	  það	  ætti	  að	  fá	  samþykki	  barnanna	  fyrir	  

myndbirtingu	  og	  velti	  því	  upp	  hvort	  það	  væri	  nokkuð	  gott	  að	  vera	  að	  spyrja	  börnin	  of	  mikið	  

samt,	  hvort	  maður	  væri	  þá	  að	  koma	  því	  að	  hjá	  þeim	  að	  þau	  eigi	  ekki	  alltaf	  að	  vera	  sátt	  við	  

sínar	  myndir.	  	  

Kolbrún	  talaði	  einnig	  um	  að	  hafa	  ekki	  óskað	  sérstaklega	  eftir	  leyfi	  barnanna	  til	  að	  setja	  

myndir	  af	  þeim	  inn	  á	  Facebook	  en	  sagðist	  þó	  hafa	  spurt	  hvort	  hún	  mætti	  taka	  mynd	  af	  verki	  

sem	  barn	  hefur	  verið	  að	  vinna:	  

Nei,	  við	  höfum	  ekki	  spurt	  þau	  sjálf	  en	  við	  erum	  heldur	  ekki	  að	  setja	  inn	  þannig	  
myndir	  af	  börnunum	  á	  Facebook.	  En	  jú,	  ég	  hef	  samt	  alveg	  sagt,	  má	  ég	  taka	  mynd	  

af	  kökunni	  þinni,	  þegar	  þau	  eru	  að	  leira	  eða	  eitthvað	  svoleiðis	  en	  nei,	  ekki	  beint	  
spurt	  þau	  hvort	  ég	  megi	  setja	  mynd	  á	  Facebook.	  

Leikskólar	  virðast	  finna	  fyrir	  miklu	  óöryggi	  varðandi	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  starfinu	  og	  

nýju	  persónuverndarlögin	  hafa	  vakið	  upp	  nokkra	  óvissu	  hjá	  sumum	  um	  myndbirtingar	  á	  

slíkum	  miðlum.	  	  

Ekki	  virðist	  vera	  óskað	  sérstaklega	  eftir	  leyfi	  barnanna	  fyrir	  myndbirtingu	  á	  

samfélagsmiðlum	  en	  þó	  gefa	  þau	  sjálf	  oft	  visst	  samþykki	  með	  því	  að	  óska	  sjálf	  eftir	  því	  að	  

mynd	  sé	  sett	  inn	  fyrir	  foreldra	  til	  að	  sjá	  eða	  veita	  leyfi	  fyrir	  því	  að	  mynd	  sé	  tekin	  af	  þeirra	  

verki.	  

4.7	  Reynsla	  af	  notkun	  samfélagsmiðla	  
Heiða	  og	  Kolbrún	  nefndu	  báðar	  að	  þær	  fyndu	  mikinn	  mun	  á	  því	  að	  nota	  samfélagsmiðla	  fyrir	  

myndbirtingar	  í	  samanburði	  við	  að	  setja	  myndir	  inn	  á	  heimasíðuna	  eins	  og	  áður	  var.	  Í	  þeirra	  

leikskólum	  eru	  myndasíðurnar	  á	  heimasíðunni	  alveg	  dottnar	  upp	  fyrir	  og	  þeim	  finnst	  það	  
báðum	  vera	  þróun	  til	  hins	  betra.	  Kolbrún	  nefndi	  að	  það	  hefði	  farið	  mikill	  tími	  í	  að	  flokka	  

myndirnar	  og	  setja	  þær	  inn	  á	  heimasíðuna,	  foreldrar	  hefðu	  ekki	  munað	  lykilorðin	  sín	  inn	  á	  
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síðurnar	  og	  að	  hún	  hefði	  fengið	  þá	  tilfinningu	  að	  foreldrar	  hefðu	  ekki	  nennt	  að	  skoða	  

heimasíðuna,	  að	  minnsta	  kosti	  ekki	  oft.	  Hún	  átti	  sjálf	  erfitt	  með	  að	  tileinka	  sér	  notkun	  

heimasíðunnar	  þar	  sem	  hún	  gerði	  þetta	  sjaldan	  og	  fannst	  hún	  alltaf	  þurfa	  að	  byrja	  á	  að	  kynna	  
sér	  ferlið	  upp	  á	  nýtt	  og	  að	  það	  hefði	  einnig	  tekið	  mikinn	  tíma.	  	  

Kolbrún	  útskýrði	  betur:	  

Þetta	  var	  orðin	  soldil	  tímaeyðsla	  bara	  fannst	  mér,	  og	  maður	  eitthvað	  svo	  fastur	  
við	  tölvuna,	  þannig	  að,	  nú	  bara	  setur	  maður	  eitthvað	  inn,	  þarft	  ekkert	  að	  fara	  

neitt	  heldur	  bara	  heldur	  áfram	  því	  sem	  þú	  ert	  að	  gera,	  gera	  með	  börnunum,	  og	  

fær	  strax	  meldingu	  um	  ´like´og	  það	  er	  æði,	  þá	  veit	  maður	  alveg	  að	  fólk	  er	  að	  sjá	  
þetta	  sem	  ég	  set	  inn	  á	  síðuna.	  

Þegar	  Kolbrún	  var	  spurð	  nánar	  út	  í	  endurgjöfina	  og	  þá	  hvort	  foreldrar	  sýndu	  aðeins	  

viðbrögð	  við	  myndum	  af	  sínu	  eigin	  barni	  þá	  fannst	  henni	  það	  vera	  aðeins	  algengara	  að	  
foreldrar	  barna	  sem	  þekktust	  á	  myndum	  settu	  „like”	  á	  þær	  myndir	  en	  taldi	  það	  ekki	  algilt.	  	  

Heiða	  talaði	  einnig	  um	  að	  það	  að	  setja	  myndir	  á	  heimasíðuna	  hefði	  verið	  mikil	  vinna	  og	  

svo	  hefðu	  foreldrar	  ekki	  verið	  að	  skoða	  heimasíðuna	  nógu	  vel.	  Hún	  sagði	  að	  sér	  þætti	  miklu	  
betra	  að	  geta	  skellt	  inn	  myndum	  strax	  af	  því	  sem	  verið	  er	  að	  gera	  þann	  daginn	  frekar	  en	  að	  

setja	  myndir	  inn	  á	  tveggja	  vikna	  fresti	  eða	  svo.	  Hún	  sagði	  einnig	  að	  það	  virkaði	  hvetjandi	  

þegar	  foreldrar	  ´líka´	  (e.	  like)	  við	  myndir	  eða	  færslur	  því	  þá	  fengi	  hún	  staðfestingu	  á	  því	  að	  
foreldrar	  eru	  að	  skoða	  það	  sem	  hún	  setur	  inn	  á	  samfélagsmiðilinn.	  	  

Þegar	  Heiða	  var	  spurð	  út	  í	  sína	  upplifun	  á	  endurgjöf	  við	  myndum	  á	  Instagram	  og	  þá	  hvort	  

að	  hún	  teldi	  að	  foreldrar	  brygðust	  frekar	  við	  myndum	  af	  sínum	  börnum	  heldur	  en	  ekki	  þá	  

lýsti	  hún	  því	  svona:	  

Nei,	  veistu,	  mér	  finnst	  það	  ekki.	  Jú,	  auðvitað	  gera	  flestir	  foreldrar	  like	  við	  
myndirnar	  sem	  barnið	  þeirra	  er	  á	  en,	  líka	  alveg	  aðrar	  myndir.	  Eins	  og	  ég	  setti	  um	  

daginn	  inn	  mynd	  af	  tveimur	  strákum	  að	  knúsast	  eitthvað	  og	  ekkert	  bara	  

foreldrarnir	  gerðu	  like	  við	  þá	  mynd,	  þeir	  gerðu	  like	  og	  svo	  alveg	  sjö	  aðrir	  svo	  nei	  
veistu,	  ég	  held	  að	  það	  sé	  ekkert	  endilega	  þannig.	  

Kolbrúnu	  fannst	  einnig	  smá	  munur	  á	  því	  hvernig	  foreldrar	  upplifðu	  starfið	  með	  því	  að	  

vera	  sífellt	  að	  fá	  myndir	  úr	  starfinu.	  Þó	  að	  hún	  telji	  starfið	  á	  sinni	  deild	  ekki	  hafa	  tekið	  neinum	  
svakalegum	  breytingum	  þá	  finnst	  henni	  foreldrar	  vera	  meðvitaðri	  um	  hvaða	  starf	  er	  unnið	  á	  

deildinni.	  	  
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Hún	  sagði:	  

Ég	  held	  að	  foreldrar	  viti	  meira	  hvað	  við	  erum	  að	  gera,	  sérstaklega	  kannski	  þeir	  

sem	  eru	  ekki	  með	  reynslu	  áður,	  hafa	  ekki	  verið	  með	  leikskólabarn	  áður	  og	  vita	  
ekki	  alveg	  hvað	  það	  er	  sem	  við	  erum	  að	  gera	  alla	  daga.	  Mér	  finnst	  þeir	  fá	  

einhvern	  veginn	  meiri	  upplýsingar,	  en	  allir	  eru	  svo	  ótrúlega	  glaðir	  eitthvað	  með	  

þetta	  og	  finnst	  þetta	  svo	  skemmtilegt.	  

Kolbrún	  nefndi	  að	  hún	  teldi	  foreldra	  hafa	  meiri	  og	  dýpri	  skilning	  á	  leikskólastarfinu,	  að	  

foreldrar	  sýndu	  starfinu	  meiri	  áhuga	  og	  spyrðu	  jafnvel	  út	  í	  það	  sem	  var	  verið	  að	  gera	  og	  vilji	  

vita	  meira.	  Hún	  lýsti	  því	  svona:	  

Mér	  finnst	  eins	  og	  foreldrar	  séu	  alveg,	  einhvern	  veginn	  að	  átta	  sig	  á	  því	  að	  við	  

erum	  að	  gera	  alveg	  fullt	  sniðugt	  í	  leikskólanum.	  Æi	  stundum	  fær	  maður	  svona	  á	  

tilfinninguna,	  þessa	  tilfinningu	  að	  sumum	  finnist	  maður	  ekki	  vera	  að	  gera	  neitt	  
merkilegt	  en,	  eins	  og	  að	  mála	  snjóinn,	  ég	  man	  ekki	  hvað	  ég	  fékk	  mörg	  comment	  
þegar	  ég	  tók	  snjó	  í	  bala	  inn	  á	  deild	  og	  börnin	  voru	  að	  mála	  snjóinn	  með	  

vatnslitum.	  Instagramið	  eiginlega	  bara	  logaði	  af	  ‘like-‐um’.	  Þetta	  fannst	  þeim	  alveg	  
stórmerkilegt	  og	  sum	  höfðu	  bara	  aldrei	  heyrt	  af	  þessu	  áður.	  Margir	  sögðu	  bara	  vá	  

þegar	  þau	  komu	  að	  sækja.	  Einhvern	  veginn	  svona,	  svona	  verkefni,	  sem	  kannski	  

útskýrast	  ekki	  beint	  án	  mynda	  af	  því	  sem	  verið	  var	  að	  gera.	  

Kolbrún	  talaði	  einnig	  um	  að	  hún	  teldi	  það	  ýta	  undir	  samræður	  foreldra	  við	  börnin	  sín	  að	  

hafa	  þessa	  vitneskju	  um	  hvað	  búið	  er	  að	  gera	  yfir	  daginn.	  Hún	  nefndi	  það	  geta	  virkað	  sem	  

kveikju	  að	  umræðum	  milli	  foreldri	  og	  barns:	  

Og	  þegar	  foreldrar	  koma	  og	  eru	  bara	  alveg,	  varst	  þú	  að	  mála	  í	  dag	  og	  svona	  við	  

barnið,	  þá	  veit	  maður	  alveg	  að,	  að	  það	  er	  búið	  að	  skoða	  myndir	  og	  svona,	  æi,	  

börnin	  muna	  ekkert	  endilega	  hvað	  þau	  voru	  að	  gera	  ef,	  ef	  það	  er	  bara	  sagt,	  hvað	  

gerðir	  þú	  í	  dag,	  en	  svona,	  þá	  fær	  barnið	  alveg	  hjálp	  við	  að	  muna	  og	  man	  að	  það	  

var	  að	  mála	  og	  getur	  þá,	  bara	  sagt	  áfram,	  já	  ég	  var	  að	  mála,	  risaeðlu	  eða	  eitthvað	  

og	  svo	  bara	  spjalla	  þau	  fullt	  um	  það,	  þannig.	  

