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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun og viðhorf foreldra til upphafs 

leikskólagöngu barna þeirra í þeim tilgangi að öðlast innsýn inn í reynslu foreldra af 

aðlögunarferlinu. Aðlögun barna og foreldra við upphaf leikskólagöngu barnsins felst í því að 

barn og foreldrar kynnast aðstæðum leikskólans og barnið venst því að vera þáttakandi í 

leikskólastarfi og kynnist nýjum daglegum veruleika. 

Rannsóknin byggðist á eigindlegri rannsóknaraðferð og voru viðtöl notuð við gagnaöflun. 

Viðmælendurnir voru mæður sex barna sem voru í aðlögun í þremur leikskólum haustið 

2017. Aðferðirnar sem skoðaðar voru eru hið svokallaða hefðbundna form aðlögunar og 

þátttökuaðlögun sem hefur aukist sem aðlögunarform leikskóla hér á landi undanfarin ár.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að almenn ánægja var með báðar 

aðferðirnar sem notaðar voru við aðlögun barna. Þátttakendurnir lýstu yfir ánægju sinni með 

aðlögunarferlið, upplýsingagjöf og samstarf við starfsfólk leikskólanna í kjölfar aðlögunar. 

Niðurstöðurnar sýndu einnig hversu veigamiklu hlutverki foreldrasamstarf gegnir og hversu 

mikilvægt það er fyrir foreldra. Viðmælendurnir höfðu miklar væntingar til samstarfsins og 

vildu að börnin þeirra væru í góðum höndum og að samstarfið grundvallaðist á gagnkvæmri 

virðingu og jákvæðum samskiptum. Í niðurstöðunum komu fram vísbendingar um að 

þátttökuaðlögun veiti foreldrum aukna innsýn inn í leikskólastarfið. Allir þátttakendurnir 

voru sammála um að samstarf á milli foreldra og starfsfólks leikskóla væri mikilvægt vegna 

þess að börnin dvelja stóran hluta vökutíma síns í leikskólanum og starfsfólkið tekur virkan 

þátt í uppeldi barna þeirra. Út frá þessum niðurstöðum má álykta að form aðlögunar virðist 

ekki hafa áhrif á ánægju foreldra með aðlögunarferlið og báðar þessar aðferðir geta því talist 

heppilegar við aðlögun barna. Það má því einnig álykta að aðrir þættir en aðlögunarferlið 

sjálft hafi áhrif á ánægju foreldra með starf leikskólans. Þar sem viðmælendurnir voru fáir er 

ekki hægt að alhæfa um að þetta sé mat allra foreldra varðandi aðlögun barna við upphaf 

leikskólagöngu. 
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Abstract 

Perspectives of mothers at beginning of preschool and their participation in the           

preschool program 

The purpose of the following research is to document experiences and attitudes of parents 

as their children begin preschool, with the aim of gaining insight into parental perspectives 

on approaches to the transitional process. The transition of children and parents at the start 

of preschool involves them becoming familiar with the preschool environment and the child 

becoming a participant in the preschool’s program and adjusting to a new reality. 

The research was conducted through qualitative research methods and interviews were 

used to gather data. Interviewees were mothers of six children that had undergone 

adaptation in three different preschools in the fall of 2017. The methods are traditional 

transition and participatory transition, which has gained popularity in Iceland in recent years.  

The results indicate a generally positive attitude towards both approaches of transition. 

The interviewees expressed contentment with the transition process, the relaying of 

information and the cooperation with the school staff in the aftermath of the transition. The 

results also show the importance of parental involvement and its value to parents. The 

interviewees had considerable expectations towards the preschool staff, wanted their 

children to be in good hands and that the cooperation would be characterized by mutual 

respect and positive communications. Results suggest that participatory transition provides 

an increased insight into the preschools´ program. All participants agreed that the 

cooperation between parents and preschool staff was important due to the substantial 

portion of the children’s waking hours spent at preschool and because the staff play an 

active role in the raising of their children. The researcher infers from the data that the 

method of transition does not seem to affect attitudes of the parents about the process and 

both methods should therefore be considered adequate for the transition of preschoolers. It 

can also be inferred that factors other than the transitional process affect the parents’ 

attitudes towards the preschools. Due to the small numbers of interviewees it is not possible 

to deduce that this would be the assessment of all parents of preschoolers after their 

preschool transition. 
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1 Inngangur 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að formleg menntun einstaklinga hefjist í leikskólanum 

en leikskólinn er fyrsta stig skólakerfisins. Menntunin á sér stað á mikilvægum tíma hvað 

varðar nám og þroska barns. Samkvæmt aðalnámskránni eiga foreldrar og starfsfólk leikskóla 

að leggja sig sameiginlega fram við að stuðla að alhliðaþroska og velferð barna. Það er því 

ekki einungis mælt með því að starfsfólk leikskóla leiti til foreldra um samstarf varðandi 

barnið heldur er þeim skylt að fara eftir því sem kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Við upphaf leikskólagöngu eiga sér stað ýmsar breytingar bæði hjá börnum og foreldum 

þeirra. Börnin þurfa að aðlagast og kynnast nýjum aðstæðum og fólki, auk þess að læra að 

treysta starfsfólki leikskóla. Þau þurfa einnig að aðlagast því að vera hluti af stórum 

barnahópi. Þessi tímamót eru oft erfið fyrir foreldri barns því það þarf að sleppa hendinni af 

ungu barni sínu, sem það hefur annast frá fæðingu þess (Maguire-Fong, 2015).  

Aðstæður barna við upphaf leikskólagöngu eru misjafnar. Sum barnanna hafa verið hjá 

dagforeldrum eða í gæslu hjá ættingjum og önnur þeirra hafa verið heima hjá foreldrum 

sínum. Fæðingarorlofið hér á landi er stutt, en hvort foreldri um sig á rétt á þremur 

mánuðum í fæðingarorlof og sameiginlega eiga þeir rétt á þremur mánuðum til viðbótar sem 

þeir geta í sameiningu ráðstafað (Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000).  

Á undanförnum árum hefur orðið mikil þróun hvað varðar dvöl ungra barna utan heimilis 

og hefur þróunin leitt til þess að fleiri börn hefja nám í leikskólum eftir að fæðingarorlofi 

foreldra lýkur. Árið 1998 voru 3,2% af heildarfjölda leikskólabarna eins árs, árið 2007 voru 

þau 7,8% og árið 2017 voru þau 10% (Hagstofa Íslands, 2018a). Þessi þróun hefur leitt í ljós 

að faglegt leikskólastarf er talinn vera sá kostur sem hentar börnum, foreldrum og 

atvinnulífinu best. Rannsóknir hafa sýnt fram á að það sé hagkvæmt fyrir þjóðfélagið að börn 

hafi tækifæri til að dvelja í leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015). Í skýrslu 

starfshóps sem mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út árið 2015 kom meðal annars 

fram að sumir foreldrar vilja að börnin þeirra komist strax inn í leikskóla að afloknu 

fæðingarorlofi á meðan aðrir foreldrar kjósa fremur að barnið dvelji hjá dagforeldri eða hjá 

ættingjum. Í skýrslunni kemur einnig fram að flestir foreldrar velja fremur leikskóladvöl fyrir 

börnin sín en að nýta sér dagforeldra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015). Faglegt 

leikskólastarf skilar ávinningi fyrir yngstu börnin og þau hefja sitt faglega nám þar. Þess 

vegna er mikilvægt að þau komist í góða leikskóla með menntuðu starfsfólki 
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(Reykjavíkurborg, 2014). Þeir kostir sem foreldrar nefna að leikskólinn hafi fram yfir 

dagforeldra eru til dæmis aukið öryggi, hærra þjónustustig, fagleg umönnun, menntun 

starfsfólks og að ódýrara sé fyrir foreldra að vera með barn í leikskóla en hjá dagforeldrum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015).  

Til þess að hægt sé að bjóða öllum börnum leikskóladvöl fyrir tveggja ára aldur þyrfti að 

gera miklar og ef til vill kostnaðarsamar breytingar í leikskólamálaflokknum; fjölga starfsfólki 

um nokkur hundruð, útvega fleiri rými fyrir leikskóla og fjölga þeim. Auk þess þyrfti að finna 

úrræði til að fjölga leikskólakennurum til að auka hlutfall fagmenntaðra kennara (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2015). Árið 2017 voru 29,2% starfsmanna leikskólakennarar 

(Hagstofa Íslands, 2018b). Samkvæmt lögum á hlutfallið að vera að minnsta kosti 67%. Ýmsar 

skipulagsbreytingar þyrfti að gera til að börn geti byrjað í leikskóla strax að loknu 

fæðingarorlofi og má þar helst nefna að taka þyrfti inn börn jafnt og þétt yfir árið í 

leikskólana en ekki eingöngu á sumrin og haustin eins og tíðkast í flestum leikskólum í dag 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015).  

Við upphaf leikskólagöngu barna fara þau og foreldrar þeirra í gegnum aðlögunarferli í 

leikskólum. Í ritgerðinni verður lögð sérstök áhersla á aðlögunarferli frá heimili til leikskóla. 

Markmið aðlögunartímabilsins eins og við þekkjum það á Íslandi í dag er að búa börn og 

foreldra undir það sem koma skal (Whalley, Arnold og Orr, 2013). Aðlögun fer rólega af stað 

og börn og foreldrar fá að kynnast leikskólanum og starfsfólki í ró og næði. Aðlögunarferli 

geta verið misjöfn eftir leikskólum og þær aðferðir sem þeir notast við og aðlaga að sínu 

starfi (Reykjavíkurborg, 2014). Markmið aðlögunar er þó líklegast alltaf það sama, það er að 

segja að veita barni það öryggi sem það þarfnast til þess að geta staðið á eigin fótum við 

upphaf leikskólagöngu sinnar (Whalley o.fl., 2013).  

Hver leikskóli fyrir sig getur valið hvaða aðlögunarferli hann notar. Flestir leikskólar hér á 

landi nýta sér annað hvort aðlögun sem hefur verið kölluð hina hefðbundna aðlögun eða 

þátttökuaðlögun. Fleiri form aðlögunar eru til en um þau verður ekki fjallað hér. Hin 

hefðbundna aðlögun er skipulögð á þann hátt að dvalartími barns lengist dag frá degi og 

foreldrar stoppa stutta stund með barninu. Þátttökuaðlögun er ólík hinni hefðbundnu 

aðlögun en þar eru foreldrar og börn saman í leikskólanum í þrjá daga og að þeim tíma 

liðnum er barnið án foreldra í leikskólanum allan daginn. Aðferðirnar verða skoðaðar með 

hliðsjón af foreldrasamstarfi í kjölfar aðlögunar og kostir og gallar aðlögunarformanna 

skoðaðir. Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að við upphaf leikskólagöngu þurfi foreldrar og 

starfsfólk leikskóla að hefja samstarf. Samstarf á milli leikskóla og heimilis er mikilvægur 

þáttur fyrir velferð barna en með því að vinna saman tryggja foreldrar og starfsfólk að 

börnum sé sýnd alúð og virðing (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011).  
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Í þessari ritgerð verður fjallað um viðhorf og upplifun foreldra við upphaf leikskólagöngu 

barna og þær breytingar sem eiga sér stað við þau tímamót.  

1.1 Val á viðfangsefni 

Ákvörðun höfundar að velja þetta viðfangsefni fyrir lokaritgerð sína er tilkomin vegna áhuga 

á ólíkum aðferðum sem leikskólar styðjast við þegar börn hefja sitt leikskólanám og hvernig 

foreldrasamskipti eru skipulögð hjá leikskólum. Leikskólum sem nýta sér þátttökuaðlögun fer 

fjölgandi og starfsfólk leikskóla virðist almennt vera ánægt með það aðlögunarform. Þetta 

viðfangsefni hefur hinsvegar lítið verið rannsakað og þess vegna þótti höfundi áhugavert að 

skoða viðhorf foreldra til mismunandi aðlögunarforma sem leikskólar nýta sér þegar börn 

hefja sitt leikskólanám.  

Höfundur starfaði í nokkur ár sem deildarstjóri á yngstu deild leikskóla sem styðst við hið 

hefðbundna form aðlögunar og þykir þess vegna mikilvægt að kynnast öðrum 

aðlögunarformum og hvaða þætti foreldrar telja að veki helst ánægju í aðlögunarferlinu. Í 

framhaldi af því er áhugavert að skoða hvernig foreldrasamstarfið þróast í kjölfarið og athuga 

hvort koma megi auga á þætti í öðru hvoru aðlögunarforminu sem renna styrkum stoðum 

undir foreldrasamstarf. 

1.2 Markmið og gildi rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun og viðhorf foreldra til upphafs 

leikskólagöngu barna þeirra í þeim tilgangi að öðlast innsýn inn í reynslu foreldra af 

aðlögunarferlinu. Þær rannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara eru: 

• Hver er reynsla foreldra af samstarfi við leikskólann við upphaf leikskólagöngu 

barna þeirra?  

• Hafa ólík aðlögunarform áhrif á þátttöku og innsýn foreldra í leikskólastarfið? 

 Með þessum rannsóknarspurningum vill höfundur öðlast skilning á viðhorfum foreldra til 

upphafs leikskólagöngu barna sinna, hvernig þeim fannst aðlögunin hafa tekist og hvaða 

þættir það eru sem mætti breyta eða betrumbæta til að bæta upplifun barna og foreldra á 

þessu tímabili. Höfundur álítur einnig áhugavert að kanna hvort innsýn og upplifun foreldra 

af leikskólastarfinu sé mismunandi eftir því hvaða aðferð er notuð við aðlögun og hafi áhrif á 

það hvernig samstarf á milli heimilis og skóla verður í kjölfarið.  

Höfundur ætlar fyrst og fremst að skoða tvær aðferðir við aðlögun, hina svokölluðu 

hefðbundnu aðlögun sem lengi vel hefur verið notuð í leikskólum hér á landi og nýrra form 

aðlögunar, sem kölluð er þátttökuaðlögun, og hefur verið að ryðja sér til rúms undanfarin ár.  
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1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerð þessari er skipt í sex kafla. Á eftir inngangi, í kafla tvö er fræðilegum ramma 

ritgerðarinnar gerð skil, þar er fjallað um kenningar og lykilhugtök sem notuð eru í 

rannsókninni. Þriðji kaflinn fjallar um aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Í þeim 

kafla er fjallað um rannsóknarsnið, þátttakendur eru kynntir, gagnaöflun og gagnagreiningu 

gerð skil, ásamt því að fjallað er um siðferði rannsókna. Í fjórða kaflanum er gerð grein fyrir 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðum er skipt niður í tvo meginkafla; kafla um upphaf 

leikskólagöngu og kafla um þátttöku og innsýn foreldra inn í leikskólastarfið. Fimmti kaflinn 

hefur að geyma umræður um niðurstöður rannsóknarinnar þar sem þær eru settar í 

samhengi við fræðilega umfjöllun og fyrri rannsókna um efnið. Í sjötta kafla eru lokaorð 

höfundar. 
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2 Fræðilegt sjónarhorn 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegt sjónarhorn ritgerðarinnar. Vistfræðikenningu 

Bronfenbrenner og tengslakenningu Bowlby verða gerð skil. Út frá tengslakenningu Bowlby 

verður fjallað um tengslamyndun og aðskilnað. Þar á eftir verða lykilhugtök sem ritgerðin 

byggist á útskýrð. Hugtökin eru samfella í námi barna, breytingaferli, aðlögunarferli og 

foreldrasamstarf. 

2.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

Vistfræðikenning Bronfenbrenner hentar vel sem kenningarlegur bakgrunnur fyrir efni 

þessarar ritgerðar. Ástæðan fyrir því er að kenningin nær vel yfir það samstarf sem 

nauðsynlegt er á milli heimilis og skóla við upphaf leikskólagöngu barna. Vistkerfisnálgun 

Bronfenbrenner hefur talsvert mikið verið notuð til að útskýra hversu mikilvæg tengslin á 

milli skólastiga eru. Við flutning á milli skólastiga er margt sem breytist. Þessar breytingar 

hafa ekki einungis áhrif á barnið sjálft heldur fjölskyldu þess einnig. Auk þess er talið að 

nánasta umhverfi; menning og samfélag hafi mótandi áhrif á þetta ferli. Þess vegna er horft á 

flutninginn sem ferli þar sem allir sem hafa mótandi áhrif á barnið taka þátt í því, en ekki 

einstakt atvik sem barnið upplifir eitt og sér (Bronfenbrenner, 1977; Jóhanna Einarsdóttir, 

2007). Þó að hér að ofan sé verið að fjalla um flutninginn frá leikskóla yfir í grunnskóla eiga 

þessar kenningar einnig við flutninginn frá heimili/dagforeldrum yfir í leikskóla. Við upphaf 

leikskólagöngu barna eiga sér stað miklar breytingar fyrir börn og foreldra og er því 

mikilvægt að upplifun þeirra af ferlinu sé jákvæð. Til þess að allt gangi vel er samstarf á milli 

þeirra kerfa sem hér er fjallað um nauðsynlegt og þess vegna er vert að skoða þessa þætti vel 

í tengslum við viðfangsefni þessarar ritgerðar. 

Kenning Bronfenbrenner (1979) byggist á því að litið er á einstaklinginn út frá öllum 

þáttum í umhverfi hans sem hafa á einhvern hátt mótandi áhrif á þroska hans. Hann skipti 

mótandi þáttunum upp í kerfi eftir áhrifum þeirra. Kerfunum líkti hann síðan við babúsku þar 

sem einstaklingurinn er í innsta kjarna og er jafnframt hluti af öllum hinum kerfunum sem 

raðast í kringum hann. Innsta lagið sem umlykur kjarnann er nærkerfið (e. microsystem) sem 

er nánasta umhverfi einstaklingsins og þeir aðilar sem hann á í beinum samskiptum við til 

dæmis fjölskylda og kennarar. Því næst kemur millikerfið (e. mesosystem) sem lýsir þeim 

tengslum sem einstaklingar nærkerfis eiga sín á milli og sem dæmi má nefna samstarf 

heimilis og skóla. Utan um þessi kerfi kemur síðan stofnanakerfið (e. exosystem) sem meðal 
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annars inniheldur húsnæði og þjónustu. Að lokum er lýðkerfið (e. macrosystem) sem hefur 

að geyma opinberar stofnanir og menningu svo dæmi séu tekin. 

Til að sýna fram á mikilvægi samvinnu heimilis og skóla hafa líkön sem byggjast á 

vistfræðikenningu Bronfenbrenner verið notuð og eitt slíkt er yfirfærslulíkan Fabian og 

Dunlop (2002) sem lýsir þessu samspili mjög vel og sýnir hvaða þættir það eru sem hafa 

mótandi áhrif á þroska barns. Mynd 1 sýnir yfirfærslulíkan Fabian og Dunlop. 

 

 

Mynd 1 Yfirfærslulíkan Fabian og Dunlop sem byggist á vistfræðikenningu Bronfenbrenner 
(Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 80) 

 

Eins og sjá má í yfirfærslulíkani Fabian og Dunlop eru margir þættir sem hafa mótandi áhrif á 

barnið. Skólaganga barns byggist því á samspili margra þátta og þess vegna er mikilvægt að 

samvinna sé á milli heimilis og skóla varðandi velferð barnsins. Til þess að samstarf sé farsælt 

þarf að ríkja traust á milli samstarfsaðila, auk þess sem gott upplýsingaflæði auðveldar 

samskiptin á milli aðila og ýtir undir að barn fái þá umönnun og kennslu sem það þarfnast. 

Hér að ofan kom fram að fjölskylda og kennarar eru í innsta hring hjá börnum og hafi 
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mótandi áhrif á þau og vistfræðikenning Bronfennbrenner lýsir því samspili sem á sér stað á 

milli þessara einstaklinga og samstarfinu á milli heimilis og skóla. 

2.2 Tengsl og tengslakenningar 

Sambandið sem myndast á milli umönnunaraðila og barns eru oftast kölluð tengsl (e. 

attachment) og tengsl sem myndast á milli aðila eru varanleg. Fræðimaðurinn John Bowlby 

var meðal þeirra fyrstu til þess að skilgreina tengsl á þennan hátt (Bretherton, 1992). Hann 

rannsakaði tengsl foreldra og barna og setti fram kenningar um tengslin. Bowlby fjallaði 

meðal annars um aðskilnað barna frá foreldrum og hvernig aðskilnaðurinn getur haft áhrif á 

tilfinningaþroska barna. Bowlby taldi mikilvægt að vel væri staðið að aðlögun þegar ung börn 

hefja skólagöngu til þess að ferlið raski ró þeirra sem minnst og hafi ekki skaðleg áhrif á 

tilfinningaþroska þeirra (Bowlby, Ainswort, Boston og Rosenbluth, 1956). Bowlby (1982) 

komst að því að manneskjan virðist frá fæðingu hafa þörf fyrir nánd og samskipti við annað 

fólk. Tengsl á milli barns og foreldra myndast þess vegna strax við fæðingu barnsins, en 

barnið notar til dæmis bros og grátur til þess að tjá sig og mynda þessi sérstöku tengsl. 

Bowlby sagði að einstaklingur sem gæti fullvissað sig um að umönnunaraðili væri til staðar 

þegar hann þyrfti á því að halda væri ekki eins taugaóstyrkur og hræddur eins og 

einstaklingur sem hefði ekki þessa fullvissu. 

Mary Ainsworth starfaði með John Bowlby og hélt áfram að þróa kenningar hans. Hún 

sagði að það væri nauðsynlegt fyrir börn að nota foreldra sína sem örugga höfn (e. secure 

base) þegar þau væru að kanna heiminn. Ainsworth setti fram nýjar skilgreiningar varðandi 

tengslamyndun og notaði hugtökin örugg tengsl (e. secure attachment) og óörugg tengsl (e. 

unsecure attachment). Barn sem hefur myndað örugg tengsl er meðvitað um hverjir eru 

umönnunaraðilar þess og lærir að treysta þeim. Óöruggum tengslum skipti hún í tvo flokka; 

tvíbent tengsl (e. ambivalent attachment) og nándarfælin tengsl (e. avoidant attachment). 

Barn sem myndar tvíbent tengsl er ekki öruggt um að umönnunaraðilar verði alltaf til staðar 

og hefur því ekki sömu forsendur og barn sem myndar örugg tengsl til þess að byggja upp 

traust. Barn sem myndar nándarfælin tengsl virðist hafa gefið upp alla von um að fá 

umönnun við hæfi og leitast ekki eftir því að um það sé hugsað og barnið fer þá að verða 

sjálfbjarga of snemma (Ainsworth, Blehar, Vaters og Wall, 2014; Clarke, 1999). Mary Main og 

Judith Solomon bættu síðar við þriðju tegund óöruggra tengsla og skilgreindu hugtakið 

óreiðukennd tengsl (e. disorganised attachment). Þær höfðu áttað sig á því að um þrettán 

prósent barna pössuðu ekki inn í neina af skilgreiningum Ainsworth varðandi tengslamyndun. 

Barn sem myndar óreiðukennd tengsl sýnir ákveðna hegðun í kringum foreldra sína. Það 

leitar til dæmis til þeirra þegar því líður illa en verður síðan alveg frosið og svipbrigðalaust 
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þegar foreldri tekur það í fangið. Í þessu tilfelli er foreldri þá bæði aðilinn sem veitir barni 

öryggi og sá sem gerir það óttaslegið (Hesse, Main, Abrams og Rifkin, 2003). 

Barn sem myndar örugg tengsl við foreldra sína er líklegt til þess að bregðast illa við ef 

foreldri yfirgefur það og leitar síðan huggunar hjá foreldrinu þegar það birtist aftur. Barnið er 

þá fljótt að jafna sig þegar foreldri er aftur sjáanlegt og tilbúið til að halda áfram að kanna 

umhverfið á ný vegna þess að það finnur aftur fyrir öryggi (Maguire-Fong, 2015). Örugg 

tengsl byggjast á því að foreldrar sinni börnum sínum þannig að þau upplifi öryggi. Foreldrar 

sem mynda örugg tengsl við börnin sín þekkja tilfinningar þeirra og eru hæfir til þess að 

bregðast við þörfum barnsins á viðeigandi hátt. Barn sem upplifir örugg tengsl er líklegra til 

að vera í betra jafnvægi og eiga auðveldara með að takast á við mótlæti heldur en barn sem 

upplifir óörugg tengsl (Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  

Barn sem myndar óörugg tengsl við foreldra sína sýnir hins vegar annað hvort lítil eða ýkt 

viðbrögð við aðskilnaði frá foreldri. Þegar barnið er sótt lætur það aftur á móti sem það taki 

ekki eftir því þegar foreldrið kemur aftur eða er óhuggandi. Óörugg tengsl barns við foreldra 

sína orsakast af því að það finnur ekki fyrir sömu öryggistilfinningu og börn sem mynda örugg 

tengsl. Barnið getur verið lengi að komast aftur í jafnvægi eftir aðskilnað. Ástæðan fyrir því 

að tengsl verða óörugg getur verið sú að grunnþörfum barnsins er annað hvort ekki sinnt eða 

þeim er sinnt eftir að barninu er farið að líða verulega illa (Maguire-Fong, 2015). 

2.2.1 Gagnrýni á kenningu Bowlby 

Kenning Bowlby um tengsl hefur verið umdeild meðal fræðimanna. Hann hefur meðal annars 

verið gagnrýndur fyrir að gera aðeins ráð fyrir því að einn aðili sjái að mestu leyti um 

umönnun barns, þegar raunin er sú að í mörgum löndum deilist ábyrgðin á fleiri aðila en 

foreldra barnsins (Beckett og Taylor, 2010). Michael Lewis (2005) setti fram nýtt líkan um 

félagsleg tengsl sem hann vill nota í stað líkans Bowlby. Lewis telur að barn þurfi að tengjast 

mörgum einstaklingum í gegnum lífið til þess að það nái að verða fært í samskiptum við aðra 

einstaklinga og geti myndað jákvæða sjálfsmynd. Líkan Lewis (2005) er ólíkt hugmyndum 

Bowlby um jákvæða sjálfsmynd. Bowlby (1982) heldur því fram að einstaklingur þurfi aðeins 

að mynda örugg tengsl við einn aðila til að uppskera jákvæða sjálfsmynd. 

2.3 Leikskólabyrjun 

Við upphaf leikskólagöngu koma fram margvíslegar tilfinningar og aðlögun er ferli sem getur 

tekið verulega á alla sem að því koma. Samvinna á milli aðila er því mikilvæg og hafa ber í 

huga hver upplifun allra þeirra sem koma að ferlinu er og hvað er hægt að gera til þess að 

ferlið gangi sem best fyrir sig þannig að öllum geti liðið vel. 
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     Fyrstu dagar barns í leikskólanum eru sérstaklega mikilvægir vegna þess að þá mynda 

börnin tengsl við starfsfólk og kynnast nýjum aðstæðum. Í upphafi er því mikilvægt að öll 

samskipti og umönnun byggist á trausti og öryggi sem heldur síðan áfram að þróast í gegnum 

leikskólagöngu barns. Upplifun barns við upphafi leikskólagöngu hefur áhrif á mótun 

sjálfsmyndar þess. Tengslin sem barnið myndar þessa fyrstu daga eru einnig þýðingarmikil 

því þau hafa áhrif á áframhaldandi tengslamyndun (Broström, 2003). 

Kenningar Bowlby um tengsl hafa haft mikil áhrif víða um heim og höfðu meðal annars 

áhrif á það að aðlögun leikskólabarna varð fastur liður í leikskólastarfi hér á landi. Kenningar 

hans og fleiri fræðimanna urðu til þess að skapa umræðu um mikilvægi tengsla og trausts við 

upphaf leikskólagöngu og þær höfðu þannig áhrif á þróun aðlögunarferlisins eins og hann 

þekkist í dag (Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2016).  

2.3.1 Líðan barns 

Það reynir mjög mikið á börn tilfinningalega að vera aðskilin frá foreldrum sínum. Ótti, leiði 

og ringulreið eru eðlilegar tilfinningar þegar börn upplifa aðskilnað (Maguire-Fong, 2015). 

Aðskilnaður frá foreldrum getur haft þær afleiðingar að börn verða vansæl og þau geta 

upplifað að þau séu yfirgefin og vanrækt. Þegar börnin upplifa slíkar tilfinningar er eðlilegt að 

þau verði reið, hrædd, gráti og öskri. Þar sem þau hafa yfirleitt ekki orðaforða til að tjá 

vanlíðan sína birtist hún í athöfnum þeirra og algengt er að þau kasti hlutum, slái önnur börn 

eða starfsfólk, reyni að bíta eða leggist í gólfið og mótmæli því sem er í gangi. Þessar 

tilfinningar birtast á mismunandi hátt eftir börnum, til dæmis láta sum börn reiði sína í ljós í 

gegnum athafnir sínar en önnur börn læðast með fram veggjum og láta það alls ekki í ljós að 

þau eigi erfitt með að takast á við aðskilnaðinn. Í upphafi aðlögunar í leikskóla hegða sum 

börn sér þannig að það sé eðlilegt að hefja leikskólanám og þau kveðja foreldra sína strax og 

fara að leika sér við hin börnin. Það er því margt sem þarf að huga að við aðlögun því börn 

taka þessu ferli á mjög misjafnan hátt (Balaban, 2006).  

Ef foreldri lætur sig hverfa án þess að barn taki eftir því geta þessar tilfinningar orðið 

sterkari hjá því og það getur verið lengi að jafna sig eftir að það áttar sig á því að það var 

skilið eftir (Maguire-Fong, 2015).  

Það er mikilvægt að hjálpa börnum að læra að takast á við þær tilfinningar sem þau 

upplifa. Börn læra inn á sínar eigin tilfinningar og tilfinningar annarra í gegnum það sem þau 

upplifa og í gegnum samskipti við aðra (Maguire-Fong, 2015). 

2.3.2 Líðan foreldra 

Foreldrar eiga oft erfitt með aðskilnaðinn frá barninu rétt eins og börnin. Foreldrar geta því 

haft blendnar tilfinningar þegar barnið þeirra byrjar í leikskóla. Það er eðlilegt að foreldrar 

velti því fyrir sér hvort starfsfólk leikskólans sé reiðubúið að annast barnið þeirra og hvort 
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það muni átta sig á því sem barnið þarfnast þegar það lætur þarfir sínar í ljós. Það er 

foreldrum mikilvægt að barnið þeirra komist í góðar hendur og fái þá umönnun sem það 

þarfnast. Foreldrar geta haft áhyggjur, til dæmis af því hvort starfsfólki muni líka vel við 

barnið þeirra eða hvernig það muni bregðast við ef það til dæmis hagar sér illa. Slíkar 

hugsanir geta gert það að verkum að foreldrar eigi erfitt með að láta barnið frá sér í annarra 

hendur (Balaban, 2006). 

Foreldrar eiga erfitt með að horfa upp á börnin sín takast á við aðskilnað og upplifa 

vansæld þeirra og hræðslu. Ástæðan er sú að eitt af hlutverkum foreldra er að vera til staðar 

fyrir börnin sín og vernda þau. Það er því eðlilegt að foreldrum finnist auðveldara að læðast 

út á meðan barninu þeirra líður vel til þess að hlífa sér við óþægilegum tilfinningum, en aftur 

á móti mun barnið fljótlega átta sig á því að foreldri er horfið og það veldur ruglingi hjá 

barninu og getur haft þær afleiðingar að barnið eigi erfitt með að treysta foreldrum sínum 

aftur (Maguire-Fong, 2015).  

2.3.3 Hlutverk leikskólakennara í aðlögunarferlinu 

Aðlögunarferlið getur einnig verið krefjandi fyrir leikskólakennara. Margir kennarar vilja að 

ferlið taki sem stystan tíma til að þeir geti snúið sér aftur að sínu skipulagða starfi (Maguire-

Fong, 2015). Á sama tíma og kennarar eru áhugasamir um að fá nýjan barnahóp inn í 

skólastarfið geta þeir fundið fyrir kvíða þegar fyrstu dagarnir nálgast. Kennarar geta fundið 

fyrir streitu þegar þeir umgangast foreldra barnanna mikið fyrstu dagana. Þegar aðlögun 

gengur illa getur umhverfið einkennst af miklum hávaða og gráti barna og það eykur álag á 

starfsfólk. Það er eðlilegt að kennarar upplifi sömu tilfinningar og börn og foreldrar á þessu 

tímabili, því ferlið er samvinna allra aðila og allir eru að gera sitt besta til þess að láta ferlið 

ganga vel upp (Balaban, 2006).  