Heiða	  nefndi	  að	  hún	  fyndi	  betur	  að	  foreldrar	  væru	  ánægðir	  með	  leikskóla	  barna	  sinna	  og	  

að	  hún	  teldi	  að	  það	  að	  foreldrar	  hefðu	  tækifæri	  til	  að	  sjá	  barnið	  sitt	  í	  leik	  og	  starfi	  í	  
leikskólanum	  og	  sjá	  að	  því	  liði	  vel	  hefði	  áhrif	  á	  ánægju	  þeirra.	  Hún	  lýsti	  því	  betur:	  	  

Mér	  finnst	  svo	  gott	  að	  foreldrar	  sjái	  barnið	  sitt	  ánægt	  í	  leik,	  eða	  úti	  eða,	  eiginlega	  

bara	  sjái	  barnið	  sitt	  í	  hverju	  sem	  er	  og	  að	  því	  líði	  vel.	  Leikskólinn	  hefur	  oft	  verið	  
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svona,	  hvað	  á	  ég	  að	  segja,	  blindi	  punkturinn	  hjá	  foreldrum,	  þau	  hafa	  ekki	  séð	  eða	  

fengið	  að	  sjá	  nema	  brotabrot,	  en	  þarna,	  þá	  sjá	  þau	  alveg,	  eins	  og	  þegar	  eru	  

spondant	  danspartý	  á	  deildinni,	  maður	  skellir	  tónlist	  á,	  allir	  byrja	  að	  dansa	  og	  
hafa	  gaman	  og	  ég	  bara	  tek	  vidjó	  og	  set	  á	  Instagram,	  þau	  sjá	  alveg	  að	  þeim	  finnst	  

gaman	  í	  leikskólanum,	  og	  hérna,	  já,	  bara	  að	  börnunum	  líður	  bara	  vel	  hjá	  okkur.	  

	  Heiða	  talaði	  um	  að	  hafa	  nýverið	  farið	  að	  nota	  Instagram	  meira	  í	  aðlögun	  nýrra	  barna.	  
Hún	  sagði:	  

Fyrir	  um	  2	  árum	  held	  ég,	  já,	  örugglega	  2016,	  þegar	  ég	  var	  með	  aðlögun,	  þá	  

fattaði	  ég	  þennan	  fítus	  að	  senda	  bara	  prívat	  skilaboð	  á	  ákveðna	  foreldra	  í	  
gegnum	  Instagram.	  Ég	  byrjaði	  aðeins	  að	  nota	  þetta	  í	  aðlöguninni,	  þarna,	  þegar	  

börnin	  voru	  kannski	  í	  fyrsta	  skipti	  ein,	  þú	  veist,	  foreldrar	  sögðu	  bless	  strax	  um	  

morguninn	  og	  barnið	  kannski	  fór	  að	  hágráta	  eins	  og	  er	  oft	  fyrst.	  Svo	  gat	  ég	  bara	  

tekið	  mynd	  af	  barninu	  eitthvað	  að	  leika	  sér,	  brosandi,	  svona	  oftast	  og	  sent	  bara	  á	  
foreldrana	  og	  bara	  smá	  skilaboð	  þú	  veist,	  var	  fljótur	  að	  jafna	  sig,	  borðaði	  graut	  og	  

er	  farinn	  að	  leika	  sér.	  Þá	  var	  ég	  ekkert	  að	  setja	  það	  inn	  á	  Instagram	  síðuna	  sem	  
allir	  sjá,	  bara	  þessir	  foreldrar	  fengu	  þessi	  skilaboð,	  og	  fannst	  það	  alveg	  æði.	  

Að	  lokum	  voru	  viðmælendur	  spurðir	  hvort	  þeim	  fyndist	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  

leikskólastarfinu	  hafa	  haft	  einhver	  áhrif	  á	  samskipti	  þeirra	  við	  foreldra.	  	  

Heiða	  talaði	  um	  að	  sér	  fyndist	  samfélagsmiðlarnir	  hafa	  haft	  jákvæð	  áhrif	  á	  samskipti	  sín	  

við	  foreldra	  og	  að	  bæði	  hún	  og	  foreldrarnir	  ættu	  auðveldara	  með	  að	  koma	  samræðum	  af	  
stað.	  Hún	  fann	  sérstaklega	  mun	  á	  þeim	  foreldrum	  sem	  voru	  nokkuð	  lokaðir	  og	  feimnir	  í	  

samskiptum:	  

Ég	  er	  með	  barn	  núna	  sem,	  ég	  var	  sko	  með	  systkinið	  fyrir	  þremur	  árum	  og	  sko,	  
foreldrarnir	  voru	  ekkert	  mikið	  fyrir	  að	  tala	  við	  mann,	  um	  neitt.	  En	  núna,	  núna	  eru,	  

þeir	  eru	  bara	  allt	  öðruvísi	  og	  forðast	  mann	  ekki	  svona	  eins	  og	  mér	  fannst	  einu	  

sinni.	  Auðvitað	  er	  þetta	  kannski	  bara	  tilviljun	  eða	  kannski	  bara	  rugl	  í	  mér	  en	  nei,	  
veistu,	  ég	  held	  að	  þetta	  bara	  hjálpi	  þeim,	  þau	  vita	  einhvern	  veginn	  meira	  um	  

leikskólann	  og	  eru	  ekki	  svona	  óörugg	  við	  mig	  lengur.	  Ég	  ætla	  allavega,	  ég	  vil	  trúa	  

því	  að	  það	  sé	  þessu	  að	  þakka,	  að	  Instagram-‐ið	  og	  dugnaðurinn	  í	  okkur	  á	  deildinni	  
að	  nota	  það	  sé	  alveg	  málið	  þarna.	  

Heiða	  taldi	  þetta	  líka	  hafa	  haft	  jákvæð	  áhrif	  á	  sjálfa	  sig	  í	  samskiptum	  við	  foreldra	  og	  

nefndi:	  
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	  Mér	  hefur	  þótt	  þetta	  auðvelda	  mér	  líka	  að	  byrja	  samræður	  við	  foreldra,	  þá	  er	  

kannski	  hægt	  að	  segja	  bara,	  sástu	  myndina	  þegar	  hann	  var	  að	  gera	  þetta,	  og	  þá	  

er	  búið	  að	  opna	  á	  samskiptin,	  bæði	  fyrir	  mig	  og	  fyrir	  foreldrið.	  Oft	  langar	  mann	  
alveg	  að	  segja	  eitthvað	  eða	  spjalla	  við	  foreldra	  en	  ef	  foreldrar	  forðast	  að	  tala	  við	  

mann	  er	  stundum	  flókið	  að	  byrja	  skiluru,	  en	  þarna,	  þá	  er	  maður	  kominn	  með	  

eitthvað	  að	  byrja	  með	  og	  svo	  rúllar	  þetta	  bara	  í	  að	  vera	  samtal.	  

Kolbrún	  sagðist	  ekki	  hafa	  fundið	  mikinn	  mun	  en	  henni	  fyndist	  þó	  þeir	  foreldrar	  sem	  hefðu	  

kannski	  áður	  ekkert	  verið	  mjög	  áhugasamir	  um	  starfið	  í	  leikskólanum	  vera	  áhugasamari	  

núna.	  Hún	  nefndi	  einnig	  að	  hún	  fyndi	  fyrir	  auknum	  skilningi	  af	  hálfu	  foreldra	  á	  
leikskólastarfinu	  með	  því	  að	  opna	  starfið	  svona	  fyrir	  þeim.	  Eins	  nefndi	  Kolbrún	  hversu	  gaman	  

henni	  þætti	  að	  heyra	  samtal	  milli	  barns	  og	  foreldris	  í	  lok	  dags	  og	  heyra	  að	  foreldrið	  er	  að	  

spyrja	  barnið	  út	  í	  það	  sem	  var	  gert	  um	  daginn	  og	  birtist	  á	  samfélagsmiðlinum.	  Hún	  upplifði	  

það	  sem	  hún	  væri	  að	  ná	  ákveðnu	  takmarki	  með	  því	  að	  styðja	  við	  spjall	  milli	  foreldra	  og	  barna	  
með	  því	  að	  gefa	  þeim	  vissar	  kveikjur	  að	  samtalinu,	  kveikjurnar	  þá	  verandi	  myndbirtingar	  af	  

amstri	  dagsins	  á	  samfélagsmiðlum.	  En	  hún	  taldi	  það	  ekki	  endilega	  hafa	  haft	  bein	  áhrif	  á	  
samskipti	  sín	  við	  foreldra.	  Hún	  sagði	  enn	  frekar:	  

Ég	  held	  samt	  að	  þetta	  sé	  bara	  að	  gera	  gott	  betra,	  leikskólar,	  eins	  og	  allt	  annað	  í	  

þjóðfélaginu,	  þá	  þurfum	  við	  líka	  að	  fylgja	  tæknivæðingunni,	  þetta	  er	  bara	  einn	  
þáttur	  í	  því,	  í	  þessu	  ferli	  til	  að	  vera	  með	  á	  tækniöldinni,	  þessi	  tækni	  á	  bara	  eftir	  að	  

aukast,	  og	  flækjast.	  

Notkun	  samfélagsmiðla	  virðist	  vera	  fljótlegri	  leið	  til	  að	  koma	  skilaboðum,	  upplýsingum	  og	  

myndefni	  til	  foreldra	  heldur	  en	  í	  gegnum	  hefðbundnu	  vefsíðurnar.	  Viðmælendur	  töldu	  sig	  

finna	  jákvæðar	  breytingar	  í	  samskiptum	  við	  foreldra	  og	  að	  bæði	  þær	  og	  foreldrar	  ættu	  nú	  

auðveldara	  með	  að	  hefja	  samræður.	  	  

4.8	  Samantekt	  á	  niðurstöðum	  
Helstu	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  gefa	  til	  kynna	  að	  leikskólar	  notist	  við	  fjölbreyttar	  leiðir	  til	  

samskipta	  í	  leikskólastarfinu.	  Í	  ljós	  kom	  að	  67%	  leikskóla	  á	  vegum	  Reykjavíkurborgar	  (úrtak,	  

n=45)	  nýta	  sér	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  og	  er	  miðillinn	  Facebook	  þar	  einna	  mest	  
notaður	  eða	  í	  93%	  tilvika.	  Þar	  á	  eftir	  kemur	  miðillinn	  Instagram	  en	  aðeins	  20%	  aðspurðra	  

notast	  við	  hann.	  	  	  

Leikskólar	  nýta	  samfélagsmiðla	  til	  þess	  að	  deila	  ýmsum	  upplýsingum	  og	  má	  þar	  helst	  

nefna	  alls	  konar	  tilkynningum,	  mikilvægum	  upplýsingum	  og	  einnig	  eru	  þar	  birtar	  ýmsar	  

myndir	  úr	  starfinu.	  Almennt	  virðist	  vera	  ánægja	  með	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  starfinu	  meðal	  

leikskóla,	  þetta	  er	  fljótleg	  og	  auðveld	  leið	  sem	  nær	  til	  margra	  á	  stuttum	  tíma.	  	  
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Niðurstöður	  leiddu	  einnig	  í	  ljós	  að	  samfélagsmiðlarnir	  Facebook	  og	  Instagram	  voru	  oftast	  

notaðir	  í	  mismunandi	  tilgangi.	  Facebook	  miðillinn	  var	  helst	  notaður	  til	  að	  deila	  upplýsingum	  

og	  birtust	  þar	  sjaldan	  myndir	  af	  börnunum	  sjálfum	  heldur	  verkum	  þeirra	  eða	  af	  höndum	  
þeirra	  að	  vinna	  verk.	  Aftur	  á	  móti	  var	  miðillinn	  Instagram	  meira	  notaður	  til	  að	  deila	  myndum	  

af	  börnunum	  sjálfum	  ásamt	  alls	  konar	  upplýsingum	  og	  tilkynningum.	  	  

Markmið	  leikskólanna	  með	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  starfinu	  voru	  meðal	  annars	  þau	  að	  
koma	  upplýsingum	  hratt	  og	  örugglega	  til	  foreldra	  í	  gegnum	  fjölbreyttar	  leiðir	  en	  einnig	  kom	  í	  

ljós	  að	  með	  þessu	  móti	  töldu	  leikskólar	  og	  leikskólakennarar	  sig	  geta	  veitt	  foreldrum	  betri	  

innsýn	  í	  leikskólastarfið.	  Þeir	  töldu	  foreldra	  vera	  meðvitaðri	  um	  starf	  leikskólans	  og	  einnig	  
höfðu	  þeir	  orð	  á	  því	  að	  þetta	  hefði	  haft	  áhrif	  á	  samskipti	  foreldra	  við	  bæði	  leikskólann	  og	  

börnin.	  Þeim	  fannst	  foreldrar	  vera	  opnari	  í	  samskiptum	  við	  starfsfólk	  leikskólanna	  og	  að	  

birting	  mynda	  á	  samfélagsmiðlum	  opnaði	  á	  ákveðin	  umræðuefni	  sem	  auðveldaði	  þessi	  
samskipti.	  Einnig	  nefndu	  leikskólakennarar	  að	  þeirra	  upplifun	  af	  notkun	  samfélagsmiðla	  væri	  

sú	  að	  þetta	  hefði	  jákvæð	  áhrif	  á	  samskipti	  milli	  foreldra	  og	  barns	  eftir	  leikskólann	  því	  að	  þá	  

væri	  búið	  að	  gefa	  vissa	  kveikju	  að	  umræðuefni.	  	  

Samfélagsmiðlar	  hafa	  einnig	  haft	  jákvæð	  áhrif	  á	  aðlögun	  barna	  þar	  sem	  leikskólakennarar	  

hafa	  getað	  nýtt	  sér	  ákveðna	  tækni	  innan	  miðilsins	  til	  að	  senda	  einkaskilaboð	  til	  foreldris	  um	  

hvernig	  gengi	  í	  aðlögun	  hjá	  barni.	  Upplifun	  leikskólakennarans	  var	  sú	  að	  foreldrar	  væru	  
ánægðir	  með	  þessa	  nýjung	  og	  þætti	  gott	  að	  vita	  hvernig	  barninu	  sínu	  liði.	  	  

Margir	  leikskólar	  standa	  frammi	  fyrir	  óvissu	  um	  hvað	  má	  og	  hvað	  má	  ekki	  og	  hvernig	  skuli	  

halda	  utan	  um	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  starfinu,	  svo	  sem	  varðandi	  tækni,	  verkfæri,	  vistun	  og	  

eyðingu	  gagna,	  hvað	  má	  birta	  og	  hvað	  ekki	  og	  hvernig	  skuli	  standa	  að	  leyfi	  foreldra	  fyrir	  
notkun	  samfélagsmiðla	  í	  starfinu.	  	  

Niðurstöður	  sýndu	  að	  í	  flestum	  tilfellum	  væri	  notast	  við	  myndavél	  eða	  spjaldtölvu	  í	  eigu	  

skólans	  eða	  í	  allt	  að	  80%	  tilfella.	  Aftur	  á	  móti	  kom	  einnig	  í	  ljós	  að	  í	  22%	  tilfella	  nota	  

starfsmenn	  sína	  eigin	  snjallsíma	  til	  að	  taka	  myndir	  í	  leikskólastarfinu	  og	  að	  einhverjir	  hefðu	  

sérstakt	  leyfi	  til	  þess	  frá	  yfirmanni	  sínum.	  Helstu	  ástæður	  að	  baki	  notkunar	  einkasíma	  í	  

myndatökur	  virtust	  vera	  slakur	  tækjakostur	  leikskóla	  og	  það	  að	  tækin	  væru	  óhentug	  til	  að	  

taka	  með	  í	  vettvangsferðir.	  	  

Um	  60%	  leikskóla	  fá	  sérstakt	  leyfi	  foreldra	  til	  að	  mega	  birta	  myndir	  af	  börnunum	  á	  

samfélagsmiðlum	  en	  þar	  virtist	  einnig	  skipta	  máli	  hvernig	  miðill	  var	  notaður	  og	  hvað	  var	  birt	  

á	  honum	  hvort	  fengið	  var	  leyfi	  foreldra	  eða	  ekki.	  Ef	  samfélagsmiðillinn	  birti	  ekki	  þekkjanlegar	  
myndir	  af	  börnunum	  heldur	  frekar	  af	  verkum	  barnanna,	  þá	  var	  almennt	  ekki	  sóst	  eftir	  

sérstöku	  leyfi	  frá	  foreldrum.	  Ef	  aftur	  á	  móti	  börnin	  voru	  þekkjanleg	  á	  myndum	  sem	  birtar	  

voru	  á	  samfélagsmiðlinum,	  þá	  virtist	  frekar	  vera	  óskað	  eftir	  sérstöku	  leyfi	  frá	  foreldrum.	  Enn	  
fremur	  kom	  í	  ljós	  að	  leikskólar	  eru	  sífellt	  að	  reyna	  að	  bæta	  sig	  og	  gera	  betur,	  líka	  varðandi	  
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þessi	  leyfi	  frá	  foreldrum.	  Í	  90%	  tilfella	  höfðu	  aðeins	  foreldrar	  aðgang	  að	  samfélagsmiðlinum	  

fyrir	  utan	  starfsfólk	  deildarinnar	  en	  í	  þeim	  tilfellum	  þar	  sem	  síður	  voru	  opnar	  var	  tekið	  fram	  

að	  ekki	  væru	  birtar	  myndir	  af	  þekkjanlegum	  börnum.	  	  

Notkun	  samfélagsmiðla	  var	  að	  mörgu	  leyti	  auðveldari	  og	  fljótlegri	  leið	  fyrir	  starfsfólk	  til	  

að	  sýna	  myndir	  úr	  starfinu	  og	  var	  þá	  helst	  nefnt	  að	  vefsíður	  leikskólanna	  væru	  orðnar	  gamlar	  

og	  óaðlaðandi	  fyrir	  foreldra	  til	  að	  skoða	  nánar	  þar	  sem	  viðmótið	  hentaði	  ekki	  snjallsímum.	  
Einnig	  nefndu	  deildarstjórar	  það	  að	  notkun	  samfélagsmiðla	  væri	  mun	  fljótlegri	  heldur	  en	  að	  

hlaða	  inn	  upplýsingum	  og	  myndum	  á	  vefsíðu	  leikskólans,	  þar	  af	  leiðandi	  væri	  þetta	  

töluverður	  tímasparnaður	  fyrir	  þá.	  

Viðmælendurnir	  Heiða	  og	  Kolbrún	  höfðu	  orð	  á	  því	  hversu	  gefandi	  það	  væri	  að	  vita	  að	  

foreldrar	  væru	  að	  skoða	  myndir	  sem	  þær	  birtu	  á	  samfélagsmiðlunum.	  Þeim	  fannst	  það	  að	  fá	  

´like´	  á	  myndir	  gefa	  þeim	  hvatningu	  til	  að	  gera	  meira	  og	  sýna	  meira.	  	  

Vistun	  og	  eyðing	  gagna	  var	  mismunandi	  milli	  leikskóla,	  sumum	  miðlum	  var	  eytt	  út	  á	  

meðan	  aðrir	  héldust	  opnir	  eftir	  veturinn.	  Einnig	  var	  munur	  eftir	  því	  hvaða	  miðil	  var	  um	  að	  
ræða,	  Facebook	  síður	  voru	  oftar	  opnar	  áfram	  á	  meðan	  Instagram	  síðum	  var	  frekar	  lokað.	  Efni	  

og	  aðgangi	  miðla	  var	  einungis	  eytt	  í	  32%	  tilfella	  en	  niðurstöður	  leiddu	  einnig	  í	  ljós	  að	  það	  

reyndist	  nokkuð	  flókið	  að	  eyða	  aðgangi	  á	  miðlinum	  Instagram.	  

Almennt	  virtist	  notkun	  samfélagmiðla	  hafa	  byrjað	  vegna	  áhuga	  foreldra	  á	  að	  vita	  meira	  

og	  sjá	  meira.	  Einnig	  fannst	  starfsfólki	  þörf	  á	  því	  að	  gera	  starfið	  sýnilegra.	  Kostirnir	  við	  notkun	  

samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  eru	  margvíslegir,	  starfið	  verður	  sýnilegra,	  þetta	  er	  fljótlegri	  

leið	  til	  að	  ná	  til	  allra	  og	  starfsmenn	  eyða	  styttri	  tíma	  í	  að	  koma	  skilaboðum	  frá	  sér.	  Einnig	  

hefur	  notkun	  samfélagsmiðla	  haft	  jákvæð	  áhrif	  á	  samskipti	  milli	  starfsfólks	  og	  foreldra	  og	  
einnig	  milli	  barna	  og	  foreldra	  þar	  sem	  myndbirtingarnar	  á	  samfélagsmiðlunum	  hafa	  virkað	  

sem	  ákveðnar	  kveikjur	  að	  umræðuefni.	  En	  með	  notkun	  samfélagsmiðla	  eru	  einnig	  mögulegar	  

áskoranir	  og	  þær	  eru	  meðal	  annars	  það	  að	  óvissa	  ríkir	  gagnvart	  nýju	  

persónuverndarlögunum	  og	  leikskólar	  eru	  að	  setja	  sér	  sínar	  eigin	  reglur	  sem	  eru	  jafn	  

mismunandi	  og	  leikskólarnir	  eru	  margir.	  Áhugi	  leikskólanna	  til	  að	  halda	  áfram	  notkun	  

samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  er	  svo	  sannarlega	  fyrir	  hendi	  en	  að	  sama	  skapi	  vilja	  

langflestir	  þeirra	  fá	  skýrar	  reglur	  og	  viðmið	  frá	  skóla-‐	  og	  frístundasviði	  til	  að	  draga	  úr	  
óörygginu	  og	  þessum	  gráu	  svæðum	  varðandi	  myndbirtingar,	  varðveislu	  og	  eyðingu	  gagna	  og	  

fleira.	  Leikskólar	  vilja	  gera	  rétt	  og	  því	  verða	  að	  vera	  til	  leiðbeiningar	  sem	  allir	  skólar	  geta	  og	  

eiga	  að	  fylgja	  varðandi	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu.	  
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5 Umræður	  

Markmið	  rannsóknarinnar	  var	  að	  skoða	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  foreldrasamskiptum,	  kosti	  

þess	  og	  áskoranir	  og	  reyna	  að	  varpa	  ljósi	  á	  hversu	  útbreidd	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  
leikskólastarfi	  sé	  í	  leikskólum	  Reykjavíkurborgar.	  	  

Hér	  að	  neðan	  verður	  gerð	  grein	  fyrir	  helstu	  niðurstöðum	  rannsóknarinnar	  og	  þær	  settar	  í	  

samhengi	  við	  fræðilega	  umfjöllun.	  Niðurstöðurnar	  verða	  bornar	  saman	  við	  niðurstöður	  fyrri	  

rannsókna	  og	  einnig	  verður	  rannsóknarspurningunum	  svarað.	  Að	  lokum	  fjalla	  ég	  um	  

takmarkanir	  þessarar	  rannsóknar.	  

5.1	  Notkun	  samfélagsmiðla	  
Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  leiddu	  í	  ljós	  að	  67%	  leikskólanna	  notast	  við	  samfélagsmiðla	  í	  

leikskólastarfinu.	  Það	  er	  mikilvægt	  að	  gera	  nám	  barna	  sýnilegt	  foreldrum	  og	  telja	  Dahlberg,	  
Moss	  og	  Pence	  (2007)	  að	  með	  því	  að	  notast	  við	  fjölbreyttar	  leiðir	  geti	  foreldrar	  enn	  betur	  

fylgst	  með	  námi	  barna	  sinna.	  

Af	  niðurstöðum	  má	  ráða	  að	  vissulega	  sé	  notast	  við	  fjölbreyttar	  leiðir	  til	  að	  gera	  námið	  

enn	  sýnilegra	  foreldrum	  en	  einnig	  var	  hægt	  að	  sjá	  að	  vissar	  upplýsingar	  eiga	  ekki	  heima	  á	  

samfélagsmiðlum.	  Það	  er	  í	  raun	  hægt	  að	  flokka	  upplýsingarnar	  eftir	  því	  hvað	  það	  er	  sem	  
foreldrar	  vilja	  vita,	  hvað	  þeir	  þurfa	  að	  vita	  eða	  hvað	  þeir	  eigi	  að	  vita	  og	  þessar	  upplýsingar	  

fara	  með	  ólíkum	  leiðum	  til	  foreldra.	  Að	  því	  sögðu	  tel	  ég	  að	  allar	  upplýsingar	  sem	  tengjast	  

ákveðnu	  barni	  eigi	  frekar	  heima	  í	  foreldraviðtölum,	  í	  gegnum	  símtöl	  eða	  með	  tölvupósti.	  Þær	  
upplýsingar	  sem	  eiga	  að	  berast	  til	  allra	  foreldra	  er	  hægt	  að	  senda	  með	  tölvupósti,	  skrifa	  á	  

tússtöflu	  í	  fataklefa	  leikskólans	  eða	  birta	  á	  samfélagsmiðlum.	  Alls	  konar	  upplýsingar	  sem	  eiga	  

við	  um	  allan	  hópinn	  og	  er	  ætlað	  að	  sýna	  frá	  leikskólastarfinu	  geta	  hentað	  vel	  á	  heimasíðum	  

leikskólanna	  en	  þó	  sérstaklega	  á	  samfélagsmiðlum.	  	  

Eitt	  af	  því	  áhugaverðasta	  sem	  kom	  fram	  í	  þessari	  rannsókn	  er	  að	  samfélagsmiðlar	  virðast	  

vera	  að	  taka	  yfir	  sjálfar	  heimasíður	  leikskólanna.	  Margar	  heimasíður	  eru	  orðnar	  úreltar	  þar	  
sem	  sniðmát	  þeirra	  hentar	  illa	  snjallsímum	  og	  þær	  krefjast	  sérstakrar	  innskráningar	  fyrir	  

foreldra	  til	  að	  komast	  inn	  á	  lokaðar	  myndasíður	  leikskólanna.	  Næstum	  allir	  hafa	  

samfélagsmiðla	  opna	  og	  aðgengilega	  á	  símunum	  sínum	  og	  geta	  því	  nálgast	  upplýsingar	  frá	  
leikskólum	  barna	  sinna	  á	  bæði	  auðveldan	  og	  fljótlegan	  hátt.	  Svo	  virðist	  sem	  Reykjavíkurborg	  

leggi	  enn	  áherslu	  á	  heimasíður	  leikskólanna	  og	  hafa	  sumir	  leikskólar	  verið	  að	  vinna	  að	  nýjum	  

uppfærslum	  á	  heimasíðunum	  en	  á	  sama	  tíma	  virðist	  sem	  svo	  að	  leikskólakennarar	  kjósi	  
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heldur	  að	  notast	  við	  samfélagsmiðla	  til	  að	  miðla	  almennum	  upplýsingum	  til	  foreldra	  þar	  sem	  

það	  virðist	  vera	  mun	  fljótlegri	  og	  árangursríkari	  leið.	  Þegar	  betur	  er	  að	  gáð	  kemur	  í	  ljós	  að	  

margar	  heimasíður	  hafa	  ekki	  verið	  uppfærðar	  mánuðum	  saman,	  jafnvel	  meira	  en	  ár	  og	  því	  
hægt	  að	  gefa	  sér	  það	  að	  upplýsingar	  um	  starfið	  séu	  að	  berast	  foreldrum	  með	  öðrum	  leiðum,	  

í	  mörgum	  tilfellum	  með	  samfélagsmiðlum.	  	  