Í niðurstöðum rannsóknar Dalli (2002) kemur fram að hlutverk og þáttur leikskólakennara 

í aðlögun barna hefur mikil áhrif á það hvernig börn og foreldrar upplifa aðlögunartímabilið. 

Þessi viðhorf eru ólík þeim viðhorfum sem kennararnir sjálfir upplifa en að þeirra mati er það 

hlutverk barna og hlutverk foreldra í aðlögun sem hefur mest áhrif á það hvernig aðlögun 

gengur. Rannsóknin sýndi fram á að kennarar vanmeta eigin þátt í aðlögunarferlinu og 

hversu mikil áhrif þeir geta haft.  

Dalli (2001) telur ljóst út frá niðurstöðum rannsóknar sinnar um upphaf leikskólagöngu 

barna að starfsfólk leikskóla hafi sjálft mikil áhrif á hvernig aðlögun gengur. Því er 

umhugsunarvert að skoða hvaða aðferðir er gott að nota við aðlögun og hvetja starfsfólk til 

að vera meðvitað um eigin starfsaðferðir og ígrunda það hvernig hægt er að bæta samskipti 

og skipulag þannig að aðlögunarferlið sé ánægjulegt fyrir börn, foreldra og kennara.   
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Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Jónínu Sæmundsdóttur og Sólveigar Karvelsdóttur 

(2009) um tengsl foreldra við starfsfólk leikskóla álitu þeir leikskólakennarar sem rætt var við 

að almennt séð séu samskipti á milli foreldra og leikskólakennara góð. Kennararnir töluðu 

einnig um að þeir leggi sig fram við að mynda góð tengsl við foreldra og þeim finnst 

mikilvægt að það ríki traust og virðing á milli samstarfsaðila. Allt er þetta gert með hag 

barnsins fyrir brjósti en leikskólakennararnir lögðu áherslu á að þroski og líðan barns sé 

samvinnuverkefni heimilis og skóla.  

Hlutverk deildarstjóra í leikskóla er meðal annars að bera ábyrgð á aðlögun barna og 

foreldra við upphaf leikskólagöngu þeirra (Anna Lilja Sævarsdóttir, Anna Elísa Hreiðarsdóttir 

og Hermína Gunnþórsdóttir, 2013). 

2.4 Breytingaferli 

Hugtakið umskipti eða flutningur (e. transition) lýsir því ferli sem á sér stað þegar 

einstaklingur fer úr umhverfi sem það þekkir yfir í annað og nýtt umhverfi á ákveðnu tímabili 

eins og til dæmis færslan frá heimili yfir í leikskóla eða frá dagforeldrum yfir í leikskóla 

(Fabian og Dunlop, 2002). Í þessari ritgerð verður hugtakið mest notað yfir flutninginn frá 

heimili eða dagforeldrum yfir í leikskóla og hér á eftir verður orðið breytingaferli notað yfir 

þessi umskipti. 

Breytingaferlið þegar börn hefja leikskólanám er fyrir flest börn fyrsta stóra breytingin 

sem á sér stað á námsferli þeirra. Þessi breyting er mikil og áhrif hennar á áframhaldandi 

námsferil barns má ekki vanmeta. Í leikskólanum átta börn sig á því að þau eru þátttakendur 

í skólastarfinu og að þau eru að læra ýmislegt nýtt. Í gegnum þetta breytingaferli kynnast 

börnin alveg nýjum menningarheimi og aðlagast því að flytjast daglega á milli þessara tveggja 

menningarheima sem heimilið og leikskólinn eru (Lam og Pollard, 2006).  

Það hafa verið gerðar margar tilraunir til að auðvelda börnum að fara í gegnum þær 

breytingar sem verða þegar þau færast yfir í nýtt umhverfi, til dæmis með því að auka 

samfellu á milli skólastiga. Það hefur aðallega verið gert með því að fjalla um það hvernig 

samstarfi um breytingaferlið skuli háttað í námskrám og kennsluaðferðum. Slíkum 

breytingum ber að fagna en þær einar og sér eru ekki nóg (Dockett og Perry, 2005). Þegar 

börn byrja í leikskóla er breytingin ekkert minni en þegar þau færast á milli skólastiga seinna 

meir. Þess vegna þarf samfella einnig að vera til staðar þegar breytingaferlið frá heimili eða 

dagforeldrum yfir í leikskóla hefst og samstarf á milli heimilis og leikskóla. 

Tengslin sem myndast á milli barns og leikskólakennara er lykilþáttur í því breytingaferli 

sem barnið gengur í gegnum. Þó að kennarinn hafi meira frumkvæði að því að þróa tengslin 

við barnið þá er það samt sem áður barnið sem stjórnar því hvernig samskiptin breytast með 
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tímanum. Barnið þróar samskiptin eftir eigin þörfum og á þeim forsendum þróast tengslin 

(Brooker, 2008).  

Griebel og Niesel (1997) gerðu rannsókn á breytingaferlinu sem á sér stað við upphaf 

leikskólagöngu barna, þ.e.a.s. þegar börnin kynnast nýju umhverfi leikskólans. Þau tóku 

meðal annars viðtöl við tuttugu foreldra sem höfðu þá nýlega farið í gegnum aðlögunarferli 

með sitt fyrsta barn. Í niðurstöðunum kom fram að væntingar foreldra til leikskólans voru 

fyrst og fremst þær að börnin myndu þroskast og læra félagslega hegðun. Foreldrarnir 

nefndu að þeir vildu að börnin myndu aðlagast barnahópnum vel, læra reglur og mörk, verða 

sjálfstæð og vel undirbúin fyrir grunnskólanámið. Foreldrarnir vonuðust til að lærdómur 

barnanna í leikskólanum myndi hjálpa þeim í daglegu lífi og styðja þá við uppeldi barnanna á 

heimilinu og að börnin myndu þannig læra að hegða sér betur þar. Samskipti við starfsfólk og 

gott upplýsingaflæði voru þættir sem foreldrunum fannst mikilvægir þegar kom að gæðum 

leikskólastarfsins. Samkvæmt foreldrunum sem tóku þátt í rannsókninni hafði 

upplýsingaflæði mikið að segja þegar mat var lagt á aðlögunarferlið. Niðurstöðurnar leiddu í 

ljós að foreldrarnir þurftu að miklu leyti að sýna frumkvæði í samskiptum við starfsfólk til að 

fá upplýsingar og þar af leiðandi fengu foreldrar sem voru óframfærnir litlar upplýsingar. 

Foreldrum og börnum þeirra stóð til boða að kynnast starfsemi leikskólans áður en börnin 

hófu þar nám. Þeim bauðst þá að koma á kynningarfundi og í heimsóknir í leikskólana. 

Foreldrum fannst þeir fá of miklar upplýsingar á foreldrafundi, þar sem allt starf leikskólans 

var kynnt á einu kvöldi stuttu eftir að leikskóladvöl barnanna hófst. Foreldrunum fannst 

yfirþyrmandi að fá svona mikið magn af upplýsingum í einu og töldu það vera alveg jafn 

upplýsandi að fá skrifleg gögn um starfsemi leikskólans afhent (Griebel og Niesel, 1997). 

Með aukinni vitneskju um upplifun barna af breytingaferlinu frá heimili til leikskóla er það 

von fræðimanna að séð verði til þess að verðandi leikskólakennarar fái tilheyrandi fræðslu 

um þetta tímabil í lífi barna. Þegar barni gengur ekki vel að aðlagast nýju umhverfi og 

breytingaferlið gengur ekki sem skyldi þarf að finna hugsanlega þætti sem því valda og er þá 

litið til þess hvernig börn upplifa breytingarnar. Leikskólakennarar geta nýtt sér þá vitneskju 

til að auðvelda barni að fara í gegnum breytingaferlið. Þegar rétt er staðið að ferlinu getur 

það orðið ánægjuleg reynsla fyrir barnið og sú reynsla getur hjálpað barninu að aðlagast 

nýjum aðstæðum í leikskólanum. Mikilvægast af öllu er að barn finni að það sé velkomið á 

þennan nýja stað sem það er að kynnast og að því líði vel (Lam og Pollard, 2006). 

Breytingaferli sem er farsælt er ekki einungis gott fyrir barn og fjölskyldu þess á þeim 

tíma sem breytingarnar eiga sér stað heldur hefur það einnig góð áhrif á þroska og nám 

barnsins til lengri tíma litið. Það virðist vera sterkt samband á milli þess hversu gott samband 

er á milli nærkerfa heimilis og leikskóla og þess hversu vel barni gengur að takast á við 

breytingaferlið sem á sér stað við upphaf leikskólagöngu (Brooker, 2008). Þetta styður við 
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hugmyndir Bronnfenbrenner um farsælt breytingaferli en hann benti á að því sterkari sem 

tengslin á milli nærkerfa eru því meiri líkur séu á að breytingaferlið ganga vel.  

Samfella er mikilvæg fyrir nám barna en auk hennar er flutningurinn frá heimili yfir í 

leikskóla engu að síður mikilvægt ferli og verður fjallað um það í næsta kafla. 

2.4.1 Samfella 

Með hugtakinu samfella (e. continuity) er átt við samfellda reynslu barna. Sú þekking og 

reynsla sem börn hafa öðlast í aðstæðum sem þau þekkja og eru örugg í nýtist þeim til þess 

að byggja ofan á og þróa upplifun sína og reynslu áfram þegar þau takast á við nýjar 

aðstæður og áskoranir. Með þeim hætti reynist auðveldara fyrir börnin að byggja ofan á 

þann grunn sem þau þegar hafa og sjá tilgang í því að bæta við þekkingu sína og reynslu 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Peters (2010) benti á að öll börn geti orðið fyrir því að 

flutningur á milli skólastiga verði þeim erfiður ef ekki er góð samfella á milli skólastiga. Hún 

taldi mikilvægt að börnin geti byggt á eigin reynslu og þekkingu við nýjar aðstæður í námi.  

John Dewey lagði mikið upp úr tengslum reynslu, menntunar og náms. Samkvæmt 

honum er reynsla það sem einstaklingur upplifir á lífsleiðinni. Dewey skrifaði um 

samfellureglu en með því átti hann við að það sé samhengi á milli þeirra aðstæðna sem við 

tökumst á við í lífinu. Þar sem einar aðstæður taka við af öðrum og við nýtum okkur þá 

reynslu sem við höfum öðlast á lífsleiðinni til þess að takast á við það sem framundan er. 

Hann benti þannig á að fyrir tilstilli samfellureglunnar flytjist fyrri reynsla frá aðstæðum sem 

barn þekkir nú þegar yfir í nýjar aðstæður og hjálpar því að ná tökum á þeim. Þegar barn 

skiptir um umhverfi og kemur inn í nýjar aðstæður þá annað hvort víkkar sjóndeildarhringur 

þess eða dregst saman. Reynsla er því ekki alltaf af hinu góða (Dewey, 2000). Þessu samspili 

einstaklings lýsir John Dewey mjög vel með eftirfarandi orðum: „Það sem hann 

[einstaklingurinn] hefur tileinkað sér af þekkingu og færni í einum aðstæðum verður tæki til 

að skilja og fást á árangursríkan hátt við þær aðstæður sem á eftir koma (Dewey, 2000, bls. 

54).“ Dewey benti á að börn eru alltaf að læra eitthvað nýtt og reynslan sem þau hafa öðlast 

hjálpar þeim að fóta sig í nýjum aðstæðum.  

Margetts (2014) fjallaði um að fyrri reynsla barns og líðan þess sé mikilvæg þegar horft sé 

til flutnings milli skólastiga. Breytingaferlið frá heimili til leikskóla eða frá dagforeldrum yfir í 

leikskóla er ferli sem er sambærilegt og yfirfærslan á milli skólastiga.  

Þegar börn takast á við nýjar aðstæður og ný verkefni þarf að gera kröfur til þeirra í 

samræmi við það sem þau hafa áður gengið í gegnum og fyrri reynslu þeirra. Með slíkri 

samfellu verða breytingar í eðlilegu samræmi við það sem á undan er gengið og flutningur á 

milli stiga verður auðveldari (Fabian, 2002; Fabian og Dunlop, 2002). Með þessum hætti má 
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auðvelda börnum þær breytingar sem framundan eru og gera aðlögunarferlið sem 

þægilegast fyrir þau.  

Samfella í námi barna eykst þegar leikskólakennarar og foreldrar skiptast reglulega á 

upplýsingum varðandi líðan barns og framgang í námi heima fyrir og í leikskólanum. Með hag 

barnsins fyrir brjósti er gagnlegt fyrir foreldra og starfsfólk að samræma aðferðir sínar 

varðandi uppeldi og hafa sameiginlega sýn á nám og þroska þess. Ákveðinn rammi og rútína 

veitir börnum öryggi og með því að brúa bilið á milli heimilis og skóla verður breytingaferlið 

auðveldara fyrir börnin (OCED, 2006).  

Peters (2000) gerði rannsókn á upplifun barna, foreldra og kennara á samfellu í námi 

barna á mótum skólastiga. Þar kom fram að foreldrar vildu hafa gott aðhald og skipulag í 

námi barnanna í leikskólanum, fastmótað dagskipulag og regluleg kennsluverkefni. Foreldrar 

töldu það vera góðan grunn fyrir áframhaldandi nám og stuðli að samfellu á milli skólastiga. 

Hugtakið aðlögun er nátengt hugtakinu breytingaferli og því fer vel að taka það fyrir í 

næsta kafla. 

2.5 Aðlögunarferli 

Hugtakið aðlögun (e. adaptation) er yfirleitt notað yfir einhverskonar breytingar en í 

leikskólanum er það skilgreint sem upphaf leikskólaskólagöngu. Fyrstu dagarnir sem barnið 

dvelur í leikskólanum, ásamt foreldrum sínum, er kallað aðlögunarferli (Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2016). Leikskólaganga barns hefst með aðlögunarferli 

þar sem barn og foreldrar kynnast þeim nýja vettvangi sem barnið er að fara tengjast. 

Aðlögunarferlið er tímabil sem hefst þegar foreldrar og börn dvelja saman í leikskólanum og 

kynnast starfsfólki, börnum, starfsháttum og umhverfi leikskólans.  Á sama tíma kynnist 

starfsfólk leikskólans barninu og foreldrum þess. 

Dalli (2001) rannsakaði upphaf leikskólagöngu barna út frá sjónarhorni foreldra, barna og 

leikskólakennara. Allir kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála um að þeirra 

hlutverk í aðlögunarferlinu væri að aðlaga bæði börn og foreldra þeirra að nýjum aðstæðum 

í leikskólanum og upplýsa alla aðila um skipulag starfsins. Auk þess bentu 

leikskólakennararnir á að aðlögun getur verið mismunandi á milli barna. Þannig er hvert 

aðlögunarferli einstakt vegna þess að það er skipulagt út frá fyrri reynslu barnsins og ferlið 

getur síðan stöðugt verið í mótun ef viðbrögð barnsins í gegnum ferlið gefa tilefni til þess að 

gera einhverjar breytingar á því skipulagi sem lagt var upp með. Leikskólarnir sem tóku þátt í 

rannsókninni notuðust við mismunandi aðferðir til þess að mynda tengsl við börnin. Í 

aðlögunarferlinu notuðu leikskólarnir þrenns konar aðferðir. Einn leikskólinn notaði 

lykilpersónu (e. key person) til þess að skapa traust en þá fær hvert barn sinn starfsmann 

sem sér að mestu leyti um samskipti og umönnun í upphafi við það og foreldra þess. 
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Hugsunin á bak við þá aðferð er að þegar barn hefur myndað traust tengsl við einn 

starfsmann og er orðið öruggt í leikskólanum þá yfirfærir það traustið yfir á aðra starfsmenn 

með tímanum. Í öðrum leikskólanum sinntu allir starfsmenn á deildinni öllum börnum jafnt 

til að barn kynntist öllum vel í upphafi og þriðji leikskólinn var ekki með sérstakt skipulag á 

samskiptum í upphafi heldur vann út frá því að barn myndi leita til þess starfsmanns sem það 

væri tilbúið að mynda tengsl við. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að börnin sem fengu úthlutaðri 

lykilpersónu voru fljót að mynda tengsl við hana og aðlagast. Fyrir börnin sem voru að byrja í 

leikskólunum sem fengu ekki lykilpersónur var aðlögunarferlið aðeins flóknara vegna þess að 

börnin voru ekki alveg örugg með það við hvaða starfsfólk þau ættu að hafa samskipti við. Í 

lok rannsóknarinnar höfðu börnin samt aðlagast skipulaginu og myndað tengsl við 

starfsfólkið. Jafnframt kom í ljós að börnin sem voru í leikskólum þar sem unnið var út frá 

þeirri hugmynd að börnin áttu sjálf að eiga frumkvæði að samskiptum við starfsfólk leitaði 

meira til jafnaldra sinna en starfsfólks til þess að átta sig á því hvernig lífið í leikskólanum 

gengi fyrir sig. Niðurstöðurnar sýndu jafnframt að mæður barnanna sem höfðu fengið 

úthlutaðri lykilpersónu voru ánægðari með aðlögunarferlið og mynduðu sterkari og traustari 

tengsl við allt starfsfólkið heldur en mæður þeirra barna sem ekki höfðu lykilpersónu (Dalli, 

2001).  