Heimasíðurnar	  munu	  þó	  áfram	  vera	  opinbert	  andlit	  leikskólanna	  þar	  sem	  ýmsar	  almennar	  
upplýsingar	  varðandi	  leikskólana	  er	  að	  finna,	  svo	  sem	  um	  stefnu	  og	  áherslur	  leikskólans,	  

skólanámskrá	  og	  margt	  fleira.	  Af	  þessu	  má	  ráða	  að	  samfélagsmiðlar	  séu	  mun	  skilvirkari	  í	  

miðlun	  upplýsinga	  til	  foreldra	  heldur	  en	  heimasíðurnar	  og	  séu	  þannig	  ein	  helsta	  
samskiptaleið	  leikskóla	  til	  foreldra.	  

5.2	  Kostir	  við	  notkun	  samfélagsmiðla	  	  
Niðurstöður	  leiddu	  í	  ljós	  að	  kostirnir	  við	  notkun	  samfélagsmiðla	  sem	  leið	  til	  samskipta	  við	  
foreldra	  leikskólabarna	  eru	  fjölmargir.	  Leiðin	  er	  fljótleg	  fyrir	  starfsfólk	  til	  að	  koma	  skilaboðum	  

hratt	  og	  örugglega	  til	  skila,	  foreldrar	  upplifa	  aukinn	  sýnileika	  á	  leikskólastarfinu	  og	  geta	  veitt	  
endurgjöf	  á	  efnið	  sem	  er	  birt	  og	  það	  virkar	  sem	  einhvers	  konar	  hvati	  á	  starfsfólkið	  til	  að	  halda	  

áfram	  og	  gera	  meira.	  Viðmælendur	  töldu	  samfélagsmiðla	  einnig	  hafa	  auðveldað	  þeim	  

samskipti	  við	  foreldra,	  bæði	  fundu	  þær	  mun	  á	  því	  að	  koma	  samræðum	  af	  stað	  við	  foreldra	  og	  
eins	  að	  eiga	  samskipti	  við	  þá	  foreldra	  sem	  sækjast	  ekki	  eftir	  miklum	  samskiptum	  af	  fyrra	  

bragði.	  Mögulega	  getur	  miðlun	  upplýsinga	  á	  samfélagsmiðlum	  dregið	  úr	  valdaójafnvæginu	  

sem	  Miretzky	  (2004)	  telur	  að	  geti	  skapast	  milli	  foreldra	  og	  leikskólakennara	  þegar	  samskiptin	  

eru	  lítil	  eða	  stirð.	  	  

5.2.1	  Samskipti	  við	  foreldra	  

Í	  vistfræðikenningu	  sinni	  fjallar	  Bronfenbrenner	  (1977)	  um	  þá	  þætti	  sem	  skipta	  miklu	  máli	  í	  

uppeldi	  barns,	  það	  er	  fjölskyldan,	  skólinn	  og	  umhverfi	  barnsins.	  Samskipti	  þar	  á	  milli	  hafa	  
áhrif	  á	  barnið	  og	  því	  mikilvægt	  að	  öll	  samskipti	  séu	  góð.	  Ég	  tel	  notkun	  samfélagsmiðla	  hafa	  

góð	  áhrif	  á	  samskipti	  og	  upplýsingaflæði	  til	  foreldra	  og	  líkt	  og	  fræðimennirnir	  Dencik	  (1999)	  
og	  Endsley	  og	  Minish	  (1991)	  fjölluðu	  um	  að	  þá	  getur	  það	  auðveldað	  tengslin	  milli	  

félagssvæðanna	  tveggja,	  það	  er	  heimilis	  og	  skóla.	  Með	  því	  að	  styðja	  við	  tengslin	  milli	  heimilis	  

og	  skóla	  getur	  það	  aukið	  vellíðan	  barnsins	  og	  styrkt	  það	  í	  námi.	  Foreldrar	  vilja	  að	  börnunum	  
sínum	  líði	  vel	  og	  með	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  þá	  nefndu	  viðmælendur	  að	  

foreldrar	  fengju	  að	  sjá	  börnin	  sín	  glöð	  í	  leik	  og	  starfi	  í	  gegnum	  miðilinn.	  Bryndís	  Garðarsdóttir	  

og	  Jóhanna	  Einarsdóttir	  (2007)	  urðu	  varar	  við	  í	  sínum	  rannsóknum	  að	  tímaleysi	  foreldra	  væri	  
ein	  hindrun	  í	  samstarfi	  við	  leikskóla	  og	  í	  rannsóknum	  Miretzky	  (2004)	  kom	  í	  ljós	  að	  bæði	  
foreldrar	  og	  kennarar	  vildu	  eiga	  möguleika	  á	  frekari	  samskiptum.	  Mögulega	  er	  búið	  að	  vinna	  

á	  þessu	  tímaleysi	  og	  auka	  frekari	  samskipti	  með	  notkun	  samfélagsmiðla	  því	  núna	  geta	  
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foreldrar	  fengið	  upplýsingar	  um	  starfið	  hvar	  og	  hvenær	  sem	  er	  beint	  í	  snjallsímann	  sinn.	  Boyd	  

og	  Ellison	  (2008)	  töldu	  samfélagsmiðla	  geta	  auðveldað	  tengsl	  milli	  fólks	  sem	  þekkist	  lítið	  og	  

tel	  ég	  það	  eiga	  vel	  við	  í	  leikskólastarfinu.	  Þar	  getur	  notkun	  samfélagsmiðla	  einmitt	  ýtt	  undir	  
tengingu	  milli	  starfsfólks	  og	  foreldra	  sem	  þekkist	  ekki	  svo	  vel	  en	  vill	  eiga	  í	  frekari	  samskiptum.	  

Samfélagsmiðlar	  geta	  þannig	  auðveldað	  bæði	  foreldrum	  og	  starfsfólki	  sem	  annars	  eru	  

óörugg	  að	  mynda	  tengsl	  og	  speglar	  það	  niðurstöður	  þessarar	  rannsóknar	  sem	  leiddu	  í	  ljós	  að	  
notkun	  samfélagsmiðla	  ýtir	  einmitt	  undir	  frekari	  tengingar	  milli	  kennara	  og	  foreldra.	  Enn	  

fremur	  nefndu	  viðmælendur	  að	  þeir	  teldu	  notkun	  samfélagsmiðla	  hafa	  jákvæð	  áhrif	  á	  

samskipti	  milli	  foreldra	  og	  barns	  því	  nú	  hefðu	  foreldrar	  aukna	  vitneskju	  um	  hvað	  hafi	  átti	  sér	  
stað	  yfir	  daginn	  hjá	  barninu.	  	  

5.2.2	  Ánægja	  og	  sýnileiki	  

Leikskólar	  hafa	  lengi	  notast	  við	  alls	  konar	  skráningar	  til	  að	  meta	  nám	  barna	  og	  til	  þess	  að	  

gera	  námið	  sýnilegra.	  Rinaldi	  (2006)	  og	  Dahlberg,	  Moss	  og	  Pence	  (2007)	  tala	  um	  að	  
skráningar	  opni	  vissan	  glugga	  fyrir	  foreldra	  til	  að	  fylgjast	  með	  leikskólastarfinu	  og	  helst	  það	  
vel	  í	  hendur	  við	  niðurstöður	  rannsóknarinnar.	  Bryndís	  Garðarsdóttir	  og	  Kristín	  Karlsdóttir	  

(2012)	  nefna	  að	  ljósmyndir	  og	  myndbönd	  af	  börnum	  í	  samskiptum	  og	  leik	  séu	  ein	  tegund	  
skráninga	  en	  þegar	  verið	  er	  að	  nota	  Facebook,	  Instagram	  og	  aðra	  samfélagsmiðla	  í	  
leikskólastarfinu	  þá	  verður	  samt	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  því	  að	  það	  sé	  ekki	  verið	  að	  gera	  

námssögu-‐	  eða	  uppeldisfræðilega	  skráningu.	  Samfélagsmiðlarnir	  koma	  því	  ekki	  í	  staðinn	  fyrir	  
þær	  skráningar	  þar	  sem	  markmið	  slíkra	  skráninga	  er	  annað	  og	  miklu	  meira.	  Þær	  skráningar	  
hafa	  það	  að	  markmiði	  að	  lýsa	  og	  ígrunda	  nám	  og	  námsferli	  barna.	  Miðlarnir	  sem	  fjallað	  er	  um	  

í	  þessari	  rannsókn	  eru	  ekki	  til	  þess	  gerðir	  en	  aðrir	  miðlar,	  s.s.	  Karellen	  og	  Mentor	  væru	  
mögulega	  líklegri	  til	  að	  geta	  talist	  til	  slíkra	  skráninga.	  Vissulega	  má	  kannski	  segja	  að	  það	  sé	  að	  
einhverju	  leyti	  lítið	  skref	  í	  átt	  að	  skráningum.	  Notkun	  samfélagsmiðla	  gerir	  starfið	  vissulega	  

sýnilegra	  fyrir	  foreldrum	  og	  gefur	  þeim	  tækifæri	  til	  að	  fylgjast	  með	  því	  sem	  fengist	  er	  við	  í	  
leikskólanum	  og	  mögulega	  að	  sjá	  betur	  hvaða	  nám	  á	  sér	  stað	  hjá	  þeirra	  barni.	  	  

Sum	  verkefni	  sem	  eiga	  sér	  stað	  í	  leikskólanum	  eiga	  einfaldlega	  ekki	  heima	  á	  

samfélagsmiðlum,	  eins	  og	  leikur	  með	  vatn	  þar	  sem	  börn	  eru	  fáklædd	  líkt	  og	  minnst	  var	  á	  í	  

niðurstöðum	  þar	  sem	  talað	  var	  um	  að	  aðeins	  væru	  sýndar	  hendur	  barnanna	  eða	  álíka	  í	  

slíkum	  verkefnum.	  Í	  þeim	  verkefnum	  fá	  börnin	  tækifæri	  til	  að	  prófa	  sig	  áfram	  líkt	  og	  
Malaguzzi	  (Osler,	  2001)	  lagði	  áherslu	  á,	  það	  er	  að	  börn	  fái	  að	  gera	  ýmsar	  tilraunir,	  mistakast	  

eitthvað	  og	  reyna	  aftur	  og	  í	  því	  ferli	  verður	  til	  eiginleg	  skráning.	  Ég	  tel	  að	  samfélagsmiðlar	  nái	  

ekki	  að	  fanga	  merkingu	  slíkra	  tilrauna	  en	  það	  má	  ef	  til	  vill	  segja	  að	  með	  notkun	  
samfélagsmiðla	  fái	  foreldrar	  vissa	  innsýn	  í	  nám	  barna	  sinna	  með	  því	  að	  sjá	  myndir	  frá	  

verkefnum	  og	  tilraunum	  barnanna.	  Sjálf	  skráningin	  fer	  svo	  líklegast	  aðeins	  í	  ferilmöppu	  
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barnsins	  og	  þar	  geta	  foreldrar	  séð	  skýrari,	  dýpri	  og	  nánari	  námsögu-‐	  eða	  

uppeldisfræðilegaskráningu	  á	  námi	  barnsins.	  

Niðurstöður	  sýndu	  einnig	  að	  ein	  helsta	  ástæða	  þess	  að	  byrjað	  var	  með	  notkun	  
samfélagsmiðla	  í	  starfinu	  hafi	  einmitt	  verið	  til	  þess	  að	  gera	  starfið	  sýnilegra.	  Önnur	  ástæða	  

sem	  gefin	  var	  upp	  var	  að	  niðurstaða	  ytra	  mats	  hefði	  ýtt	  af	  stað	  umræðum	  um	  skráningar	  og	  

sýnileika	  og	  þá	  hefði	  verið	  ákveðið	  að	  sýna	  betur	  frá	  starfinu	  með	  notkun	  samfélagsmiðla.	  
Leikurinn	  er	  ein	  helsta	  námsleið	  barna	  og	  hafa	  Vygotsky	  (1978)	  og	  Lillemyr	  (1995,	  2009)	  

fjallað	  um	  mikilvægi	  leiksins	  í	  námi	  leikskólabarna	  og	  hvernig	  börn	  læra	  í	  gegnum	  leik.	  

Viðmælendur	  höfðu	  orð	  á	  því	  að	  þeim	  fyndist	  sem	  foreldrar	  hefðu	  mun	  betri	  skilning	  á	  starfi	  
leikskólans	  eftir	  að	  farið	  var	  að	  nota	  samfélagsmiðla	  í	  starfinu	  og	  yki	  þannig	  sýnileika	  námsins	  

og	  töldu	  það	  vera	  einn	  af	  kostum	  þess	  að	  nota	  samfélagsmiðla	  í	  starfinu.	  	  