Dalli (1999) gerði tilviksrannsókn á upphafi leikskólagöngu þar sem sjónarhorn mæðra á 

aðlögunarferlinu komu fram. Samkvæmt mæðrunum, sem tóku þátt í rannsókninni, er 

aðlögun ferli þar sem barn þróar með sér traust til starfsfólks og lærir að umgangast börn og 

starfsfólk. Í gegnum ferlið upplifir barnið marga nýja hluti í hinu nýja umhverfi á sama tíma 

og það tekst á við aðskilnaðinn frá foreldrum sínum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar voru 

teknir saman þættir sem hafa góð og slæm áhrif á aðlögun barna að mati mæðranna. Þær 

töldu að góðar móttökur hjálpi barni að aðlagast til dæmis þegar barn finnur að eftir því sé 

tekið þegar það mætir í leikskólann og upplifir að það skipti máli. Þar að auki hjálpar samfella 

á milli heimilis og leikskóla til en það má til dæmis stuðla að henni með tónlist, leikföngum 

og bókum sem barnið þekkir og einnig getur það veitt barni öryggi að sjá börn sem þau 

þekkja fyrir í leikskólanum. Veikindi, aðskilnaðarkvíði og svefnlausar nætur eru dæmi um það 

sem gerir börnum erfiðara fyrir í aðlögun. Þessar niðurstöður sýndu fram á að það er 

mikilvægt að skapa hlýlegt umhverfi fyrir börn í leikskólanum. Það sem hjálpar þeim að 

aðlagast er að finna fyrir hlýju og væntumþykju frá starfsfólki. 

Samkvæmt Önnu Elísu Hreiðarsdóttur og Eygló Björnsdóttur (2016) snýst aðlögunarferlið 

ekki einvörðungu um að ná tökum á aðskilnaðarkvíða barna frá foreldrum heldur er auk þess 

mikil þörf á að börnin nái að skapa góð tengsl og traust til starfsfólks leikskólans. 

Aðlögunartíminn varir oftast nær í nokkra daga og dag frá degi lengist viðvera barnsins í 

leikskólanum. Aðlögunarferli er lykilinn að farsælum flutningi barns frá heimili/dagforeldri 
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yfir í leikskóla. Fyrstu dagana í leikskólanum á meðan barnið er að aðlagast nýjum aðstæðum 

er mælt með því að fullorðinn einstaklingur sem er barninu kær, til dæmis foreldri eða annar 

umönnunaraðili, fylgi barninu eftir og styðji það. Það er foreldrum mikilvægt að barnið þeirra 

aðlagist vel og þess vegna er mikilvægt að útskýra aðlögunarferlið vel fyrir þeim og útskýra 

hvaða ávinning góð aðlögun hefur til lengri tíma litið (Whalley o.fl., 2013). 

Við upphaf leikskólagöngu barna fá foreldrar tækifæri til þess að dvelja með barninu sínu 

í leikskólanum um tíma. Þá daga sem aðlögun er í gangi eru foreldrar þátttakendur í starfi 

leikskólans og fá innsýn inn í starf leikskólans og átta sig á því hvernig daglegt starf gengur 

fyrir sig (Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2009). Á sama tíma kynnist 

starfsfólkið barninu, foreldrum þess og samskiptum þeirra á milli. Í aðlögunarferlinu er lögð 

áhersla á að foreldrar og starfsfólk setji sér sameiginleg markmið til að stuðla að framförum 

og góðri líðan barnsins. Foreldrar og starfsfólk leitast þannig við að móta sameiginlega sýn á 

barnið með það að leiðarljósi að tryggja velferð barnsins (Reykjavíkurborg, 2010). Það er ekki 

til ein rétt leið við aðlögun barna og þar af leiðandi nota leikskólar fjölbreyttar leiðir til þess 

að aðlaga þau.  

Samstarfið á milli leikskólakennara og foreldra er mikilvægur þáttur í aðlögunarferlinu. 

Þegar þessir aðilar hefja samstarf sameinast þekking beggja aðila. Fagþekking 

leikskólakennarans á þroska og námi barna og vitneskja foreldris um tilfinningar, getu og 

líðan barnsins síns. Á þessum tímapunkti þurfa foreldrar og leikskólakennarar að skapa traust 

sín á milli og virða sjónarmið beggja aðila (Brooker, 2008).  

Skipulag aðlögunar ætti að vera sniðið að hverju og einu barni. Í upphafi þarf að horfa á 

fyrri reynslu barns, hvort það hefur áður verið hjá dagforeldri eða í ungbarnaleikskóla og 

hvernig aðlögunin gekk í þar upphafi (Balaban, 2006). Þetta viðhorf kemur skýrt fram á 

meðal kennara sem tóku þátt í rannsókn Dalli (2002) en þar voru kennararnir sammála um 

að börn séu mismunandi og bera þurfi virðingu fyrir þörfum og reynslu hvers barns fyrir sig 

þannig að skipulag aðlögunar sé aðlagað eftir þörfum hvers og eins.  

Þegar börn hefja leikskólagöngu sína taka þau með sér þá vitneskju og þann skilning sem 

þau hafa tileinkað sér heima fyrir. Þessi reynsla sem þau hafa þegar öðlast hjálpar þeim að 

aðlagast nýjum aðstæðum. Í upphafi leikskólagöngu barns er mjög margt sem breytist en á 

þessum tímamótum lærir barn að aðlagast nýjum aðstæðum, myndar tengsl við starfsfólk 

leikskólans og venst því að vera aðskilið frá foreldrum sínum. Barnið þarf ekki einungis að 

venjast nýjum aðstæðum og kynnast nýju fólki heldur þarf það einnig að læra margar nýjar 

reglur, æfa sig í samskiptum við önnur börn í leik og daglegu starfi og venjast því dagskipulagi 

sem leikskólinn fer eftir (Lam og Pollard, 2006). Breytingarnar eru því mjög miklar og þar af 

leiðandi er mikilvægt að barn fái tíma til að átta sig á þessum breytingum sem framundan 

eru til að það nái að aðlagast vel. 
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Í rannsóknum þar sem aðlögun og færsla frá heimili/dagforeldrum yfir í leikskóla er 

skoðuð og árangur hennar metinn er mikilvægt að taka mið af reynslu og líðan barnsins. 

Fleiri þættir hafa mótandi áhrif á reynslu og líðan barns og þarf einnig að taka tillit til þeirra. 

Fjölskyldan, nánasta umhverfi og samfélagslegir þættir hafa einnig áhrif á aðlögunarferlið. Á 

meðal þessara þátta eru til dæmis; kyn barnsins, systkinaröð, skapgerð, sjálfsálit og 

tengslamyndun við foreldra (Margetts, 2014). Út frá þessu má sjá að margir þættir hafa áhrif 

á barnið og því er augljóst að það er mikilvægt fyrir bæði leikskólakennara og foreldra að átta 

sig á því að það er nauðsynlegt að meta þarfir hvers og eins barns við upphaf leikskólagöngu 

2.5.1 Ólík form aðlögunar 

Í handbók Reykjavíkurborgar um samstarf foreldra og leikskóla kemur fram að hver leikskóli 

fyrir sig geti ákveðið hvernig aðlögun skuli háttað (Reykjavíkurborg, 2010). Þar af leiðandi 

nota ekki allir leikskólar sömu aðferðir við aðlögun og stjórnendur hvers og eins leikskóla 

ákveða hvaða aðferð verður fyrir valinu. Í næsta kafla verður fjallað um tvær ólíkar aðferðar 

sem leikskólar hér á landi nýta sér í aðlögunarferli barna sem eru að byrja í leikskóla. 

2.5.1.1 Hefðbundin aðlögun 

Hugmyndafræðin á bak við hina hefðbundnu aðlögun byggist á tengslakenningu John Bowlby 

um aðskilnaðarkvíða barna og rannsóknum Mary Ainsworth sem byggjast á kenningu hans. 

Þessar kenningar gera ráð fyrir að börn upplifi kvíða þegar þau eru aðskilin frá foreldrum 

sínum og geti brugðist illa við aðstæðum sem þau þekkja ekki og átt erfitt með að tengjast 

nýju fólki (Kristín Dýrfjörð, 2009). 

Hefðbundin aðlögun hefst yfirleitt á heimsókn í leikskólann þar sem barn kemur með 

foreldri sínu og dvelur í stutta stund. Dagana á eftir er viðverutími barnsins lengdur dag frá 

degi og foreldri er með barninu í smá stund í upphafi dags en fer síðan í burtu (Kristín 

Dýrfjörð, 2009). Samkvæmt skilgreiningum í handbók Reykjavíkurborgar er hugsunin á bak 

við hefðbundna aðlögun sú að með þessum hætti kynnist barnið starfsfólkinu smátt og smátt 

og byggir upp traust til þess og myndar tengsl. Foreldrar kynnast starfinu í leikskólanum í 

gegnum ferlið, bæði með því að dvelja um sinn með barninu í upphafi dags og í lok hvers 

dags þegar barnið er sótt. Með þessum hætti koma foreldrar inn í leikskólann á mismunandi 

tímum og fá þannig tækifæri til að sjá það fjölbreytta starf sem fram fer á deildinni. Lengd 

aðlögunarferlisins getur verið misjöfn eftir börnum og er ferlið skipulagt í samvinnu við 

foreldra sem meta það hversu langan tíma barnið þeirra þarf á að halda (Reykjavíkurborg, 

2010). Þegar þessi aðferð er notuð eru venjulega eitt til tvö börn í aðlögun í einu og því getur 

tekið nokkrar vikur að aðlaga öll börnin á deildinni. Það er ekki ráðlagt að mörg börn séu í 

aðlögun á yngstu deild í einu vegna þess að börnin sem eru nýbúin að ljúka aðlögun geta 
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verið viðkvæm fyrir ytri áreitum á borð við grátur og það getur haft þær afleiðingar að börnin 

fara að gráta með börnunum sem eru að byrja í aðlögun (Kristín Dýrfjörð, 2009).  

2.5.1.2 Þátttökuaðlögun 

Hugmyndin á bak við þátttökuaðlögun er sú að öruggir foreldrar veiti börnunum sínum þá 

öryggistilfinningu sem þau þarfnast við upphaf leikskólagöngu (Kristín Dýrfjörð, 2009). 

Þátttökuaðlögun er skipulögð á þann hátt að foreldrar eru virkir þátttakendur í starfi 

leikskólans á því tímabili sem aðlögun fer fram (Reykjavíkurborg, 2010). Foreldrar sem eru 

þátttakendur frá fyrsta degi öðlast öryggi með því að læra vel inn á dagskipulagið og allt 

daglegt starf í leikskólanum, auk þess sem þeir kynnast starfsfólkinu á sama tíma og þeir sjá 

hvernig það starfar (Kristín Dýrfjörð, 2009). Dahlberg, Moss og Pence segja að líta eigi á 

leikskólann sem lærdómssamfélag, þar sem bæði börn og foreldrar hafi tækifæri til að skapa 

sér sameiginlega þekkingu. Þeir líta á börn sem virka þátttakendur sem með skoðunum 

sínum geta haft mótandi áhrif á umhverfi sitt og þekkingarleit og líta ekki á leikskólann sem 

staðgengil heimilis og leikskólakennara sem staðgengla foreldra (Dahlberg, Moss og Pence, 

1999). Samkvæmt Kristínu Dýrfjörð (2009) byggist þátttökuaðlögun á ofangreindum 

viðhorfum og markmið aðlögunarinnar er því að barn læri að aðlagast nýjum aðstæðum og 

kynnast þeim námstækifærum sem umhverfið hefur upp á að bjóða. Kristín telur að þegar 

þátttökuaðlögun sé notuð megi búast við því að foreldrar og börn taki virkari þátt í starfinu 

og það ýti yndir lýðræði í leikskólum (Kristín Dýrfjörð, 2009). 

Ferlið tekur yfirleitt þrjá heila daga og þessa daga dvelja börn og foreldrar saman stóran 

hluta úr degi í leikskólanum. Á fjórða degi kveðja foreldrar barnið að morgni og barnið er í 

leikskólanum allan daginn. Á meðan foreldrar eru með barninu sínu í leikskólanum sjá þeir 

um að sinna því og vera til staðar fyrir það. Starfsfólkið fylgist með samskiptum foreldra og 

barna og kynnist venjum barnsins. Þátttökuaðlögun getur ýmist verið hóp- eða 

einstaklingsaðlögun. Í hópaðlögun kemur hópur af börnum í aðlögun á sama tíma, hóparnir 

geta bæði verið litlir eða stórir, en með þessum hætti er jafnvel hægt að aðlaga öll þau börn 

sem eru að hefja leikskólagöngu sína á sama tíma. Í tilvikum þar sem heppilegra þykir að 

aðeins eitt barn aðlagist í einu er einstaklingsaðlögun notuð en algengast er að hópaðlögun 

verði fyrir valinu (Reykjavíkurborg, 2010).  

Þrátt fyrir að aðlögunarferli miði að mestu leyti að því að barn aðlagist leikskólanum vel 

er engu að síður mikilvægt að huga að foreldrum barnsins líka. Við upphaf leikskólagöngu er 

því mikilvægt að taka vel á móti foreldrum og hefja við þá samstarf. 
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2.6 Foreldrasamstarf 

Foreldrasamstarf er samstarf á milli foreldra og starfsfólks skóla um ýmiss málefni. 

Starfsfólkið eru tengiliðir foreldra við skólann (Nanna Kristín Christiansen, 2010). Epstein 

(2001) taldi samstarf á milli heimilis og skóla vera þýðingarmikið vegna þess að það getur 

haft áhrif á nám, þroska og árangur barna í skólanum. Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að 

samstarf þarf að byggjast á trausti og gagnkvæmri virðingu, þar sem sjónarhorn beggja aðila 

fái að koma fram. Þegar barn hefur leikskólagöngu sína fá foreldrar tækifæri til að komast í 

kynni við hugmyndafræði og starfshætti leikskólans og á sama tíma veita foreldrar starfsfólki 

upplýsingar um barnið sitt, aðstæður þess, fyrri reynslu og áhugamál. Þessar upplýsingar eru 

mikilvægar fyrir báða aðila og marka upphafið af samstarfi á milli þeirra. Foreldrar sjá í 

upphafi að þeirra framlag sé mikilvægt og að óskað sé eftir samstarfi við þá (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Eins og fram hefur komið er traust mjög mikilvægur þáttur í 

samskiptum allra aðila við upphaf leikskólagöngu barns. Raunverulegt samstarf byggist á 

trausti og virðingu á milli foreldra og kennara sem taka veigamiklar ákvarðanir í sameiningu, 

þar sem allir aðilar þekkja eigin ábyrgð og skyldur í samstarfinu (Nanna Kristín Christiansen, 

2005). 

Það er hlutverk deildarstjóra í leikskóla að sinna foreldrasamstarfi og huga að 

samskiptum við foreldra allra barna og hvetja þá til samvinnu um þroska og nám barnanna 

(Anna Lilja Sævarsdóttir o.fl., 2013). Til að koma á samstarfi milli foreldra og kennara er þörf 

á að skapa traust á milli aðila og byggja það á gagnkvæmri virðingu og gæta jafnréttis. 

Samstarfsaðilar þurfa að geta byggt á sameiginlegri reynslu en til þess þurfa kennarar, 

foreldrar og börn að hittast til að hægt sé að móta sameiginlega sýn út frá aðstæðum til að 

allir aðilar samstarfsins þekki þarfir og reynslu barnanna. Grunnforsendan fyrir því að 

samstarf skili ávinningi er að bæði kennarar og foreldrar sjái hag af samstarfinu og séu þar 

með tilbúnir að leggja sitt af mörkum til þess að láta samstarfið ganga upp. Gott samstarf 

myndast ekki á einni nóttu heldur tekur ferlið tíma og huga þarf vel að uppbyggingu þess 

(Nanna Kristín Christiansen, 2007).  

Kennari þarf að gæta að hag barnanna og mæta öllum þeirra þörfum og það getur hann 

gert með því að sýna væntumþykju í garð barnanna. Uppeldi og nám eru þættir sem alltaf 

verða samofnir og því má segja að uppeldi barna sé sameiginlegt verkefni kennara og 

foreldra. Foreldrar eru helstu talsmenn barnanna sinna og eiga að gæta að velferð þeirra. 

Kennarar þurfa því að leita leiða til að fá foreldra til að taka þátt í skólastarfinu, veita þeim 

innsýn inn í starfsemina og vinna í nánu samstarfi við þá að bættum hag fyrir börnin (Nanna 

Kristín Christiansen, 2007). Foreldrar barna af erlendum uppruna geta haft allt aðra sýn á 

skólastarf út frá eigin reynslu af skólastarfi sem byggt er á öðrum siðum og venjum en 

þekkist í íslensku skólastarfi. Í tengslum við menningarlegan mun geta komið upp erfiðleikar í 
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samskiptum á milli kennara og foreldra og oft á tíðum snýst öll umræðan um vandamálin 

sem koma upp í þessum samskiptum í stað þess að einblínt sé á þau tækifæri sem skapast og 

þann árangur sem næst. Líkt og í öllum samskiptum má sjá jákvæðar hliðar og draga lærdóm 

af þeirri reynslu sem skapast hefur. Kennarar geta því með opnum hug lært nýja hluti og 

víkkað sjóndeildarhringinn með því að kynnast nýjum siðum og venjum (Bastiani, 1997). Í 

upphafi getur verið erfitt að ná til allra foreldra vegna þess foreldar geta verið mjög 

fjölbreyttur hópur fólks. Sumt fólk vill hafa frumkvæði í samskiptum við aðra á meðan aðrir 

draga sig í hlé og geta tungumálaörðuleikar og bakgrunnur fólks einnig haft áhrif á 

samstarfið. 

Markmið rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur (2010) var að meta gæði leikskólastarfs í 

þremur leikskólum í Reykjavík. Rannsóknin var eigindleg viðhorfskönnun þar sem reynsla og 

viðhorf foreldra leikskólabarna var skoðuð. Í rannsókninni kom fram að umhyggja starfsfólks 

í garð barnanna og umönnun þeirra var foreldrunum ofarlega í huga og virtist skipta þau 

meira máli heldur en einhver ákveðin þekking og færni sem þau vildu að börnin myndu læra. 

Áherslur foreldranna voru því mestmegnis á vellíðan barna, umgengni þeirra við önnur börn 

og sjálfsbjargarviðleitni. Einnig kom fram að foreldrarnir töldu starfsfólkið í leikskólum gegna 

veigamiklu hlutverki í lífi barnanna sinna. Samhengi var á milli ánægju foreldranna með 

leikskóla barna sinna og ánægju þeirra með starfsfólk leikskólanna. Mikil ánægja var meðal 

foreldranna með starfsfólkið í leikskólunum og höfðu margir orð á því hvað börnin fengu 

góðar móttökur þegar þau kæmu í leikskólann. Þegar foreldrarnir voru spurðir nánar um 

samstarf við starfsfólkið voru flestir á því að óformleg dagleg samskipti væru mikilvægust og 

þeir kunnu vel að meta það þegar starfsfólkið gaf sér tíma til að ræða við þá um barnið þeirra 

og veitti þeim upplýsingar um það. Foreldrarnir nefndu það einnig að börnin veittu þeim 

litlar upplýsingar um leikskólastarfið og þar af leiðandi væri gott að hafa aðgengi að 

upplýsingum frá starfsfólki í gegnum samtöl, upplýsingatöflur eða tölvupóst (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010). 

Samstarf við foreldra getur verið áskorun fyrir leikskólakennara vegna þess að það getur 

verið erfitt fyrir leikskólakennara að ná til foreldra og ekki hafa allir foreldrar áhuga á 

samstarfi við leikskóla barna sinna. Auk þess geta kröfur foreldra til samstarfsins verið mjög 

misjafnar og ef þær eru óraunhæfar getur verið erfitt fyrir leikskólakennara að geta ekki 

staðið undir þeim, en á sama tíma getur það leitt margt gott af sér. Þar má nefna að samstarf 

foreldra og leikskólakennara getur leitt af sér góð samskipti og þátttöku foreldra í starfi 

leikskólans. Þannig getur leikskólakennari nýtt samskiptin til að fá foreldra sem eru opnir 

fyrir þátttöku til að bjóða börnunum í heimsókn á vinnustaði sína eða að foreldrar heimsæki 

leikskóla og miðli áhugaverðri reynslu og þekkingu sinni með börnunum. Foreldrar ungra 

barna gegna veigamiklu hlutverki sem kennarar og uppalendur þeirra, ekki síður en 
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leikskólakennarar. Þegar gott samstarf er á milli foreldra og leikskólakennara eru börnin 

hamingjusamari og ná að afreka fleiri hluti (Whalley, 1997). Þegar kemur að 

foreldrasamstarfi skipta viðhorf foreldra til samstarfsins miklu máli, því þeir foreldrar sem 

telja þátttöku sína í námi barna sinna mikilvæga og finnst námið þýðingarmikið eru líklegri til 

að taka þátt í samstarfi. Þátttaka foreldra getur meðal annars verið fólgin í því að ræða 

námið heima fyrir, hvetja börnin áfram og styðja þau, yfirstíga hindranir sem verða á vegi 

þeirra og leysa þau vandamál sem koma upp (Nanna Kristín Christiansen, 2010).  

Í viðamikilli rannsókn sem Arna H. Jónsdóttir (2012) gerði á faglegu hlutverki, forystu og 

sjálfsmynd leikskólakennara var meðal annars rætt við foreldra leikskólabarna og sjónarhorn 

þeirra kannað varðandi samstarf við leikskólakennara. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom 

fram að foreldrarnir höfðu ákveðnar skoðanir á því hvernig samstarfi þeirra við 

leikskólakennara ætti að vera háttað. Foreldrarnir töldu mikilvægt að vera í góðu samstarfi 

við starfsfólk um nám barna sinna og allt sem snýr að velferð þeirra. Foreldrarnir vildu vita 

hvað færi fram í leikskólanum til að geta rætt um það við börnin sín og til að eiga í góðum 

samskiptum við starfsfólk leikskólans. Auk þess nefndu foreldrarnir að þeirra hlutverk væri 

að berjast fyrir réttindum barna sinna og sjá til þess að áhugamálum þeirra væri sinnt. Í 

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

foreldrum leikskólabarna finnst mikilvægt að samstarf á milli foreldra og leikskóla sé gott og 

foreldrarnir voru tilbúnir til að leggja sitt af mörkum til að samskiptin gengju vel fyrir sig. 

Foreldrarnir töldu markmið samskiptanna vera að skapa traust á milli aðila sem skilaði sér í 

auknu öryggi meðal barnanna. 

Til þess að samstarf á milli leikskólakennara og foreldra gangi vel er margt sem kennarinn 

þarf að huga að. Fyrir það fyrsta er mikilvægt að upplýsa foreldra vel um gang mála og líta á 

þá sem jafningja í samstarfinu. Önnur mikilvæg atriði eru að ákveða þarf sameignlega hvaða 

ákvarðanir séu mikilvægar til að hægt sé að vinna að sameiginlegum markmiðum. Kennari 

þarf þar af leiðandi að vinna jafnt úr sínum hugmyndum og hugmyndum foreldra til þess að 

mynda sameiginlega sýn á barnið. Ef þetta á allt að ganga upp er mikilvægt að hafa trú á 

samstarfinu (Whalley, 1997).  

Í rannsókn sem Anna Magnea Hreinsdóttir (2009) gerði á menntun barna og þjónustu 

fjögurra leikskóla á Íslandi kom fram að foreldrasamstarf var mjög áþekkt á öllum þeim 

leikskólum sem skoðaðir voru. Á hverjum stað var foreldrafélag sem kom að því að 

skipuleggja viðburði fyrir börnin og styrkti starf leikskólans með einhverjum hætti. 

Foreldraviðtöl voru haldin einu sinni til tvisvar á ári á hverjum stað. Leikskólarnir sendu út 

foreldrakannanir en þær eru mikilvægur þáttur í því að fá fram viðhorf foreldra varðandi 

starf leikskólans og líðan barnanna. Heimasíður leikskólanna gegna því hlutverki að koma 

upplýsingum á framfæri en þar eru birtar fréttir og myndir af starfi leikskólans. Auk þess voru 
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send út fréttabréf með upplýsingum um komandi viðburði í leikskólastarfinu (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2009). Þessir þættir foreldrasamstarfs eru í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur (2004) en þar kom fram að formlegir kynningarfundir, 

einstaklingsviðtöl við foreldra og dagleg samskipti á milli foreldra og starfsfólks séu það sem 

einkennir foreldrasamstarfið. Í rannsókninni kom einnig fram að leikskólakennarar upplifa 

það að foreldrar séu þakklátir fyrir og áhugasamir um það starf sem fram fer í leikskólum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2004).   

Gott samstarf á milli foreldra og kennara er talinn einn af þeim þáttum sem stuðla að 

farsælum breytingaferlum síðar í lífi barnanna (Weiss, Caspe og Lopes, 2008). 

Starfsfólk leikskólans Pen Green, sem er leikskóli sem leggur mikið upp úr samstarfi við 

foreldra, komst að því að foreldrar sýna mestan áhuga á námi og þroska barna sinna við 

upphaf leikskólagöngu (Whalley, 2006).  

2.7 Samantekt 

Í kaflanum var fjallað um þann fræðilega grunn sem ritgerðin byggist á, bæði kenningar og 

lykilhugtök. Fyrst var vistfræðikenning Bronfenbrenner útskýrð, en hún fjallar um það 

hvernig umhverfið hefur mótandi áhrif á einstaklinginn. Þar á eftir var gerð grein fyrir 

hugtakinu tengsl og tengslakenningum sem fjalla um tengsl barna og uppeldisaðila og 

mikilvægi góðra tengsla og trausts við upphaf leikskólagöngu. Í því samhengi var líka farið yfir 

gagnrýni á tengslakenningar. Því næst var farið yfir leikskólabyrjun barna og fjallað um líðan 

barna, líðan foreldra og hlutverk kennara í aðlögunarferlinu. Lykilhugtökin sem var fjallað um 

í kaflanum voru breytingaferli, samfella, aðlögunarferli, ólík form aðlögunar og 

foreldrasamstarf. Breytingaferli er ferli þar sem einstaklingur fer úr aðstæðum sem hann 

þekkir yfir í nýjar aðstæður, eins og til dæmis frá heimili yfir í leikskóla. Samfella er samfelld 

reynsla barna sem þau hafa öðlast í aðstæðum þar sem þau finna sig örugg og þessi reynsla 

nýtist þeim til þess að kanna og aðlagast nýjum aðstæðum. Aðlögunarferli er það ferli sem á 

sér stað við upphaf leikskólagöngu, í kaflanum er hinni hefðbundnu aðlögun og 

þátttökuaðlögun gerð skil. Foreldrasamstarf byggist á samvinnu foreldra og starfsfólks skóla, 

þar sem í sameiningu er unnið að því sem er barninu fyrir bestu varðandi líðan þess, 

námsumhverfi og námið sjálft. 
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3 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar, rannsóknarsnið og hugtök því 

tengd verða útskýrð. Framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna verður einnig lýst. 

Fjallað verður um siðferðileg álitamál, réttmæti og trúverðugleika rannsóknarinnar. 

3.1 Eigindleg aðferðafræði 

Rannsóknin byggist á eigindlegri rannsóknaraðferð og fer gagnaöflunin fram með 

einstaklingsviðtölum við foreldra leikskólabarna. 

Í eigindlegri aðferðafræði eru notaðar aðferðir sem grundvallast á samtölum, skoðunum 

og sjónarhornum einstaklinga til þess að svara rannsóknarspurningunum sem unnið er með. 

Með þessari aðferðafræði gefst rannsakanda kostur á að kanna aðstæður, fylgjast með og 

ræða við fólk í sínu náttúrulega umhverfi (Lichtman, 2013). Eigindleg aðferðafræði leitar 

dýpra en megindlegar aðferðir og rannsakendur sem nota eigindlega aðferðafræði vilja heyra 

sögurnar á bak við tölulegu gögnin sem koma fram í megindlegum rannsóknum. Í eigindlegri 

aðferðafræði er markmiðið að skilja sjónarmið og upplifun einstaklinga og fá fram dýpri 

þekkingu á þeim viðfangsefnum sem eru skoðuð. Eigindleg aðferðafræði er ekki notuð til að 

sannreyna tilgátur eða bera saman niðurstöður við aðra hópa og yfirfæra þá þekkingu sem 

kemur fram yfir á fjölmennan hóp. Markmiðið er að fá fram skoðanir einstaklinga og smærri 

hópa á ákveðnum málefnum frekar en að geta alhæft eitthvað út frá niðurstöðum (Lichtman, 

2013). 

3.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study). Tilviksrannsóknir eru notaðar til að fá fram 

sjónarhorn hópa, einstaklinga eða bekkja/deilda svo dæmi séu tekin. Markmiðið er að skoða 

fá tilvik en afla mikilla upplýsingum um þau og skilja eðli þeirra. Efni tilviksrannsókna er oft 

tengt reynslu rannsakanda. Rannsakandi velur sér þannig afmarkað efni og mótar 

rannsóknarspurningar út frá áhuga sínum á efninu (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2013). Tilvikin sem voru skoðuð í þessari rannsókn voru sex þátttakendur þar sem 

markmiðið var að fá fram skoðanir þeirra og reynslu af upphafi leikskólagöngu barna sinna 

og viðhorf þeirra til samstarfsins við leikskólann í kjölfarið. 

Hlutverk rannsakanda í tilviksrannsókn er mjög veigamikið vegna þess að rannsakandinn 

sjálfur sér um að túlka og greina gögnin sem hann aflar og þar sem hann notar engin önnur 
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mælitæki má segja að hann sé aðalmælitækið í rannsókninni. Rannsakandi þarf að gæta 

hlutleysis og vera góður hlustandi til að geta túlkað sjónarhorn þátttakandans út frá því sem 

er sagt en ekki út frá eigin skoðunum (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). 

Í þessari rannsókn gætti rannsakandi þess að nota opnar spurningar í viðtölunum við 

viðmælendurna til þess að gefa þeim kost á því að koma sínum sjónarmiðum og skoðunum 

varðandi viðfangsefnið á framfæri. Til að gæta hlutleysis var rannsakandi meðvitaður um að 

túlka og greina gögnin út frá viðhorfum viðmælenda sinna en ekki sínum eigin skoðunum á 

viðfangsefninu. 

3.3 Þátttakendur 

Fyrir gagnaöflun voru valdir tveir leikskólar á höfuðborgarsvæðinu; annars vegar leikskóli 

sem notar hið hefðbundna form aðlögunar og hins vegar leikskóli sem notar 

þátttökuaðlögun. Leikskólarnir tveir sem þátttakendurnir tengjast voru valdir með 

tilgangsúrtaki (e. purposive sample) vegna þess að markmið rannsóknarinnar var að kanna 

upplifun og viðhorf foreldra til upphafs leikskólagöngu barna þeirra í þeim tilgangi að öðlast 

innsýn inn í reynslu foreldra af aðlögunarferlinu og kanna hvort ólík aðlögunarform hefðu 

áhrif á innsýn foreldra inn í leikskólastarfið. Þátttakendurnir voru valdir með 

sjálfboðaliðaúrtaki (e. voluntary response sampling) sem er ein tegund tilgangsúrtaka (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Eftir að leikskólastjórar beggja leikskóla höfðu 

fengið kynningu á rannsókninni og gefið leyfi fyrir henni voru send út kynningarbréf í 

tölvupósti um rannsóknina (sjá viðauka B). Bréfin voru send til foreldra þeirra barna sem 

hófu leikskólagöngu sína haustið 2017 í leikskólunum tveimur og þeim boðið að taka þátt. 