Í	  spurningakönnuninni	  og	  í	  viðtölum	  við	  viðmælendur	  kom	  sterklega	  í	  ljós	  sú	  upplifun	  að	  

foreldrar	  eru	  almennt	  ánægðir	  með	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  og	  að	  
langflestir	  foreldrar	  leyfa	  slíkar	  myndbirtingar	  af	  sínu	  barni	  og	  vilja	  því	  taka	  þátt	  í	  þessu.	  Í	  

könnuninni	  kom	  í	  ljós	  að	  foreldrar	  sýndu	  þessu	  mikinn	  áhuga	  og	  í	  leikskólum	  sem	  ekki	  nota	  
samfélagsmiðla	  væri	  þrýstingur	  frá	  foreldrum	  um	  slíkt,	  þeir	  foreldrar	  vilja	  greinilega	  vita	  

meira	  og	  sjá	  meira.	  Einnig	  kom	  fram	  sú	  upplifun	  viðmælenda	  á	  að	  foreldrar	  væru	  almennt	  

ánægðari	  með	  leikskólann	  því	  barnið	  væri	  ánægt	  og	  hversu	  mikill	  kostur	  notkun	  
samfélagsmiðla	  væri	  til	  að	  geta	  sýnt	  barnið	  glatt	  í	  leik	  og	  starfi.	  Helst	  það	  vel	  í	  hendur	  við	  

rannsóknarniðurstöður	  Bryndísar	  Garðarsdóttur	  og	  Jóhönnu	  Einarsdóttur	  (2007)	  hér	  á	  Íslandi	  

sem	  sýna	  að	  allir	  starfsmenn	  og	  foreldrar	  leggja	  mikla	  áherslu	  á	  vellíðan	  barna	  og	  það	  að	  þau	  

séu	  glöð.	  Að	  mínu	  mati	  finnst	  mér	  það	  rökrétt	  að	  ánægja	  foreldra	  aukist	  eftir	  því	  sem	  þeir	  
vita	  og	  sjá	  meira	  af	  starfi	  leikskólans	  og	  fái	  frekari	  innsýn	  í	  nám	  barnsins.	  

Enn	  fremur	  kom	  fram	  í	  ofangreindri	  rannsókn	  þeirra	  Bryndísar	  Garðarsdóttur	  og	  Jóhönnu	  

Einarsdóttur	  (2007)	  að	  líðan	  barns	  og	  daglegt	  starf	  í	  leikskólanum	  eru	  helstu	  umræðuefnin	  

milli	  leikskólakennara	  og	  foreldra.	  Því	  tel	  ég	  að	  með	  notkun	  samfélagsmiðla	  sé	  verið	  að	  koma	  
enn	  betur	  til	  móts	  við	  þessa	  umræðuþætti	  og	  svala	  þörf	  foreldra	  fyrir	  upplýsingar	  um	  þessa	  

þætti.	  	  

Mér	  þótti	  áhugavert	  í	  niðurstöðunum	  hvernig	  starfsfólki	  leikskólanna	  fannst	  gott	  að	  geta	  

sýnt	  fram	  á	  að	  mannekla	  hafi	  ekki	  haft	  áhrif	  á	  það	  nám	  sem	  á	  sér	  stað	  í	  leikskólanum.	  Þarna	  

nýttu	  leikskólar	  sér	  miðilinn	  til	  þess	  að	  sýna	  að	  þó	  að	  ástandið	  væri	  vissulega	  nokkuð	  svart	  

oft	  á	  tíðum,	  þá	  gerðu	  þeir	  allt	  sem	  í	  þeirra	  valdi	  stóð	  til	  að	  láta	  erfiðleikana	  ekki	  bitna	  á	  
faglegu	  starfi	  leikskólans.	  

5.2.3	  Hraði	  samskipta	  

Eins	  og	  kom	  fram	  í	  spurningakönnuninni	  bar	  á	  því	  að	  foreldrar	  mættu	  ekki	  í	  foreldraviðtal	  því	  

þeir	  fengu	  ekki	  áminningu	  um	  fundinn	  í	  símann	  sinn.	  Þarna	  eru	  foreldrar	  farnir	  að	  gera	  kröfu	  
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á	  skilvirkari	  leiðir	  til	  að	  skilaboðin	  komist	  til	  skila	  og	  þarf	  kannski	  að	  haldast	  í	  hendur	  við	  

hraðann	  í	  samfélaginu.	  Leikskólar	  eru	  í	  raun	  að	  mæta	  kröfum	  nútímans	  með	  því	  að	  nota	  

tæknina	  því	  líkt	  og	  kom	  í	  ljós	  í	  niðurstöðum	  þá	  voru	  foreldrar	  farnir	  að	  gera	  kröfur	  á	  frekari	  
upplýsingar	  og	  nýttu	  sér	  lítið	  heimasíður	  skólanna	  að	  mati	  svarenda.	  Einnig	  væri	  forvitnilegt	  

að	  skoða	  í	  frekari	  rannsóknum	  hvernig	  menntun	  og	  efnahagur	  foreldra	  hefur	  áhrif	  á	  upplifun	  

þeirra	  í	  skilvirkum	  og	  hröðum	  samskiptum	  því	  gera	  má	  ráð	  fyrir	  að	  þeir	  foreldrar	  sem	  vinni	  
mikið	  við	  tölvur	  missi	  sjaldan	  af	  upplýsingum	  sem	  sendar	  eru	  í	  tölvupósti.	  	  

Chazvini	  og	  Readdick	  (1994)	  sýndu	  í	  rannsóknum	  sínum	  fram	  á	  mikilvægi	  samskipta	  og	  

hvernig	  samskipti	  geta	  verið	  einhliða	  eða	  tvíhliða.	  Notkun	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  
getur	  að	  mínu	  mati	  talist	  bæði	  til	  einhliða	  og	  tvíhliða	  samskipta	  því	  foreldrar	  geta	  fengið	  

upplýsingar	  í	  gegnum	  samfélagsmiðla	  án	  þess	  að	  bregðast	  beint	  við	  því	  en	  foreldrar	  hafa	  

einnig	  möguleikann	  á	  að	  skrifa	  athugasemdir	  við	  færslur	  á	  samfélagsmiðlum	  og	  þar	  af	  
leiðandi	  eru	  samskiptin	  orðin	  tvíhliða.	  Líkt	  og	  viðmælendur	  nefndu	  þá	  fannst	  þeim	  foreldrar	  

bregðast	  við	  færslum	  sem	  þær	  settu	  inn	  á	  samfélagsmiðlana	  og	  virkaði	  það	  hvetjandi	  á	  þær	  

til	  að	  setja	  meira	  inn	  á	  miðlana.	  

Líkt	  og	  kom	  fram	  í	  rannsókn	  Bryndísar	  Garðarsdóttur	  og	  Jóhönnu	  Einarsdóttur	  (2007)	  þá	  

sóttu	  foreldrar	  í	  að	  fá	  einhverjar	  upplýsingar	  um	  það	  sem	  hafði	  gerst	  um	  daginn	  en	  

foreldrum	  fannst	  leikskólakennarar	  gera	  heldur	  lítið	  af	  því.	  Með	  notkun	  samfélagsmiðla	  er	  
búið	  að	  brúa	  þetta	  bil	  að	  einhverju	  leyti.	  Eins	  og	  niðurstöður	  þessarar	  rannsóknar	  gefa	  til	  

kynna	  þá	  töldu	  leikskólakennararnir	  að	  foreldrar	  væru	  meðvitaðri	  um	  það	  sem	  hafði	  verið	  í	  

gangi	  yfir	  daginn,	  hvaða	  verkefni	  var	  verið	  að	  vinna	  og	  þess	  háttar.	  Með	  notkun	  

samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  er	  því	  hægt	  að	  deila	  ýmsum	  atvikum	  sem	  hafa	  átt	  sér	  stað	  
yfir	  daginn	  til	  foreldranna,	  líkt	  og	  Knopf	  og	  Swick	  (2007)	  sögðu	  að	  væri	  mikilvægt	  fyrir	  

foreldra	  og	  þannig	  svala	  þörf	  foreldra	  á	  að	  vilja	  vita	  meira.	  Það	  helst	  einnig	  í	  hendur	  við	  

niðurstöður	  Dahlberg,	  Moss	  og	  Pence	  (2007)	  þar	  sem	  þeirra	  rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  

skráningar	  með	  ljósmyndum	  og	  myndböndum	  geti	  veitt	  foreldrum	  mun	  meiri	  innsýn	  í	  

leikskólastarfið.	  Samfélagsmiðlar	  geta	  mögulega	  aukið	  hraðann	  til	  að	  deila	  slíkum	  

skráningum	  til	  foreldra.	  Í	  Aðalnámskrá	  leikskóla	  (2011)	  er	  einmitt	  lögð	  áhersla	  á	  dagleg	  

samskipti	  milli	  foreldra	  og	  leikskólakennara	  og	  mikilvægi	  þess	  að	  deila	  upplýsingum	  um	  
starfið	  til	  foreldra	  og	  tel	  ég	  að	  með	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  sé	  verið	  að	  

auka	  dagleg	  samskipti	  til	  muna.	  

5.2.4	  Styrkur	  samskipta	  

Fjölbreytni	  í	  samskiptaleiðum	  er	  mikil	  hjá	  þeim	  leikskólum	  sem	  tóku	  þátt	  í	  rannsókninni	  og	  
benda	  niðurstöður	  til	  þess	  að	  styrkur	  samskiptanna	  sé	  töluverður.	  Allir	  leikskólarnir	  nota	  
hraðvirkar	  leiðir,	  hvort	  heldur	  það	  er	  tölvupóstur	  eða	  samfélagsmiðlar.	  Það	  helst	  í	  hendur	  við	  

rannsóknir	  Daft	  og	  Dengel	  (1986)	  sem	  sögðu	  styrkleika	  samskipta	  vera	  metinn	  út	  frá	  hraða	  
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endurgjafarinnar,	  fjölbreytni	  samskipta	  og	  eins	  hversu	  persónuleg	  samskiptin	  eru.	  Bæði	  

tölvupóstsendingar	  og	  samfélagsmiðlar	  eiga	  samleið	  við	  snjallsíma	  og	  gera	  foreldrum	  því	  

kleift	  að	  fá	  skilaboðin	  hvar	  og	  hvenær	  sem	  er.	  Viðmælendur	  nefndu	  einnig	  hvernig	  þeim	  
fannst	  að	  það	  skipti	  þær	  máli	  að	  vita	  að	  upplýsingarnar	  væru	  að	  komast	  til	  skila	  og	  hversu	  

mikilvæg	  endurgjöfin	  væri,	  það	  er	  að	  fá	  ‘like’	  við	  færslurnar	  og	  hversu	  gefandi	  það	  væri	  að	  fá	  

slíka	  endurgjöf.	  Þessi	  endurgjöf	  veitti	  þeim	  gleði	  og	  ánægju	  og	  þær	  litu	  á	  það	  sem	  eins	  konar	  
hvatningu	  til	  að	  halda	  áfram	  og	  gera	  meira.	  Niðurstöður	  benda	  því	  til	  að	  notkun	  

samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  styrki	  samskiptin	  við	  foreldra.	  

5.3	  Myndbirtingar	  á	  samfélagsmiðlum	  
Myndbirtingar	  á	  samfélagsmiðlum	  geta	  í	  raun	  bæði	  talist	  kostur	  og	  meiriháttar	  áskorun.	  Það	  

getur	  verið	  erfitt	  að	  átta	  sig	  á	  því	  hvað	  er	  viðeigandi	  og	  svo	  geta	  mörkin	  á	  því	  hvað	  er	  
viðeigandi	  verið	  mjög	  mismunandi	  eftir	  því	  hver	  á	  í	  hlut.	  Leikskólakennarar	  vilja	  sýna	  börnin	  

kát	  og	  glöð	  í	  leikskólanum	  en	  það	  er	  viss	  áskorun	  sem	  felst	  í	  því	  að	  geta	  sýnt	  skemmtilegt	  

starf	  án	  þess	  að	  fara	  yfir	  þessa	  fínu	  línu	  milli	  kosta	  og	  galla.	  

Í	  niðurstöðum	  kom	  fram	  að	  upp	  hefði	  komið	  umræða	  um	  hvernig	  myndir	  væru	  birtar	  af	  

börnunum	  í	  leikskólastarfinu	  og	  að	  það	  hefði	  þurft	  að	  skerpa	  á	  reglum	  varðandi	  

myndbirtingarnar.	  Eitt	  dæmið	  sem	  var	  nefnt	  voru	  yngstu	  börnin	  í	  sullverkefni	  en	  þá	  voru	  þau	  
einungis	  á	  bleyjunni.	  Myndir	  af	  börnum	  í	  verkefninu	  voru	  birtar	  á	  lokaðri	  síðu	  á	  Instagram	  

sem	  einungis	  foreldrar	  hafa	  aðgang	  að.	  Engar	  athugasemdir	  bárust	  varðandi	  þessar	  

myndbirtingar	  en	  Kolbrún	  nefndi	  að	  rætt	  hefði	  verið	  um	  tilmæli	  Persónuverndar	  og	  það	  að	  

ekki	  ætti	  að	  birta	  myndir	  af	  fáklæddum	  börnum	  líkt	  og	  kemur	  fram	  í	  viðmiðum	  
Reykjavíkurborgar	  (2013,2015).	  Mögulega	  hefðu	  foreldrar	  á	  eldri	  deildum	  brugðist	  við	  

myndefni	  af	  sínum	  börnum	  á	  nærfötunum	  einum	  en	  þó	  er	  það	  ekki	  víst.	  Við	  notkun	  

samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  verða	  starfsmenn	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  það	  skuli	  virða	  bæði	  

óskir	  barna	  og	  foreldra	  þeirra	  og	  að	  gæta	  skuli	  fyllstu	  varúðar	  og	  nærgætni	  við	  allar	  

myndatökur	  og	  ekki	  sýna	  börn	  klæðalítil	  eða	  í	  erfiðum	  aðstæðum	  líkt	  og	  Umboðsmaður	  

barna	  (e.d.)	  og	  Reykjavíkurborg	  (2013,2015)	  gera	  kröfu	  um.	  	  

Jóhanna	  Einarsdóttir	  (2006)	  fjallaði	  um	  mikilvægi	  sjónarmiðs	  barna	  og	  mikilvægi	  þess	  að	  
bera	  virðingu	  fyrir	  börnum	  og	  hlusta	  á	  þeirra	  skoðanir	  og	  gæti	  það	  vel	  átt	  við	  hér	  í	  tengslum	  

við	  myndbirtingar	  á	  samfélagsmiðlum.	  Það	  má	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  það	  að	  fá	  leyfi	  frá	  

börnunum	  myndi	  styðja	  enn	  frekar	  við	  valdeflingu	  þeirra	  líkt	  og	  Fleming	  (2010)	  nefndi	  í	  
tengslum	  við	  þátttöku	  barna	  í	  rannsóknum.	  Rannsóknin	  sýndi	  að	  ekki	  var	  óskað	  sérstaklega	  

eftir	  samþykki	  barna	  til	  að	  birta	  myndir	  af	  þeim	  á	  samfélagsmiðlum.	  Í	  einhverjum	  tilfellum	  

óskuðu	  börnin	  sjálf	  eftir	  því	  að	  tekin	  væri	  mynd	  af	  þeim	  til	  þess	  að	  sýna	  foreldrum	  og	  má	  líta	  
svo	  á	  að	  það	  felist	  visst	  samþykki	  í	  því.	  Börn	  eru	  því	  fær	  um	  að	  hafa	  skoðun	  á	  þessu	  strax	  á	  
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leikskólaaldri	  og	  eins	  og	  Persónuvernd	  (2008)	  leggur	  áherslu	  á	  varðandi	  persónuupplýsingar	  

um	  börn	  þá	  er	  mikilvægt	  að	  spyrja	  sig	  varðandi	  allar	  myndbirtingar	  hvort	  börnin	  væru	  sátt	  

við	  þessa	  mynd	  og	  fá	  leyfi	  hjá	  þeim	  sem	  eru	  orðin	  nógu	  gömul	  til	  að	  geta	  gefið	  slíkt	  samþykki.	  
Báðir	  viðmælendur	  mínir	  starfa	  á	  yngri	  deildum	  leikskólans	  en	  það	  hefði	  verið	  áhugavert	  að	  

tala	  við	  deildarstjóra	  eldri	  deildanna	  líka	  og	  fá	  upplýsingar	  um	  hvort	  eða	  hvernig	  sé	  leitað	  

eftir	  samþykki	  barnanna	  varðandi	  þennan	  þátt.	  Guðrún	  Kristinsdóttir	  og	  Hervör	  Alma	  
Árnadóttir	  (2015)	  fjölluðu	  einnig	  um	  þær	  gagnrýnisraddir	  sem	  eru	  á	  lofti	  varðandi	  þátttöku	  

barna	  í	  rannsóknum	  þar	  sem	  efast	  sé	  um	  getu	  barna	  til	  að	  taka	  ákvarðanir	  tengdar	  þeim	  

sjálfum	  og	  á	  það	  ef	  til	  vill	  líka	  við	  í	  þessu	  tilfelli.	  Eru	  börn	  í	  raun	  nógu	  fær	  um	  að	  veita	  slík	  
leyfi,	  geta	  börn	  svarað	  því	  hvort	  þau	  séu	  ánægð	  með	  ákveðna	  mynd	  á	  veraldarvefnum,	  til	  

dæmis	  eftir	  fimm	  ár	  eða	  tíu	  ár?	  Eru	  þau	  í	  stakk	  búin	  til	  að	  sjá	  fyrir	  sér	  hvað	  þau	  verða	  ánægð	  

með	  eða	  ekki	  ánægð	  með	  í	  framtíðinni?	  Ég	  tel	  að	  þarna	  verði	  almenn	  skynsemi	  

leikskólakennarans	  að	  ráða	  för	  og	  ef	  einhver	  óvissa	  er	  um	  myndefnið,	  þá	  er	  alltaf	  best	  að	  
leyfa	  barninu	  að	  njóta	  vafans	  og	  sleppa	  því	  að	  birta	  ákveðnar	  myndir	  á	  samfélagsmiðlum.	  	  

5.4	  Áskoranir	  við	  notkun	  samfélagsmiðla	  
Það	  var	  ekki	  annað	  að	  sjá	  en	  að	  þeir	  sem	  svöruðu	  spurningakönnuninni	  væru	  örlítið	  óöruggir	  
með	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu.	  Þeir	  sem	  eru	  nú	  þegar	  að	  nota	  einhverja	  

samfélagsmiðla	  vilja	  fá	  skýrari	  tilmæli	  um	  hvernig	  skuli	  standa	  rétt	  að	  því,	  allt	  frá	  því	  að	  fá	  
leyfi	  frá	  foreldrum	  og	  hvernig	  skuli	  vista	  og	  eyða	  gögnum.	  Þeir	  sem	  eru	  ekki	  að	  nota	  
samfélagsmiðla	  virðast	  margir	  hverjir	  vera	  áhugasamir	  fyrir	  því	  en	  eru	  hræddir	  við	  að	  stíga	  

fyrstu	  skrefin	  án	  neinna	  leiðbeininga.	  Foreldrar	  sækjast	  eftir	  þessu	  en	  nokkrir	  leikskólar	  vilja	  
ekki	  fara	  af	  stað	  með	  þessa	  samskiptaleið	  fyrr	  en	  vitað	  er	  hvernig	  best	  og	  réttast	  er	  að	  gera	  
það.	  Það	  er	  auðvitað	  mjög	  flókið	  þegar	  67%	  leikskóla	  (n=45)	  nota	  samfélagsmiðla	  og	  hver	  og	  

einn	  setur	  sínar	  eigin	  reglur	  og	  leiðir	  í	  því.	  Mikil	  umræða	  er	  í	  skólasamfélaginu	  um	  

persónuvernd	  og	  hvernig	  nýju	  persónuverndarlögin	  koma	  til	  með	  að	  hafa	  áhrif	  á	  þá	  leikskóla	  
sem	  nota	  samfélagsmiðla	  og	  niðurstöður	  sýndu	  að	  tveir	  svarendur	  lýstu	  áhyggjum	  sínum	  af	  

áframhaldandi	  notkun	  samfélagsmiðla	  eftir	  að	  nýja	  löggjöfin	  tæki	  gildi.	  Alveg	  er	  ljóst	  af	  

ráðleggingum	  persónuverndar	  (e.d.c.)	  að	  skólar	  þurfa	  að	  vanda	  sig	  með	  vinnslu	  
persónuupplýsinga	  og	  að	  huga	  vel	  að	  því	  hvar	  gögn	  eru	  geymd	  en	  þó	  er	  ekki	  orðið	  ljóst	  hvort	  

hætta	  þurfi	  notkun	  þeirra	  með	  öllum	  hætti.	  Meðal	  annars	  er	  talað	  um	  mat	  á	  áhrifum	  

persónuverndar	  eða	  MÁP	  í	  ráðleggingum	  persónuverndar	  og	  vera	  má	  að	  slíkt	  gildi	  um	  
samfélagsmiðlana.	  Til	  dæmis	  má	  ætla	  að	  það	  að	  gefa	  foreldrum	  innsýn	  í	  skólastarfið	  með	  

myndum	  þar	  sem	  börn	  sjást	  að	  störfum	  en	  eru	  ekki	  þekkjanleg	  geti	  ekki	  verið	  viðkvæm	  

persónugögn	  né	  að	  birting	  þeirra	  skapi	  áhættu.	  Annað	  sem	  er	  alveg	  afdráttarlaust	  í	  
ráðleggingum	  persónuverndar	  er	  að	  alltaf	  þarf	  að	  fá	  leyfi	  frá	  foreldrum	  þegar	  um	  börn	  undir	  

13	  ára	  aldri	  er	  að	  ræða	  og	  að	  mikilvægt	  sé	  að	  huga	  að	  sjónarmiðum	  og	  réttindum	  barna	  og	  fá	  
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samþykki	  þeirra	  fyrir	  myndbirtingu	  með	  tilliti	  til	  aldurs	  þeirra	  og	  þroska	  (Persónuvernd,	  

e.d.c).	  	  	  

Ákjósanlegast	  væri	  að	  allir	  leikskólar	  fái	  upplýsingar	  um	  hvernig	  best	  sé	  að	  standa	  að	  
þessu	  og	  geti	  í	  framhaldi	  af	  því	  þá	  annaðhvort	  haldið	  áfram	  með	  notkun	  samfélagsmiðla	  og	  

fylgt	  þeim	  leiðbeiningum	  eða	  dregið	  sig	  frá	  því	  að	  nota	  þessa	  miðla.	  Með	  slíkum	  

leiðbeiningum	  myndi	  líka	  opnast	  gluggi	  fyrir	  þá	  leikskóla	  sem	  hafa	  áhuga	  en	  eru	  ekki	  byrjaðir	  
að	  nota	  samfélagsmiðla.	  Leikskólum	  á	  vegum	  Reykjavíkurborgar	  sem	  nota	  samfélagsmiðla	  

sem	  leið	  til	  samskipta	  við	  foreldra	  leikskólabarna	  gæti	  því	  fjölgað	  enn	  meira	  ef	  slíkar	  

leiðbeiningar	  væru	  til	  staðar.	  Enn	  er	  þó	  óljóst	  hver	  áhrif	  laganna	  verða	  á	  skólasamfélagið	  í	  
tengslum	  við	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  starfinu.	  

Vistun	  og	  eyðing	  gagna	  virðist	  vera	  örlítið	  óljós	  og	  mismunandi	  eftir	  leikskólum	  og	  einnig	  

eftir	  því	  hvaða	  samfélagsmiðill	  er	  notaður.	  Facebook	  síðum	  virðist	  síður	  vera	  lokað	  og	  eytt	  út	  

heldur	  en	  Instagram	  síðum	  en	  eins	  þótti	  mér	  verulega	  áhugavert	  að	  	  heyra	  hversu	  flókið	  
reyndist	  vera	  að	  loka	  og	  eyða	  Instagram	  síðu	  líkt	  og	  Heiða	  kom	  inn	  á.	  Þarna	  hélt	  ég	  að	  

mögulega	  þætti	  einungis	  Heiðu	  þetta	  vera	  óaðgengilegt	  og	  ákvað	  því	  að	  athuga	  þetta	  nánar	  
sjálf	  og	  komst	  að	  því	  að	  það	  eru	  ansi	  mörg	  handtök	  sem	  þarf	  til	  að	  eyða	  út	  síðu	  á	  Instagram.	  

Ég	  gæti	  trúað	  að	  þetta	  flæktist	  fyrir	  mörgum	  og	  mögulega	  væri	  síðum	  ekki	  eytt	  út	  vegna	  þess	  

að	  fólk	  einfaldlega	  kynni	  það	  ekki.	  	  