Mæður fimm barna buðu sig fram til að taka þátt; þrjár í leikskólanum sem notar 

hefðbundna aðlögun og tvær í leikskólanum sem notar þátttökuaðlögun. Þegar í ljós kom að 

það vantaði einn viðmælenda til viðbótar með reynslu af þátttökuaðlögun setti rannsakandi 

sig í samband við leikskólastjóra í sveitarfélagi í grennd við Reykjavík og fékk leyfi til að taka 

viðtal við eina móður sem rannasakandi kannaðist við og vissi að hafði verið með barn í 

aðlögun þar haustið 2017. 

Til þess að gæta nafnleyndar við úrvinnslu gagna verða leikskólum og viðmælendum í 

rannsókninni gefin ný nöfn í þeirri umfjöllun sem kemur hér á eftir og í ritgerðinni allri. Eftir 

að þeir foreldrar sem höfðu áhuga á að taka þátt í rannsókninni höfðu svarað tölvupóstinum 

með kynningarbréfinu setti rannsakandi sig í samband við þá og skipulagði viðtölin. Viðtölin 

fóru ýmist fram í þeim leikskólum sem foreldrarnir tengdust eða á vinnustöðum foreldranna. 

Viðtölin fóru fram í febrúar 2018 um það bil sex mánuðum eftir að börnin höfðu verið í 

aðlögun. Viðmælendurnir voru mæður sex barna; þrjár í leikskólanum Fjallakoti, tvær í 

leikskólanum Litabæ og ein í leikskólanum Kátalandi. 
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3.3.1 Fjallakot 

Leikskólinn Fjallakot er fimm deilda leikskóli í Reykjavík sem notar hið hefðbundna form 

aðlögunar. Á deildinni þar sem börnin voru í aðlögun dvelja fimmtán börn og þar starfa þrír 

starfsmenn, tveir leiðbeinendur og einn deildarstjóri með meistarapróf í uppeldis- og 

menntunarfræðum. 

Diljá er móðir Eddu sem byrjaði í leikskólanum Fjallakoti í ágúst 2017. Diljá er í sambúð 

með föður Eddu og eiga þau saman tvö eldri börn. Edda var tæplega tveggja ára þegar 

aðlögunin fór fram. Diljá hefur áður verið með börn í aðlögun á Fjallakoti, en auk þess hefur 

hún verið með börn í aðlögun í tveimur öðrum leikskólum. Diljá hefur bæði reynslu af hinu 

hefðbundna formi aðlögunar og þátttökuaðlögun. 

Olga er móðir Katrínar sem hóf leikskólagöngu sína í Fjallakoti í september 2017. Olga er í 

sambúð með föður Katrínar og eiga þau saman tvö eldri börn. Katrín var tveggja ára þegar 

aðlögunin fór fram. Olga hefur verið með tvö börn í aðlögun í Fjallakoti áður og hefur því 

einungis reynslu af hinu hefðbundna formi aðlögunar. 

Auður er móðir Magnúsar sem byrjaði í leikskólanum Fjallakoti í ágúst 2017. Auður er í 

sambúð með föður Magnúsar og eiga þau saman eitt eldra barn. Magnús var tæplega 

tveggja ára þegar aðlögunin fór fram. Auður hefur áður verið með barn í aðlögun í Fjallakoti 

og hefur eingöngu reynslu af hinu hefðbundna formi aðlögunar. 

3.3.2 Litabær 

Leikskólinn Litabær er þriggja deilda leikskóli í Reykjavík sem notast við þátttökuaðlögun. Í 

Litabæ fór þátttökuaðlögunin fram í nokkrum litlum hópum, þar sem um þrjú til fjögur börn 

voru saman í aðlögun í hverju sinni. Á deildinni þar sem aðlögunin fór fram dvelja fimmtán 

börn og þar starfa þrír starfsmenn. 

Margrét er móðir Andra sem byrjaði í leikskólanum Litabæ í september 2017. Margrét er 

einstæð móðir. Andri var rúmlega tveggja ára þegar aðlögunin átti sér stað og hann á eitt 

eldra systkini. Margrét hefur þrisvar sinnum áður verið með börn í aðlögun og hefur reynslu 

af þátttökuaðlögun frá tveimur mismunandi leikskólum.  

Áslaug er móðir Baldurs sem byrjaði í leikskólanum Litabæ í ágúst 2017. Áslaug er í 

sambúð með föður Baldurs og eiga þau saman eitt eldra barn. Baldur var eins og hálfs árs 

þegar hann byrjaði í aðlöguninni. Áslaug hefur áður verið með barn í aðlögun í Litabæ og 

hefur hún reynslu af þátttökuaðlögun sem foreldri, en auk þess hafði hún reynslu af 

hefðbundinni aðlögun sem starfsmaður, þar sem hún var um tíma starfandi í leikskóla. 
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3.3.3 Kátaland 

Leikskólinn Kátaland er þriggja deilda leikskóli í sveitarfélagi í grennd við Reykjavík sem notar 

þátttökuaðlögun. Í Kátalandi fór þátttökuaðlögunin þannig fram haustið 2017 að öll börnin 

voru í aðlögun á sama tíma og var því mjög stór hópur í aðlögun í einu. Á deildinni þar sem 

aðlögunin fór fram dvelja tuttugu börn og þar starfa fimm starfsmenn í leikskólanum. 

Alda er móðir Hafdísar sem hóf leikskólagöngu sína í Kátalandi í ágúst 2017. Alda er í 

sambúð með föður Hafdísar og eiga þau saman tvö eldri börn. Hafdís var tveggja ára þegar 

aðlögunin fór fram. Alda hefur tvisvar áður verið með börn í aðlögun í öðrum leikskóla og 

hefur auk þess verið með tvö eldri börnin í aðlögun í Kátalandi. Alda hefur bæði reynslu af 

þátttökuaðlögun og hefðbundinni aðlögun. 

Í töflu 1 er viðmælendunum sex skipt eftir aðlögunarformi og leikskóla. Í rannsókninni 

voru sex mæður sem tóku þátt, eins og fram hefur komið, og þrjár áttu dætur og þrjár þeirra 

drengi.  

 

Tafla 1 Mæður barna sem fengu hefðbundna aðlögun eða þátttökuaðlögun í leikskóla 

 Hefðbundin aðlögun Þátttökuaðlögun 

Fjallakot Diljá móðir Eddu, Olga móðir 
Katrínar og Auður móðir 
Magnúsar 

 

Litabær  Margrét móðir Andra og Áslaug 
móðir Baldurs 

Kátaland  Alda móðir Hafdísar 

 

Þrír viðmælendur höfðu reynslu af hefðbundinni aðlögun og þrír af þátttökuaðlögun. 

3.4 Gagnaöflun 

Aðferðin sem var notuð við gagnaöflun í rannsókninni voru viðtöl við þátttakendur. Í 

viðtölum er gagna aflað með samtölum á milli rannsakanda og þátttakenda. Samkvæmt 

Helgu Jónsdóttur (2013) eru viðtöl hentug leið við gagnaöflun þegar reynsla fólks af til dæmis 

námi eða samskiptum er skoðuð en þau nýtast einnig vel til að fá fram viðhorf og væntingar 

viðmælenda til umfjöllunarefnisins. Gagnaöflunin fór fram í þremur leikskólum; tveimur í 

Reykjavík og einum á landsbyggðinni. Í febrúar 2018 voru tekin sex viðtöl við mæður 

leikskólabarna sem höfðu verið í aðlögun haustið 2017, eins og fram hefur komið, og 

tölvupóstur var sendur til beggja foreldra allra barnanna. Það má velta því fyrir sér hvort það 

var tilviljun sem olli því að einungis mæður svöruðu póstinum. Fyrirhugað var að taka sex 

viðtöl við foreldra barna í tveimur leikskólum sem notuðu sitthvort formið við aðlögun barna; 
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þrjú viðtöl á hvorum stað. Þegar kom að gagnaöflun gekk það ekki upp vegna þess að aðeins 

tveir þátttakendur fengust til að koma í viðtal í leikskólanum sem notaðist við 

þátttökuaðlögun og af þeirri ástæðu bættist þriðji leikskólinn við, eins og fram hefur komið, 

til að unnt væri að taka viðtöl við foreldra þriggja barna sem höfðu upplifað 

þátttökuaðlögun. Aðferðin var valin með það í huga að fá fram sjónarhorn foreldra, 

væntingar þeirra og viðhorf varðandi viðfangsefnið sem rannsakað var. Viðtölin eru eigindleg 

einstaklingsviðtöl sem eru hálfopin (e. semi-structured). Í hálfopnum viðtölum ákveður 

rannsakandi umræðuefnið og styðst við spurningaramma en viðmælandinn getur sjálfur haft 

áhrif á hvaða áherslur varðandi efnið koma fram í viðtalinu (Helga Jónsdóttir, 2013). Áður en 

viðtölin voru tekin var útbúinn viðtalsrammi (viðauki A) fyrir foreldra sem lagður var fram í 

viðtölunum. 

Með einstaklingsviðtölum gefst kostur á persónulegum svörum og viðmælandi hefur 

tækifæri til þess að gefa ítarlegri svör en fengjust til dæmis með staðlaðri spurningakönnun. 

Ókostirnir við einstaklingsviðtöl eru þeir að gagnaöflun og úrvinnsla gagna er tímafrek og 

þátttakendur verða þar af leiðandi fámennur hópur. Niðurstöður eru því einungis til þess að 

varpa ljósi á skoðanir hópsins en ekki til þess að alhæfa yfir á aðra hópa (Helga Jónsdóttir, 

2013). Lengd viðtalanna voru frá 7 mínútum til 20 mínútna. Viðtölin voru hljóðrituð með 

samþykki viðmælendanna. Eftir viðtölin voru þau afrituð orðrétt áður en gagnagreining 

hófst. 

3.5 Gagnagreining og framkvæmd 

Að lokinni gagnaöflun og afritun viðtalanna fór fram úrvinnsla gagna þar sem þau voru 

flokkuð, túlkuð og raðað upp eftir þemum (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). Við greiningu gagna leitast rannsakandi eftir því að flokka gögnin og finna 

þemu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Til að byrja með skipti höfundur niðurstöðunum 

gróflega upp í flokka en við nánari greiningu var efninu skipt ítarlega niður í þemu og notast 

var við litamerkingar við yfirlestur gagna. Þannig hafði hvert þema sinn lit og niðurstöðurnar 

voru þannig skipulega flokkaðar.  

Þemu eiga að vera lýsandi fyrir efnið sem rannsakað er og nýtast til að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt er upp með (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2013). Rýnt var í  gögnin og þau notuð til að svara þeim spurningum sem lagðar 

voru upp til grundvallar í rannsókninni (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). Aðferðin sem notast var við í þessari rannsókn við greiningu gagna er 

túlkandi greining. Með þeirri aðferð er leitast við að skoða niðurstöður tilviksrannsókna mjög 

gaumgæfilega og gera grein fyrir því sem verið var að rannsaka (Rúnar Helgi Andrason og 

Ársæll Már Arnarsson, 2013).  
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3.6 Siðferðileg atriði og álitamál 

Í eigindlegum rannsóknum velta gæði, áreiðanleiki og réttmæti rannsókna að miklu leyti á 

rannsakandanum sjálfum. Þekking og færni rannsakanda á sviði aðferðafræði og hæfileikar 

hans til að vinna úr upplýsingum á heiðarlegan hátt hafa áhrif á það hversu vel tekst til 

(Patton, 2002). Viðtöl í eigindlegum rannsóknum byggjast á samskiptum og réttmæti þeirra 

er háð því að rannsakandi sé fylginn sér og fari eftir þeim fræðilegu forsendum sem 

rannsóknin byggist á (Helga Jónsdóttir, 2013). Í eigindlegum rannsóknum er viðamesta 

hlutverk rannsakandans úrvinnsla og greining gagna. Í tilviksrannsóknum er mikilvægt að 

rannsakandi sé meðvitaður um að hafa ekki áhrif á skoðanir viðmælenda sinna þegar þeir 

sitja fyrir svörum (Vasconcelos, 2010). 

Leikskólastjórar leikskólanna þriggja sem þátttakendur tengjast fengu kynningarbréfið um 

rannsóknina í hendurnar áður en það var sent til foreldranna og veittu rannsakanda leyfi til 

að framkvæma rannsóknina og senda bréfið til foreldra. Þátttakendurnir fengu kynningarbréf 

(viðauki Á) með upplýsingum um markmið og tilgang rannsóknar áður en gagnaöflun hófst 

og skrifuðu undir samning um upplýst samþykki (viðauki B). Rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar áður en gagnaöflun fór af stað (Lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 90/2018). Nafnleyndar var gætt í allri úrvinnslu bæði hvað varðar nöfn 

þátttakanda og nöfn þeirra leikskóla sem þeir tengjast, eins og fram hefur komið. 

Þátttakendum var í upphafi gert ljóst að trúnaður ríkti við úrvinnslu allra gagna og upplýstir 

um að öllum gögnum yrði eytt að lokinni úrvinnslu. 

Samkvæmt vísindasiðareglum Háskóla Íslands ber rannsakendum að venja sig á að leita 

réttmætis í rannsóknum sínum og setja niðurstöður fram samkvæmt sinni bestu vitneskju. 

Rannsakandi þarf að vanda vel til verka og vera opinn fyrir gagnrýni á eigin verk. Rannsakandi 

má ekki undir nokkrum kringumstæðum falsa eða breyta þeim upplýsingum sem hann fær í 

hendurnar við gagnaöflun eða setja fram niðurstöður sem ekki eru sannar. Að rannsókn og 

úrvinnslu lokinni ber rannsakanda að opinbera niðurstöður sínar og segja frá þeim aðferðum 

og hugmyndum sem notaðar voru í rannsóknarvinnunni. Rannsakandi gætir hagsmuna þeirra 

þátttakenda sem tóku þátt í rannsókninni og virðir réttindi þeirra (Háskóli Íslands, 2014). 

Rannsóknum þar sem viðfangsefnið snýr að fólki fylgir siðferðisleg ábyrgð. Rannsakandi 

sem vinnur með persónulegar upplýsingar um fólk sem hann kemst yfir með viðtölum eða 

athugunum er bundinn trúnaði við þátttakendur. Þegar unnið er með upplýsingar sem hægt 

er að rekja til einstaklinga ber að gæta þess vel við úrvinnslu að nota dulnefni yfir 

einstaklinga og sjá til þess að erfitt reynist að rekja upplýsingar sem koma fram í 

rannsókninni beint til einstaklingsins (Sigurður Kristinsson, 2013). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Markmið rannsóknarinnar var 

að kanna upplifun og viðhorf foreldra til upphafs leikskólagöngu barna þeirra í þeim tilgangi 

að öðlast innsýn inn í reynslu foreldra af aðlögunarferlinu. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast er við að svara eru: Hver er reynsla foreldra af 

samstarfi við leikskólann við upphaf leikskólagöngu barna þeirra? Hafa ólík aðlögunarform 

áhrif á þátttöku og innsýn foreldra í leikskólastarfið? 

Með þessum spurningum er tilgangurinn að fá fram viðhorf foreldra til upphafs 

leikskólagöngu barna og hvaða þættir það eru sem ef til vill mætti breyta til að bæta upplifun 

barna og foreldra á þessu tímabili. Hafa ber þó í huga að í þessari rannsókn voru fáir 

viðmælendur og niðurstöður gætu gefið vísbendingar sem þyrfti að kanna frekar. 

Niðurstöðum úr viðtölunum hefur verið skipt niður í tvo meginkafla; upphaf leikskólagöngu 

og þátttaka og innsýn mæðra inn í leikskólastarfið. Köflunum er síðan skipt niður í 

undirþemu eftir efnisinnihaldi sem kom fram í viðtölunum við mæðurnar sem tóku þátt í 

rannsókninni. Í textanum mun rannsakandi vitna í viðtölin og setja inn beinar tilvitnanir í orð 

mæðranna til þess að fá fram heildstæðari mynd af viðhorfum þeirra. 