5.4.1	  Persónuvernd	  

Athyglisvert	  var	  að	  allur	  gangur	  er	  á	  leyfisbréfum	  frá	  foreldrum,	  allt	  frá	  því	  að	  vera	  sérstakt	  
eyðublað	  sem	  foreldrar	  skrifa	  undir	  yfir	  í	  að	  vera	  ætlað	  samþykki,	  þ.e.	  aðeins	  tilkynnt	  í	  

tölvupósti	  og	  leyfið	  fengið	  með	  því	  að	  enginn	  svari	  nei	  við	  þeim	  pósti.	  Fyrir	  fimm	  árum	  var	  
farið	  að	  ræða	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  foreldrasamstarfi	  og	  líkt	  og	  kom	  fram	  í	  Stefnu-‐	  og	  

starfsáætlun	  skóla-‐	  og	  frístundasviðs	  Reykjavíkurborgar	  árið	  2013	  þá	  var	  velt	  upp	  þeirri	  

hugmynd	  að	  mögulega	  þyrfti	  að	  gera	  leiðbeiningar	  um	  notkun	  þeirra	  (Reykjavíkurborg,	  
2013).	  Engin	  skýr	  viðmið	  eða	  leiðbeiningar	  eru	  enn	  komnar	  fram	  um	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  

leikskólastarfi	  og	  þó	  hefur	  notkun	  samfélagsmiðla	  án	  efa	  aukist	  á	  undanförnum	  árum.	  Það	  
kemur	  því	  ekki	  á	  óvart	  að	  leikskólar	  kalli	  eftir	  einhverjum	  viðmiðum	  og	  leiðbeiningum	  um	  

notkun	  samfélagsmiðla	  því	  margir	  virðast	  hafa	  þurft	  að	  skerpa	  reglurnar	  upp	  á	  sitt	  einsdæmi	  

og	  finnst	  þeir	  samt	  knúnir	  til	  að	  gera	  enn	  betur.	  Mörg	  svörin	  kölluðu	  eftir	  skýrum	  skilaboðum	  
frá	  skóla-‐	  og	  frístundasviði	  og	  því	  er	  mögulega	  kominn	  tími	  á	  að	  láta	  hrinda	  í	  framkvæmd	  

hugmyndum	  um	  leiðbeiningar	  um	  notkun	  samfélagsmiðla	  sem	  sviðið	  setti	  fram	  árið	  2013	  og	  

aftur	  árið	  2015.	  Það	  myndi	  vissulega	  auðvelda	  leikskólum	  borgarinnar	  notkun	  
samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  eða	  aðstoða	  þá	  að	  meta	  hvort	  og	  þá	  hvernig	  þessi	  leið	  	  
henti	  í	  foreldrasamskiptum.	  	  
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5.4.2	  Notkun	  einkasíma	  

Það	  kom	  nokkuð	  á	  óvart	  að	  22%	  aðspurðra	  sögðust	  nota	  snjallsíma	  í	  eigu	  starfsmanna	  til	  að	  

taka	  myndir	  á.	  Þar	  með	  er	  myndefnið	  mögulega	  komið	  út	  fyrir	  veggi	  leikskólans.	  Margir	  

snjallsímaeigendur	  eru	  með	  sjálfkrafa	  vistun	  á	  gögnum,	  til	  dæmis	  á	  öllum	  myndunum	  sem	  

eru	  á	  símunum	  ef	  ske	  kynni	  að	  síminn	  myndi	  glatast	  eða	  bila.	  Það	  er	  því	  oftast	  ekki	  nóg	  að	  

eyða	  myndunum	  úr	  símanum	  strax	  líkt	  og	  Kolbrún	  sagðist	  gera,	  myndirnar	  gætu	  verið	  

komnar	  á	  fleiri	  staði	  aðgengilega	  starfsmanni	  og	  því	  þörf	  á	  að	  eyða	  gögnum	  á	  fleiri	  stöðum	  
en	  einungis	  úr	  snjallsímanum.	  Forvitnilegt	  hefði	  verið	  að	  vita	  hvernig	  leyfi	  var	  fengið	  hjá	  

foreldrum	  fyrir	  myndbirtingum	  á	  samfélagsmiðlum	  eða	  hvort	  þeir	  væru	  upplýstir	  um	  hvað	  

slíkt	  leyfi	  felur	  í	  sér.	  Eru	  foreldrar	  til	  dæmis	  meðvitaðir	  um	  að	  starfsmenn	  séu	  að	  taka	  myndir	  
á	  sína	  eigin	  snjallsíma?	  Vita	  foreldrar	  að	  allar	  myndir	  í	  slíkum	  snjalltækjum	  eru	  vistaðar	  í	  

tölvuskýi	  erlendis?	  Í	  langflestum	  leikskólum	  eiga	  símar	  starfsmanna	  ekki	  að	  vera	  inn	  á	  

deildum	  nema	  í	  undantekningartilfellum	  og	  því	  á	  ekki	  að	  vera	  hægt	  að	  grípa	  í	  eigin	  síma	  til	  að	  
taka	  myndir	  í	  leikskólastarfinu.	  	   	  

Viðmælendur	  nefndu	  báðir	  að	  myndavélar	  og	  spjaldtölvur	  í	  eigu	  skólanna	  væru	  orðnar	  

lélegar,	  tækju	  ekki	  nægilega	  góðar	  myndir	  og	  væru	  óhentugar	  til	  að	  fara	  með	  í	  

vettvangsferðir.	  Nú	  er	  gerð	  krafa	  um	  sýnileika	  í	  starfinu	  og	  foreldrar	  farnir	  að	  gera	  kröfur	  til	  
leikskólanna	  varðandi	  sýnileika.	  Einnig	  er	  lögð	  mikil	  áhersla	  á	  skráningar	  og	  því	  er	  mikilvægt	  

að	  hægt	  sé	  að	  fjármagna	  kaup	  á	  góðum	  búnaði	  til	  þessara	  nota,	  ef	  myndavélar	  í	  símum	  eru	  

orðnir	  besti	  kosturinn	  í	  tækjavali	  þá	  er	  að	  öllum	  líkindum	  kominn	  tími	  á	  að	  endurnýja	  
eitthvað.	  Ég	  veit	  að	  þarna	  er	  ég	  komin	  á	  hálan	  ís	  varðandi	  fjárveitingar	  og	  fjárútlát	  og	  læt	  því	  

staðar	  numið.	  En	  ég	  dreg	  ekki	  úr	  mikilvægi	  þess	  að	  myndavélakostur	  leikskóla	  verði	  að	  vera	  

góður	  og	  ásættanlegur	  því	  einkasímar	  fyrir	  myndatökur	  í	  leikskólastarfi	  tel	  ég	  vera	  á	  afar	  gráu	  

svæði.	  

Eins	  vakti	  athygli	  að	  það	  virðist	  vera	  munur	  á	  milli	  starfsmanna	  hvort	  þeir	  megi	  nota	  

einkasíma	  eða	  ekki.	  Í	  einu	  tilfelli	  höfðu	  sumir	  starfsmenn	  leyfi	  til	  að	  nota	  einkasíma	  

samkvæmt	  leikskólastjóranum	  en	  þá	  veltir	  maður	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  aðrir	  hafi	  kannski	  ekki	  
mátt	  það	  og	  af	  hverju	  mættu	  sumir	  en	  ekki	  aðrir.	  	  

Mögulega	  gæti	  lausn	  á	  þessu	  einfaldlega	  verið	  sú	  að	  fjárfesta	  í	  símum	  fyrir	  leikskólana	  í	  

stað	  spjaldtölva.	  Símarnir	  væru	  þá	  bæði	  hentugri	  í	  vettvangsferðir	  og	  með	  betri	  myndavél	  og	  
því	  óþarft	  að	  nota	  einkasímann	  í	  hvers	  kyns	  myndatökur	  í	  leikskólastarfinu,	  hvort	  sem	  þú	  

mátt	  það	  samkvæmt	  leikskólastjóra	  eða	  ekki.	  	  

5.5	  Takmarkanir	  og	  styrkleikar	  rannsóknarinnar	  
Reynsla	  mín	  og	  upplifun	  af	  notkun	  samfélagmiðla	  í	  leikskólastarfi	  hafði	  að	  mínu	  mati	  jákvæð	  

áhrif	  í	  rannsókninni	  og	  hafði	  hiklaust	  áhrif	  á	  val	  mitt	  á	  viðfangsefni	  í	  þessari	  rannsókn.	  Mér	  
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finnst	  þetta	  bæði	  skemmtilegt	  og	  áhugavert,	  sem	  starfsmanni	  leikskóla	  og	  sem	  foreldri	  

leikskólabarns	  í	  leikskóla	  þar	  sem	  notast	  er	  við	  samfélagsmiðla.	  Mér	  finnst	  nokkuð	  greinilegt	  

að	  þetta	  vekur	  ánægju	  meðal	  starfsmanna	  og	  foreldra	  og	  eykur	  sýnileika	  starfsins.	  Ég	  tel	  að	  
áhugi	  minn	  hafi	  ekki	  litað	  umfjöllunina	  um	  of	  heldur	  aðeins	  aðstoðað	  mig	  við	  að	  leita	  eftir	  

þeim	  upplýsingum	  sem	  mér	  fannst	  þörf	  á	  að	  vita.	  	  

Svarhlutfall	  könnunarinnar	  var	  73%	  eða	  45	  leikskólar	  af	  62	  sem	  reknir	  eru	  af	  
Reykjavíkurborg.	  Samkvæmt	  McMillan	  (2008)	  eru	  slíkar	  spurningakannanir	  réttmætt	  

mælitæki.	  Að	  mati	  Lichtman	  (2013)	  teljast	  niðurstöður	  vera	  marktækar	  ef	  úrtakið	  er	  meira	  

en	  n=30	  og	  teljast	  niðurstöður	  þessarar	  rannsóknar	  því	  marktækar.	  	  

Viðmælendur	  voru	  fáir	  en	  aðeins	  var	  rætt	  við	  tvo	  deildarstjóra	  til	  að	  fá	  dýpri	  skilning	  á	  

niðurstöðum	  rafrænu	  könnunarinnar.	  Báðir	  deildarstjórarnir	  voru	  um	  þrítugt	  og	  því	  

mögulegt	  að	  þeir	  sjái	  báðir	  kosti	  þess	  frekar	  en	  galla	  að	  nýta	  sér	  samfélagsmiðla	  í	  

leikskólastarfinu	  því	  þeir	  eru	  vanir	  slíkri	  snjallsímatækni	  sjálfir.	  Mögulega	  hefðu	  eldri	  
deildarstjórar	  ekki	  verið	  jafn	  opnir	  og	  hrifnir	  af	  þessari	  auknu	  tækni	  en	  þó	  er	  það	  alls	  ekki	  

útilokað	  þar	  sem	  fólk	  á	  öllum	  aldri	  nýtir	  sér	  snjallsímatækni	  nú	  til	  dags.	  Þessi	  rannsókn	  náði	  
aðeins	  til	  þeirra	  sem	  notast	  við	  samfélagsmiðla	  í	  samskiptum	  við	  foreldra	  leikskólabarna	  en	  

það	  hefði	  verið	  áhugavert	  að	  fá	  innsýn	  þeirra	  sem	  nota	  ekki	  samfélagsmiðla	  í	  samskiptum	  við	  

foreldra	  en	  sá	  samanburður	  gæti	  verið	  efni	  í	  aðra	  rannsókn	  á	  þessu	  sviði.	  Enn	  fremur	  hefði	  
verið	  áhugavert	  að	  fá	  sjónarhorn	  foreldra	  á	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  og	  bera	  

saman	  við	  upplifun	  starfsfólks	  leikskóla.	  	  
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6 Lokaorð	  

Notkun	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  er	  efni	  sem	  hefur	  verið	  mér	  hugleikið	  í	  næstum	  

fjögur	  ár	  eða	  frá	  því	  að	  dóttir	  mín	  hóf	  sína	  leikskólagöngu.	  Það	  var	  einstaklega	  fróðlegt	  að	  
lesa	  rannsóknir	  fræðimanna	  um	  efnið	  og	  sjá	  hversu	  mikilvægt	  foreldrasamstarf	  í	  raun	  og	  

veru	  er	  og	  hvernig	  kennarar	  eru	  boðnir	  og	  búnir	  að	  finna	  nýjar	  leiðir	  til	  að	  efla	  samskipti	  við	  

foreldra,	  auka	  upplýsingaflæðið	  og	  færa	  þá	  enn	  nær	  starfinu	  en	  áður	  hefur	  verið.	  	  

Rannsókn	  mín	  var	  afmörkuð	  við	  leikskóla	  sem	  heyra	  undir	  Reykjavíkurborg	  og	  svöruðu	  45	  

leikskólar	  af	  62.	  Tekin	  voru	  viðtöl	  við	  tvo	  deildarstjóra	  og	  því	  aðeins	  hægt	  að	  byggja	  

niðurstöður	  á	  þeirra	  eigin	  upplifun	  og	  reynslu	  því	  mögulega	  upplifa	  aðrir	  leikskólakennarar	  

eða	  deildarstjórar	  notkun	  samfélagsmiðla	  á	  allt	  annan	  hátt	  en	  þessir	  viðmælendur.	  	  

Það	  var	  áhugavert	  að	  sjá	  hversu	  margir	  af	  leikskólum	  borgarinnar	  eru	  farnir	  að	  nota	  

samfélagsmiðla	  í	  sínu	  starfi	  eða	  30	  leikskólar	  af	  þeim	  45	  sem	  svöruðu	  og	  enn	  forvitnilegra	  að	  
þeir	  sem	  ekki	  eru	  að	  nota	  slíka	  miðla	  virðast	  hafa	  einhvern	  áhuga	  á	  því.	  Tækninni	  fleytir	  fram	  

á	  ógnarhraða	  og	  samfélagið	  þarf	  að	  bregðast	  við	  og	  taka	  þátt	  í	  þróuninni,	  þar	  á	  meðal	  
leikskólar.	  

Viðmælendur	  nefndu	  báðir	  að	  þeirra	  leikskólar	  væru	  hættir	  að	  birta	  myndir	  af	  starfinu	  á	  

heimasíðu	  skólans	  heldur	  væri	  það	  alfarið	  komið	  á	  samfélagsmiðlana.	  Það	  væri	  áhugavert	  að	  
vita	  hvernig	  því	  er	  háttað	  með	  þá	  foreldra	  sem	  veita	  ekki	  samþykki	  fyrir	  myndbirtingum	  af	  

sínu	  barni	  á	  samfélagsmiðlum	  og	  þá	  hvernig	  þeir	  sjá	  myndir	  úr	  starfinu.	  Upplifun	  foreldra	  á	  

upplýsingaflæði	  og	  foreldrasamskiptum	  með	  notkun	  samfélagsmiðla	  samanborið	  við	  foreldra	  
sem	  ekki	  hafa	  samþykkt	  notkun	  samfélagsmiðla	  gæti	  mögulega	  verið	  efni	  í	  aðra	  rannsókn.	  