4.1 Upphaf leikskólagöngu 

Í þessum kafla verður fjallað um upphaf leikskólagöngu barna, upplýsingagjöf fyrir aðlögun, 

skipulag aðlögunar, fyrri reynslu mæðranna af aðlögun barna og sveigjanleika starfsfólks. 

4.1.1 Upplýsingagjöf 

Áður en aðlögun hófst eða við upphaf aðlögunar fengu foreldrar barnanna upplýsingar um 

ferlið sem framundan var. Upplýsingarnar komu fram á kynningarfundum, í skriflegum 

gögnum sem foreldrar fengu afhent og í gegnum samtöl við starfsfólk leikskólanna. Allir 

viðmælendurnir voru á sama máli um að upplýsingaflæði við upphaf leikskóladvalar hefði 

verið gott og að enginn skortur hefði verið á upplýsingum. Í upphafi aðlögunar fengu 

foreldrar lista til að fylla út upplýsingar um börnin sín. Það var misjafnt eftir leikskólum 

hversu miklum upplýsingum óskað var eftir. Í Fjallakoti og í Kátalandi var spurt um hagnýtar 

upplýsingar um fjölskylduna og barnið sjálft; til dæmis fjölda systkina, hvort barnið hefði 

verið hjá dagforeldrum eða á öðrum leikskóla, upplýsingar um vinnustaði foreldra og 

símanúmer. Auk þess var spurt um heilsufar barna, svefnvenjur og hvaða tungumál barnið 
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elst upp við. Í Litabæ var beðið um svipaðar upplýsingar en til viðbótar við þær var spurt um 

trúmál, vináttutengsl, samsetningu fjölskyldu og áhugamál barnsins.  

Diljá og Olga í Fjallakoti sögðust hafa fengið upplýsingablað um hvernig æskilegt væri að 

skipulagið yrði dagana sem aðlögunin færi fram. Olga sagðist ekki hafa fengið miklar 

upplýsingar vegna þess að hún væri búin að koma inn í leikskólann daglega undanfarin sex ár 

og vantaði þess vegna ekki neinar upplýsingar. Hún nefndi þó að hún hefði fengið 

grunnupplýsingar eða kynningarblað um starfsfólkið og starfið á deildinni. Auður í Fjallakoti 

nefndi að hún hefði fengið sendar upplýsingar um skipulag aðlögunar dag frá degi í 

tölvupósti áður en aðlögunin hófst og á fyrsta degi aðlögunarinnar hefði hún fengið 

upplýsingablað um starfsfólkið á deildinni.  

Margrét í Litabæ talaði um að það hefði verið fundur í upphafi fyrir foreldra allra 

barnanna sem voru að byrja á deildinni, þar sem stefna leikskólans og starfið hafi verið 

kynnt. Hún sagði að kynningin hafi verið mjög góð og þau hafi fengið að hitta deildarstjórana 

og farið í skoðunarferð um húsnæði leikskólans. Áslaug í Litabæ sagði frá því að hún hefði 

fengið miklar upplýsingar í upphafi og hún vitnaði í sama foreldrafund og Margrét talaði um 

og sagði hann hafa verið mjög góðan. Auk þess fékk hún upplýsingabækling um hvað börnin 

ættu að hafa meðferðis í leikskólanum og hvernig ætti að bera sig að til að tilkynna veikindi. 

Alda í Kátalandi talaði um að það hefði verið kynningarfundur vorið 2017. Þar var farið yfir 

stefnu og sýn leikskólans og allt starfið hefði verið kynnt ítarlega. Í gegnum aðlögunarferlið 

bættust upplýsingarnar síðan við smám saman. 

4.1.2 Skipulag aðlögunar 

Samkvæmt mæðrunum sem rætt var við fór aðlögunin í Fjallakoti, sem flokkast undir hina 

hefðbundnu aðlögun, þannig fram að börnin voru í aðlögun í fimm daga og viðvera þeirra 

lengdist dag frá degi. Í öllum tilfellunum sáu mæður og feður saman um aðlögunarferlið hjá 

börnunum með þeim hætti að þau skiptu niður með sér dögum. Aðlögunin var skipulögð á 

þann hátt að eitt til tvö börn komu í aðlögun samtímis og aðlögun barnanna dreifðist því yfir 

nokkurra vikna tímabil. Fyrsta daginn komu börnin í heimsókn með foreldrum sínum í um 

klukkustund og foreldrarnir brugðu sér frá í tíu til fimmtán mínútur í lok heimsóknarinnar. 

Annan daginn voru börnin í leikskólanum í tvo klukkutíma og foreldrar voru með barninu í 

nokkrar mínútur í upphafi dagsins. Þriðja daginn var barnið fram yfir hádegismat og 

foreldrarnir kvöddu barnið strax í upphafi dagsins. Fjórða daginn fór barnið heim eftir 

hvíldarstund og fimmta daginn var barnið fram yfir síðdegishressingu. Aðlögunarferlið fór 

fram frá mánudegi til föstudags og á mánudeginum eftir aðlögunina dvaldi barnið fullan 

leikskóladag í samræmi við skráðan vistunartíma. Hlutverk foreldra í aðlöguninni var að vera 

til staðar fyrir barnið fyrst um sinn og hjálpa því að öðlast öryggi og byggja upp tengsl við 
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starfsfólkið. Mæðurnar sögðu að hugmyndin um lykilpersónu fyrir hvert barn hafi ekki verið 

notuð heldur hafi allt starfsfólkið verið til staðar fyrir öll börnin. 

Mæðurnar í Litabæ lýstu þátttökuaðlöguninni þannig að hún hefði staðið yfir í þrjá daga, 

þar sem foreldrarnir tóku fullan þátt í ferlinu. Foreldrarnir fylgdu barninu sínu eftir í gegnum 

allt ferlið og sáu alfarið um það á meðan þau dvöldu saman í leikskólanum. Þau voru með 

barninu og veittu því aðstoð eftir þörfum í leik, útiveru, við matarborðið og öllu öðru sem fór 

fram yfir daginn. Áslaug og maðurinn hennar skiptust á að vera með barninu í gegnum 

aðlögunarferlið en Margrét tók ein þátt í ferlinu. Fyrsta daginn voru foreldrar og barn saman 

í tvo klukkutíma fyrir hádegi, næsta dag var viðveran frá morgni og fram yfir hvíldartíma. 

Þriðja daginn var viðveran fram yfir síðdegishressingu. Á fjórða degi var barnið án foreldra í 

leikskólanum og dvaldi þar fram yfir síðdegishressingu og þar með lauk aðlöguninni og barnið 

mætti í samræmi við sinn vistunartíma upp frá því. Þátttökuaðlögunin í Litabæ er skipulögð 

þannig að fjögur til fimm börn eru í aðlögun samtímis og því fer aðlögunin á deildinni fram í 

nokkrum litlum hópum. Mæðurnar sögðust ekki hafa orðið varar við að barnið hefði fengið 

úthlutaðri lykilpersónu í aðlöguninni, en tóku fram að deildarstjórinn hefði haldið utan um 

allt ferlið og verið mest til staðar fyrir þær og börnin. 

Í Kátalandi fór þátttökuaðlögunin þannig fram að börnin voru aðlöguð í einum stórum 

átján barna hópi. Samkvæmt leikskólastjóra Kátalands var það gert vegna fjölda foreldra sem 

óskuðu eftir því að vera með börnin sín í fyrri aðlögunarhópnum og var því ákveðið að láta á 

það reyna að aðlaga öll börnin samtímis í stað þess að skipta þeim í tvo hópa eins og venjan 

hafði verið. Samkvæmt Öldu sem sá ein um aðlögunarferlið með dóttur sinni fór ferlið 

þannig fram að foreldrarnir voru með börnunum sínum allan þann tímann sem aðlögunin 

stóð yfir. Aðlögunin tók þrjá daga, fyrsta daginn voru foreldrarnir og börnin saman í 

leikskólanum í tvær klukkustundir, annan daginn fram yfir hvíldartíma og þriðja daginn voru 

þau allan daginn. Á fjórða degi sem var fyrsti dagur eftir aðlögunina var barnið síðan heilan 

dag í leikskólanum án foreldra sinna. Á þessum degi var hefðbundið starf í leikskólanum 

samkvæmt dagskipulagi hans. Starfsfólkið sá í sameiningu um aðlögun barnanna og engar 

sérstakar lykilpersónur voru skilgreindar samkvæmt Öldu. 

Alda lýsti sinni upplifun af ferlinu á þennan hátt:  

Mér fannst það bara ganga vel, ég var svolítið stressuð fyrst því það voru 18 börn 

að byrja á sama tíma. En það voru ekkert 18 börn á sama stað, það var alveg 

passað upp á það. Ég hélt að þetta yrði meira yfirþyrmandi, hélt að maður yrði 

fyrir alls staðar eða eitthvað en það var alls ekki þannig. Mér fannst það bara 

ganga vel. Ég var bara ánægð með þetta. 
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Hún sagði líka að skipulagið hefði verið gott og að álagið hefði dreifst vel á deildinni þannig 

að allir gátu notið sín. Frá upphafi var skýrt hvernig allt færi fram og allt gekk upp eins og lagt 

hafði verið upp með og allri skipulagningu var vel framfylgt. Hafdísi dóttur hennar Öldu gekk 

mjög vel að aðlagast þannig að hún var mjög ánægð með ferlið og hefði þess vegna engu 

viljað breyta varðandi það. 

4.1.3 Fyrri reynsla mæðranna 

Börn þátttakandanna komu úr ólíkum aðstæðum við upphaf leikskóladvalar sinnar. Dætur 

Olgu og Öldu voru heima með þeim þar til þær byrjuðu í leikskóla. Sonur Auðar hafði verið 

hálfan daginn hjá ömmu sinni en annars heima með móður sinni. Börn Áslaugar, Margrétar 

og Diljár höfðu öll verið í dagvist hjá dagforeldrum. 

Allar mæðurnar sem tóku þátt í rannsókninni höfðu reynslu af því að vera með barn eða 

börn í aðlögun áður en aðlögunin hófst haustið 2017. Margrét hafði þrisvar sinnum farið í 

gegnum aðlögunarferli með tvö börn á tveimur mismunandi leikskólum sem nota báðir 

þátttökuaðlögun. Áslaug hafði einu sinni gengið í gegnum þátttökuaðlögun með eldra 

barninu sínu. Alda og Diljá höfðu báðar verið tvisvar sinnum áður með tvö önnur börn í 

aðlögun á tveimur mismunandi leikskólum og þekktu því bæði hefðbundna aðlögun og 

þátttökuaðlögun. Olga hafði verið með öll börnin sín í sama leikskóla og var tvisvar áður búin 

að fara í gegnum hefðbundna aðlögun. Auður hafði reynslu af hefðbundinni aðlögun, þar 

sem hún hafði verið með eldra barnið sitt í aðlögun í sama leikskóla og aðlögunin fór fram í 

haust. Það voru liðin tíu ár síðan eldra barnið hafði verið í aðlögun þannig að eitthvað hafði 

breyst í ferlinu á því tímabili.  

Það kom skýrt fram í öllum viðtölunum að fyrri reynsla mæðranna af aðlögun hafði áhrif 

á skoðun þeirra á síðari aðlögunarferlinu. Diljá sem fór í gegnum hefðbundna aðlögun lýsti 

upplifun sinni og væntingum til aðlögunarferlisins á þennan hátt: „Bara sambærilegar 

[væntingar] og með sömu reynslu og með hin börnin, það er bara himinn og haf á milli 

leikskóla.“ Með því átti hún við að fyrri reynsla hennar með eldri börnin í Fjallakoti hefði 

verið jákvæð og hún vænti þess að áframhaldandi reynsla hennar yrði á þann veg. Reynsla 

hennar af aðlögunarferli barna sinna í öðrum leikskólum hafði verið slæm að hennar mati. 

Muninum á milli leikskóla lýsti hún á eftirfarandi hátt: „Tilfinningin er ekki hérna að það sé 

verið að losa sig við börnin þegar maður er að sækja, það er tími fyrir samskipti ekki verið að 

moka inn og út. Það er mjög jákvæð samskipti og mjög góð samskipti.“  

Margrét sem fór í gegnum þátttökuaðlögun með barnið sitt sagði að samskiptin við 

starfsfólk hefði verið eins og svart og hvítt ef hún ber saman Litabæ og leikskólann sem hún 

hafði verið með börnin sín í áður. Hún var mjög ánægð með samskiptin við starfsfólkið í 

Litabæ og taldi þau vera mjög góð og mun persónulegri en hún áður þekkti. Mæðurnar töldu 
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jákvæða fyrri reynslu hjálplega, þar sem þær vissu hverju þær áttu von á og fundu ekki fyrir 

streitu vegna aðlögunarferlisins. Í viðtalinu við Diljá kom fram að hún var ekki með barn í 

aðlögun í fyrsta skipti í Fjallakoti heldur hafi hún þekkt starfsfólkið og deildina mjög vel og 

hún sagði það hafa hjálpað til við aðlögunarferlið. Olga var á sama máli og sagðist alveg hafa 

vitað hvað hún væri að fara út í og taldi það hjálpa til við ferlið. Auður sagði að jafnvel þó það 

hafi liðið yfir tíu ár frá því hún var síðast með barn í aðlögun í Fjallakoti hafi hún þekkt til 

starfsfólksins og aðstæðna og það hafi verið jákvætt. 

4.1.4 Sveigjanleiki 

Í niðurstöðunum kom fram að aðlögunarskipulag sem leikskólarnir settu upp og notuðu til 

viðmiðunar var í flestum tilfellum fylgt eftir. Jafnframt kom það skýrt í ljós að þarfir barnanna 

voru hafðar í hávegi og starfsfólkið var yfirleitt sveigjanlegt og tilbúið að breyta og aðlaga 

skipulag sitt að þörfum hvers barns fyrir sig ef þörf krefur. Auk þess má nefna að í 

leikskólanum Kátalandi var óskum foreldra fylgt eftir og öll börnin fóru í gegnum aðlögunina 

á sama tíma en ekki í tveimur hópum vegna þess hve margir foreldrar vildu vera með 

börnunum sínum í fyrri hópnum. 

Diljá sagði að tillit hafi verið tekið til þarfa barnsins hennar og hvernig það brást við fyrstu 

dagana í leikskólanum. Aðlögunin hafi því tekið styttri tíma en gert hafði verið ráð fyrir. Tveir 

dagar aðlögunarferlisins voru sameinaðir og tók aðlögunin því fjóra daga en ekki fimm daga.  

Samkvæmt Olgu Áslaugu og Margréti fór aðlögunin fram alveg eins og skipulagið gerði ráð 

fyrir. Olga benti samt sem áður á að þó að hún hafi ekki þurft að nýta sér það að breyta 

skipulaginu þá hafi aðlögunin verið skipulögð þannig að hún gæti tekið breytingum og verið 

persónuleg fyrir hvert barn. Í upphafi fékk hún þær upplýsingar að ef henni fyndist ástæða til 

að gera einhverjar breytingar á skipulaginu stæði það til boða hvort sem það væri að 

sameina einhver skref og stytta aðlögunina eða fara hægar yfir og dreifa aðlöguninni á fleiri 

daga. Olga sagði: „Það var engin pressa, maður vissi að barnið fengi þann tíma sem það 

þyrfti. “Hún sagði einnig: „Mér finnst þetta vera mjög skipulagt hérna, fast í skorðum en samt 

möguleiki á sveigjanleika.“ Auður sagði að ekki hafi verið ástæða til að breyta skipulaginu 

neitt og því hafi alveg verið framfylgt. Alda sagði að aðlögunarskipulagið hafi verið vel kynnt 

vorið áður en aðlögunin hófst og hún hefði vitað hverju hún ætti von á og að aðlögunin hafi 

síðan gengið alveg samkvæmt því. 

Allir viðmælendurnir voru á sama máli þegar spurt var um upplifun þeirra á 

aðlögunarferlinu. Aðlögunin gekk almennt vel hjá börnum allra viðmælendanna og 

aðspurðar hefðu mæðurnar engu viljað breyta varðandi aðlögun barna sinna. 