Ég	  tel	  að	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu	  sé	  komin	  til	  að	  vera	  og	  sé	  einn	  þáttur	  í	  

því	  að	  vera	  til	  á	  tækniöld.	  Ljóst	  er	  að	  verið	  er	  að	  reyna	  að	  þróa	  miðla	  sem	  hafa	  alla	  kosti	  
samfélagsmiðla	  og	  öryggi	  sem	  opinberir	  aðilar	  eiga	  að	  geta	  treyst,	  til	  dæmis	  Karellen	  og	  

Mentor	  en	  þeir	  miðlar	  eru	  enn	  í	  þróun	  og	  reynsla	  af	  þeim	  á	  eftir	  að	  koma	  betur	  í	  ljós	  með	  

frekari	  rannsóknum.	  	  

Samhliða	  aukinni	  notkun	  á	  samfélagsmiðlum	  verður	  að	  hafa	  í	  huga	  persónuverndarlögin	  

og	  réttindi	  barna	  og	  því	  tel	  ég	  það	  afar	  mikilvægt	  að	  skóla-‐	  og	  frístundasvið	  verði	  við	  ósk	  

leikskólanna	  um	  að	  setja	  niður	  viðmið	  og	  leiðbeiningar	  varðandi	  það	  að	  upplýsa	  og	  fá	  

samþykki	  frá	  foreldrum,	  varðandi	  myndbirtingar	  á	  samfélagsmiðlum	  og	  síðast	  en	  ekki	  síst	  

varðandi	  vistun	  og	  eyðingu	  gagna.	  Leikskólakennarar	  eru	  meðvitaðir	  um	  hætturnar	  sem	  
fylgja	  notkun	  samfélagsmiðla	  en	  vantar	  skýr	  mörk	  til	  að	  fylgja	  því	  eftir	  og	  það	  væri	  gott	  ef	  
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allir	  leikskólar	  sem	  nota	  samfélagsmiðla	  í	  sínu	  starfi	  væru	  að	  vinna	  eftir	  sömu	  viðmiðum	  í	  

stað	  þess	  að	  hver	  sé	  að	  gera	  sitt	  í	  sínu	  horni.	  Samfélagsmiðlar	  munu	  aldrei	  og	  eiga	  ekki	  að	  

mínu	  mati	  að	  koma	  í	  stað	  eiginlegra	  skráninga	  en	  með	  notkun	  samfélagsmiðla	  er	  hægt	  að	  
miðla	  ýmsum	  upplýsingum	  til	  foreldra.	  Upplýsingum	  sem	  eiga	  við	  allan	  hópinn,	  ýmsum	  

tilkynningum	  og	  myndum	  frá	  daglegu	  starfi	  eða	  ákveðnum	  verkefnum	  er	  hægt	  að	  miðla	  hratt	  

og	  örugglega	  til	  foreldra	  með	  notkun	  samfélagsmiðla	  en	  að	  sama	  skapi	  tel	  ég	  
persónuupplýsingar	  ekki	  eiga	  heima	  á	  samfélagsmiðlum.	  Á	  meðan	  ekki	  eru	  til	  skýr	  viðmið	  þá	  

verða	  leikskólakennarar	  að	  beita	  almennri	  skynsemi	  í	  myndbirtingum	  og	  gæta	  þess	  að	  birta	  

ekki	  myndir	  sem	  gætu	  talist	  óviðeigandi	  á	  einn	  eða	  annan	  hátt.	  Notkun	  samfélagsmiðla	  á	  að	  
mínu	  mati	  að	  vera	  skemmtileg	  viðbót	  fyrir	  foreldra	  til	  að	  sjá	  og	  vita	  meira	  og	  fyrir	  leikskóla	  til	  

að	  sýna	  enn	  betur	  frá	  því	  frábæra	  starfi	  sem	  á	  sér	  stað	  með	  börnunum.	  	  
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Viðauki	  A	  

Upplýst	  samþykki	  fyrir	  viðtöl	  

	  

Ég,	  undirrituð,	  samþykki	  hér	  með	  undirskrift	  minni	  þátttöku	  í	  rannsókn	  Ólafar	  

Guðmundsdóttur	  fyrir	  meistaraverkefni	  hennar	  í	  menntunarfræði	  leikskóla	  sem	  snýr	  að	  

notkun	  samfélagsmiðla	  í	  foreldrasamstarfi.	  Leiðbeinendur	  verkefnisins	  eru	  Bryndís	  

Garðarsdóttir	  og	  Svava	  Pétursdóttir.	  	  

	  

Þátttaka	  í	  rannsókninni	  felst	  í	  viðtali	  þar	  sem	  leitast	  verður	  eftir	  upplýsingum	  og	  reynslu	  

viðmælenda	  á	  notkun	  samfélagsmiðla	  í	  leikskólastarfinu.	  	  

	  

Farið	  verður	  með	  allar	  upplýsingar	  sem	  trúnaðarmál	  og	  er	  áhætta	  af	  þátttöku	  mjög	  

takmörkuð	  þar	  sem	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  verða	  með	  öllu	  nafnlausar	  og	  ekki	  verður	  

hægt	  að	  rekja	  svör	  til	  einstakra	  leikskóla.	  Viðmælendum	  verða	  gefin	  dulnefni	  í	  rannsókninni	  
og	  öllum	  gögnum	  verður	  eytt	  að	  lokinni	  skráningu.	  	  

	  

Mér	  er	  ljóst	  að	  ég	  hef	  rétt	  til	  að	  hætta	  þátttöku	  hvenær	  sem	  er	  og	  hef	  einnig	  rétt	  til	  að	  neita	  

að	  svara	  ákveðnum	  spurningum.	  	  

	  

______________________	  

Staður	  og	  dagsetning	  

	  

______________________	  

Undirskrift	  þátttakanda	  

	  

______________________	  

Undirskrift	  rannsakanda	  
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Viðauki	  B	  

Viðtalsrammi	  

Bakgrunnsupplýsingar	  

• Kyn?	  

• Menntun?	  

• Starfsreynsla?	  

• Deildarstjórn	  hve	  lengi?	  

	  

Foreldrasamstarf/samskipti	  

• Leiðir	  í	  samskiptum?	  

• Reynsla	  af	  heimasíðu?	  

	  

Samfélagsmiðlar	  

• Upphaf?	  

• Hvati?	  

• Efni	  sem	  er	  deilt	  á	  samfélagsmiðla?	  

• Tæki	  og	  tól?	  

• Leyfisbréf	  foreldra?	  

• Varðveisla	  og	  eyðing	  gagna?	  

• Hvað	  verður	  um	  aðganginn	  í	  lok	  vetrar?	  
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Viðauki	  C	  

Þetta	  er	  ekki	  sama	  útlit	  og	  svarendur	  sáu	  í	  rafrænu	  könnuninni,	  sú	  könnun	  var	  með	  

hefðbundnu	  netútliti	  þar	  sem	  hægt	  var	  að	  haka	  í	  svarmöguleika.	  

	  

Spurningakönnun	  

1.	  Nafn	  leikskóla:	  

	  

2.	  Hvaða	  leiðir	  eru	  notaðar	  til	  að	  koma	  upplýsingum	  um	  leikskólastarfið	  til	  foreldrahópsins	  
aðrar	  en	  dagleg	  samskipti	  og	  foreldrasamtöl?	  (Vinsamlegast	  merkið	  við	  allt	  sem	  við	  á)	  

• Tússtafla	  
• Tölvupóstur	  
• Samskiptabækur	  
• Stafrænn	  myndarammi	  í	  fataklefa	  
• Samfélagsmiðlar	  (Facebook,	  Instagram	  og	  fleiri)	  
• Vefsíða	  skólans	  
• Annað	  

o Hvað?	  

3.	  Ef	  samfélagsmiðlar/síður	  eru	  notaðar,	  hvaða	  miðill/síða	  er	  notuð?	  (Vinsamlegast	  merkið	  
við	  allt	  sem	  við	  á)	  

• Facebook	  
• Instagram	  
• Snapchat	  
• Karellen	  
• Mentor	  
• YouTube	  
• Annað	  

o Hvað?	  
• Á	  ekki	  við	  

	  

4.	  Ef	  samfélagsmiðlar	  eru	  notaðir	  getur	  þú	  þá	  sagt	  stuttlega	  frá	  því	  hvert	  sé	  markmiðið	  með	  
notkuninni?	  

	  

5.	  Hvernig	  efni	  er	  deilt	  á	  samfélagsmiðlunum?	  	  Vinsamlegast	  merkið	  við	  allt	  sem	  við	  á	  
• Myndir	  af	  barnahópum	  við	  leik	  og	  starf	  
• Uppstilltar	  myndir	  af	  barnahópum	  
• Myndir	  af	  einstökum	  börnum	  þar	  sem	  þau	  eru	  þekkjanleg	  
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• Myndir	  af	  verkum	  barnanna	  
• Myndir	  sem	  börnin	  taka	  sjálf	  
• Lýsingar	  eða	  sögur	  úr	  starfinu	  
• Tilkynningar	  og	  auglýsingar	  
• Annað	  

o Hvað?	  

	  

6.	  Hvaða	  tæki	  nota	  starfsmenn	  til	  að	  taka	  myndir	  af	  starfinu/börnunum?	  	  Vinsamlegast	  
merkið	  við	  allt	  sem	  við	  á.	  

• Myndavél	  í	  eigu	  leikskólans	  
• iPad/spjaldtölvu	  í	  eigu	  leikskólans	  
• Snjallsíma	  í	  eigu	  leikskólans	  
• Myndavél	  i	  eigu	  starfsmanna	  
• iPad/spjaldtölvu	  í	  eigu	  starfsmanna	  
• Snjallsíma	  i	  eigu	  starfsmanna	  

	  

7.	  Hverjir	  geta	  séð	  það	  sem	  deilt	  er	  á	  samfélagsmiðlinum/síðunni	  fyrir	  utan	  starfsfólk?	  
• Einungis	  foreldrar	  
• Foreldrar	  og	  fleiri	  aðstandendur	  
• Opin	  síða	  
• Annað	  

o Hvað?	  
• Á	  ekki	  við	  

	  

8.	  Hefur	  skólinn	  fengið	  skriflegt	  leyfi	  frá	  foreldrum	  til	  að	  mega	  birta	  myndir	  á	  
samfélagsmiðlum/síðunni?	  

• Já	  
• Nei	  

	  

9.	  Hvar	  eru	  myndir	  vistaðar?	  
• iPad/spjaldtölvu	  
• Farsíma	  
• Tölvu	  
• Hörðum	  disk	  
• Annað	  

o Hvað?	  

	  

10.	  Hvað	  verður	  um	  myndirnar	  í	  lok	  vetrar?	  
• Efnið	  er	  áfram	  á	  síðunni/hópnum	  
• Aðganginum	  og	  efni	  er	  eytt	  
• Nafni	  síðunnar	  er	  breytt	  þegar	  börn	  flytjast	  milli	  deilda	  en	  áfram	  notuð	  
• Annað	  
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o Hvað?	  

	  

11.	  Viltu	  útskýra	  nánar	  hvernig	  myndbirtingu	  og	  persónuverndarmálum	  varðandi	  notkun	  á	  
samfélagsmiðlum	  er	  háttað	  á	  þínum	  leikskóla	  (valkvætt)?	  

	  

12.	  Er	  eitthvað	  sem	  þú	  myndir	  vilja	  koma	  á	  framfæri	  að	  lokum	  (valkvætt)?	  
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Viðauki	  D	  

Góðan	  daginn.	  

	  

Ég	  heiti	  Ólöf	  Guðmundsdóttir	  og	  er	  M.Ed	  nemi	  í	  menntunarfræði	  leikskóla	  við	  

Menntavísindasvið	  Háskóla	  Íslands.	  Ég	  er	  að	  vinna	  að	  meistaraverkefninu	  mínu	  sem	  snýr	  að	  
notkun	  samfélagsmiðla	  í	  foreldrasamstarfi.	  Leiðbeinendur	  mínir	  í	  verkefninu	  eru	  Bryndís	  

Garðarsdóttir	  og	  Svava	  Pétursdóttir.	  

Könnunin	  er	  send	  á	  alla	  leikskóla	  í	  Reykjavík.	  

	  

Það	  myndi	  hjálpa	  mér	  mikið	  ef	  þú	  sæir	  þér	  fært	  að	  svara	  þessari	  örstuttu	  spurningakönnun	  

(tekur	  5-‐7	  mínútur)	  eða	  framsenda	  hana	  á	  þann	  sem	  sér	  um	  þessi	  mál.	  

	  

Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  verða	  með	  öllu	  nafnlausar	  og	  ekki	  verður	  hægt	  að	  rekja	  svör	  til	  

einstakra	  leikskóla.	  

	  

Ef	  þú	  hefur	  einhverjar	  spurningar	  varðandi	  könnunina	  er	  þér	  velkomið	  að	  hafa	  samband	  við	  

mig	  á	  netfangið	  olg6@hi.is.	  

	  

Takk	  kærlega	  fyrir	  þátttökuna.	  

	  

Opna	  könnun:	  https://www.surveymonkey.com/r/samfelagsmidlar-‐leikskolar	  

 

	  