Diljá sagði hefðbundna ferlið hafa gengið mjög vel og upplifunin hafi verið góð og hún 

hefði ekki viljað breyta neinu varðandi ferlið. Olga greindi frá því að ferlið hefði gengið 
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ótrúlega vel og hún sagðist aldrei hafa upplifað að það væri verið að ýta á eftir barninu 

heldur hafi ferlið verið algjörlega út frá forsendum þess. Henni fannst hún vera vel upplýst og 

meðvituð um hvað var að gerast í hverju skrefi aðlögunarinnar. Olga benti einnig á að það 

hefði hjálpað mikið til í ferlinu að hafa gengið í gegnum sama ferli á sama stað áður með tvö 

önnur börn og þar af leiðandi hafi hún þekkt starfsfólk og aðstæður vel. Ferlið var alveg eins 

og það átti að vera að hennar mati. Auður lýsti því hversu undrandi hún hefði verið á því að 

ferlið skyldi ganga svona hratt og vel fyrir sig, þar sem hún hefði ekki átt von á að aðlögunin 

gæti tekið svona stuttan tíma og alveg samkvæmt skipulaginu. Upplifun hennar var mjög 

jákvæð og hún var ánægð með þann tímaramma sem aðlögunarskipulagið gerði ráð fyrir. 

Hún bætti síðan við að aðlögunin hefði verið fullkomin í samanburði við þær sögur sem hún 

hefði heyrt frá öðrum í sömu aðstöðu. Ástæðan fyrir því að hún bar upplifun sína saman við 

reynslu annarra var vegna þess hve mörg ár höfðu liðið frá því að hún var sjálf með eldra 

barnið sitt í aðlögun.  

Margrét greindi frá því að hún hefði upplifað þátttökuaðlögunarferlið á jákvæðan hátt og 

benti á að upplifunin hefði verið miklu betri en hún hefði átt með börnunum sínum í öðrum 

leikskóla. Hún sagði ferlið hafa verið mjög þægilegt og gott og hún hefði ekkert út á það að 

setja. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að helmingur þátttakendanna hafði reynslu af bæði 

hefðbundinni aðlögun og þátttökuaðlögun. Þátttakendurnir virtust frekar vilja halda sig við 

aðlögunarformið sem þeir höfðu upplifað áður með öðru barni sínu. Diljá hafði reynslu af 

þátttökuaðlögun frá fyrri leikskóla og aðspurð sagðist hún frekar kjósa að nota hið 

hefðbundna form aðlögunar ef hún fengi að velja á milli þessara aðlögunarforma fyrir barnið 

sitt en hún sagði: 

Mér finnst þetta vera rosa fínt hérna [Fjallakoti], tók 4-5 daga og fer eftir þörfum 

barnsins. Þau þurfa mislangan tíma, þá er ekki bara eitt sem gengur yfir alla eins 

og var á hinum staðnum. Það er reyndar fínt fyrir vinnandi foreldra. En ef ég horfi 

á þetta út frá þörfum barnsins finnst mér hefðbundna formið betra. 

Alda og Áslaug höfðu báðar fyrri reynslu af hefðbundinni aðlögun og þær myndu báðar kjósa 

að nota þátttökuaðlögun aftur ef þær hefðu val um hvaða aðferð yrði notuð fyrir börnin sín. 

Alda sagði: „Mér fannst þessi þátttökuaðlögun góð, fannst hún svona skýrari og hún gekk 

mjög vel hjá mínu barni.“ Olga, Auður og Margrét höfðu einungis reynslu af öðru forminu og 

gátu því ekki sagt til um hvort formið hentaði betur fyrir börnin þeirra. 
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4.2 Þátttaka og innsýn mæðra í leikskólastarfið 

Í þessum kafla verður fjallað um þátttöku og innsýn foreldra inn í leikskólastarfið í gegnum og 

í kjölfar aðlögunarferlisins. Í kaflanum verður sagt frá samskiptum mæðranna við starfsfólkið, 

þátttöku foreldra í leikskólastarfinu og innsýn þeirra inn í starfið og barnið í brennidepli. 

4.2.1 Samskipti við starfsfólk 

Aðspurðir um samskipti við starfsfólk í aðlögunarferlinu voru allir þátttakendurnir á einu máli 

um að samskiptin hefðu verið góð og hefðu síðan þróast og orðið dýpri með áframhaldandi 

samskiptum í gegnum skólaárið. Diljá benti á að það hefði hjálpað til að þekkja starfsfólkið og 

vera þar með að þróa tengslin sem nú þegar höfðu myndast. Hún sagði einnig: „Það eru 

miklu meiri samskipti hérna [í Fjallakoti] við kennarana og maður er miklu meira inni í starfi 

leikskólans hérna en á leikskólanum sem að við vorum áður á.“ Olga sagði að samskiptin 

hefðu verið mjög jákvæð og starfsfólkið hefði alltaf verið tilbúið til að svara þeim spurningum 

sem hún þurfti á að halda. Hún nefndi hversu mikilvægt væri að fá upplýsingar frá 

starfsfólkinu um það hvernig dagurinn hefði gengið fyrir sig, líðan barnsins og matar- og 

svefnvenjur vegna þess að yngstu börnin tjáðu sig ekki mikið um lífið í leikskólanum. Eins og 

Olga orðaði það sjálf: 

Samskiptin voru mjög jákvæð, mér finnst gott að vita hvað var í gangi því hún er 

svo lítil og er ekki að fara segja frá því. Finnst jákvætt hvað þau voru tilbúin að 

veita upplýsingar. Ég spyr og spyr og fékk alltaf svörin. 

Auður greindi frá því að á hana væri hlustað ef hún væri með einhverjar ábendingar og að 

það væri tekið tillit til þeirra aðstæðna sem barnið væri í og hlustað á þarfir og skoðanir 

barnsins.  

Margrét nefndi einnig að samskiptin væru mjög góð og persónuleg. Samskiptin væru 

miklu betri á þessum leikskóla en hún átti að venjast frá öðrum leikskóla. Hún hafði orð á því 

hversu vel starfsfólkið héldi utan um börnin og hjálpaði til og styddi við þau þegar erfiðleikar 

steðjuðu að heima fyrir. Margrét sagði í því samhengi: 

Hér er alltaf tekið á hlutunum ef það er eitthvað sem má fara betur eða ef það er 

eitthvað að. Síðasta árið er ég búin að standa í skilnaði. Það er búið að vera 

ómetanlegt hvað starfsfólkið er búið að halda vel utan um börnin mín. Hefði ekki 

getað gert þetta án þeirra. Er mjög ánægð með starfsfólkið og mjög ánægð með 

samskiptin. 

Áslaug sagði upplifun sína af samskiptum við starfsfólkið hafa verið mjög góða. Í gegnum 

samskiptin í aðlögunarferlinu áttaði hún sig á styrkleikum ólíkra kennara. Hún sá hvernig 
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kennarar nýttu styrkleika sína til að skipta á milli sín verkefnum, hver var dugleg að lesa með 

börnunum og hver spilar á gítar og stjórna söngstund. Áslaugu fannst þetta vera stór kostur 

og sagðist nota þessar upplýsingar til að örva málvitund barnsins síns og þá gæti hún spurt 

spurninga um það sem færi fram í leikskólanum og þannig fengið barnið sitt til þess að segja 

meira frá því sem gerðist yfir daginn.  

4.2.2 Þátttaka mæðra í leikskólastarfinu 

Allar mæðurnar í rannsókninni upplifðu sig sem virka þátttakendur í aðlögunarferli barnsins 

síns. Í viðtölunum má samt sem áður greina að mæður þeirra barna sem fóru í gegnum 

þátttökuaðlögun með barninu sínu virtust hafa fleiri tækifæri til þess að vera virkir 

þátttakendur enda dvöldu þeir í lengri tíma með barninu í leikskólanum. Í viðtölunum kom 

fram að viðmælendurnir virtust fá mismikla innsýn inn í starf leikskólans á meðan á aðlögun 

barna þeirra stóð. Það var meira áberandi í svörum þeirra mæðra sem voru með börnin sín í 

þátttökuaðlögun að þær hefðu fengið góða innsýn inn í það starf sem fram fer í 

leikskólunum. 

Alda og Margrét sem tóku þátt í þátttökuaðlögun bentu báðar á að það hafi verið 

sérstaklega hvatt til þess að þær myndu ganga í gegnum allt ferlið með barninu og þær hafi 

því verið virkir þátttakendur í öllu starfinu og verið með börnunum sínum í leik, matartímum 

og hvíld og séð að mestu leyti um þau sjálfar. Áslaug tók undir það sem Alda og Margrét 

höfðu að segja um virka þátttöku sína í þátttökuaðlöguninni, en bætti einnig við að hún sé 

þannig persónuleiki að hún sé opin og grípi þau tækifæri sem gefast og hafi þannig tekið 

virkan þátt í því starfi sem fór fram á deildinni, til dæmis með því að lesa fyrir hóp barna.  

Áslaug, Margrét og Alda voru sammála um að dvöl þeirra í leikskólanum hefði veitt þeim 

góða innsýn inn í starf leikskólans og gefið þeim góða mynd af því hvernig starfið gengur fyrir 

sig og hvað börnin eru að gera dags daglega í leikskólanum og hvaða reglur gilda þar. 

Margrét sagði: „Ég kynntist starfinu miklu betur. Veit betur hvað krakkarnir mínir gera þegar 

þau koma í leikskólann. Hvernig dagskráin er og reglurnar. Kynnast kennurum það var rosa 

gott og öðrum foreldrum.“ Áslaug talaði einnig um það hvernig hún fékk tilfinningu fyrir því 

samskiptamynstri sem ríkir á deildinni, þar sem aðlögunin fór fram og áttaði sig á því hvernig 

starfsfólkið háttaði skipulaginu og hver sæi um hvaða starfsþætti. Það fannst henni hjálplegt 

til þess að örva málvitund barnsins síns með því að spyrja spurninga eins og hvernig var í 

söngstundinni með þessum kennara og hvaða lög var hún að spila á gítarinn sinn? Hún 

upplifði þá virðingu og það traust sem ríkti á deildinni og fann fyrir miklum hlýhug í garð 

barnanna á sama tíma og hún sá að þar var agi og taldi hún þetta vera mjög jákvæða blöndu. 

Áslaugu fannst þessi aukna innsýn inn í starf leikskólans traustvekjandi; bæði fyrir börnin og 
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foreldrana og veitti henni aukið öryggi til þess að skilja barnið sitt eftir í höndum fólks sem 

hún þekkti lítið í upphafi og gerði sér grein fyrir því hver væri að sjá um hvað. 

Áslaug lýsti því yfir að aðlögunarferlið hefði gengið mjög vel og það hefði í raun komið 

henni á óvart hversu vel allt gekk. Hún komst svo að orði um börnin: „Þau eru svo fljót að 

aðlaga sig held að það hafi alveg hjálpað til að vera á svæðinu þau voru örugg.“ Áslaug hefði 

ekki viljað breyta ferlinu á neinn hátt en sagði:  

Kannski helst í framhaldinu að maður fengi tækifæri til þess að kynnast 

kennurum á nýjum deildum þegar barnið skiptir svo um deild jafn vel og maður 

gerði með yngstu börnin. Maður fann að það er mjög gott upp á það að gera að 

skapa tengsl og auka traust og svona. 

Á heildina litið fannst henni ferlið mjög jákvætt og í gegnum það byggði hún upp sterk 

tengsl við starfsfólkið og börnin á deildinni og aðra foreldra sem voru með börn í aðlögun á 

sama tíma og hún. Hún benti á hversu gott það hefði verið að skapa þessi tengsl og mynda 

traust. Diljá og Auður sem voru með börnin sín í hefðbundinni aðlögun sögðust hafa verið á 

meðal barnanna á meðan þau voru í leik og hafi haft tækifæri til að aðstoða þau eftir þörfum 

og tekið þátt í því sem þau voru að gera. Diljá sagði: „Ég fékk að aðstoða þau og sitja hjá 

þeim, taka á móti börnunum líka og vera með þeim í leik.“ Olga sem einnig var með Katrínu 

dóttur sína í hefðbundinni aðlögun sagðist hafa upplifað sig sem eina af hópnum og fannst 

heimilislegt að fá að koma inn á deild og taka þátt í daglegu starfi og kynnast öðrum 

foreldrum og börnum.  

Auður sagðist hafa fengið litla innsýn inn í starfið vegna þess hve stutt hún dvaldi með 

barninu í leikskólanum, en hún tók samt sem áður fram að hún hefði séð hversu vel væri 

haldið utan um börnin. Olga sagðist ekki endilega hafa fengið betri innsýn inn í starfið en hún 

hafði áður og hún orðaði það á þennan hátt:  

Sko ekkert endilega meira en ég hafði, ég segi alltaf að þetta sé besti leikskólinn. 

Mér finnst yndislegt starfsfólkið. Vissi út í hvað ég var að fara og fyrir hvað 

leikskólinn stendur. Var ekki mikil breyting því þetta er þriðja barn.  

Diljá sagði frá því hvernig hún kynntist starfsfólkinu og börnunum á deildinni betur þegar hún 

dvaldi inni á deild með barninu sínu og því starfi sem fram fer í leikskólanum og hún taldi það 

hafa veitt sér betri innsýn inn í starfið. 

4.2.2.1 Samskipti og tengsl barna og starfsfólks í aðlögunarferlinu 

Í viðtölunum kom fram að það hefði tekið tíma fyrir börnin að mynda tengsl við starfsfólkið. 

Aðlögunarferlin þróuðust á ýmsa vegu vegna þess að hvert ferli þróast út frá barninu sjálfu 
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og hvert barn er einstakt og tengslamyndun þeirra við starfsfólk getur verið mjög 

mismunandi eftir einstaklingum. 

Mæðurnar upplifðu að starfsfólkið leitaðist eftir því að mynda tengsl við börnin og eiga 

samskipti við þau að fyrra bragði. Flest barnanna leituðu meira til foreldra sinna en 

starfsfólksins á meðan á aðlöguninni stóð en í einu tilfelli leitaði barnið jafn mikið til 

starfsfólksins og foreldra að sögn Olgu sem var með barn í hefðbundinni aðlögun. Auður sem 

einnig fór í gegnum hefðbundið aðlögunarform taldi tengslin hafa verið mjög góð frá byrjun 

og aðspurð hvort barnið hefði leitað meira til hennar eða starfsfólks sagði hún: „Mín fyrst svo 

starfsfólksins. Enda eru foreldrar svo fljótt farnir fram á kaffistofu og svo út af leikskólanum í 

þessu aðlögunarferli hjá Fjallakoti sem hentaði okkur mjög vel.“ Diljá  sagði að það hefði 

tekið smá tíma fyrir barnið hennar að mynda tengsl við starfsfólkið.  

Áslaug sem var með barn í þátttökuaðlögun lýsti tengslunum í upphafi á þennan hátt: 

„Bara ágæt, barnið að kynnast starfsfólki hægt og rólega, náttúrulega feimin fyrst og þetta 

tók því smá tíma. Í aðlöguninni leitaði barnið fyrst og fremst til okkar.“ Alda sagði að dóttir 

sín hefði leitað meira til hennar en hún hefði samt sem áður líka leitað eftir samskiptum við 

starfsfólkið. Margrét lýsti tengslum barnsins við starfsfólkið í upphafi á þennan hátt: „ ... lítil 

tengsl, en þær reyndu að spjalla og eiga samskipti eins og hann gaf færi á en hann var mjög 

hlédrægur og feiminn.“ Hún sagði einnig að sonur hennar hefði leitað meira til sín en 

starfsfólksins í gegnum aðlögunarferlið. 

4.2.3 Barnið í brennidepli 

Eftir að formlegri aðlögun lýkur fara samskipti að mestu leyti fram í gegnum dagleg samtöl í 

upphafi og lok dags. Auk þess fá foreldrar upplýsingar í tölvupósti og á heimasíðum 

leikskólanna en þannig er minnt á viðburði sem börnin sækja utan leikskóla, starfsdaga og 

uppákomur í leikskólanum þar sem foreldrum er boðið að koma í leikskólann og taka þátt. 

Niðurstöður viðtalanna leiddu í ljós að allir þátttakendurnir voru ánægðir með það 

fyrirkomulag og sáu ekki þörf á því að breyta eða bæta samskiptaleiðir á neinn hátt. Diljá 

sagði samskiptin að mestu leyti vera persónuleg og sagði litar upplýsingar koma í gegnum 

netið. Hún sagðist vera ánægð með fyrirkomulagið og hefur ekki þörf fyrir það að vera 

stöðugt upplýst um hvað nákvæmlega sé í gangi hverju sinni hjá börnunum. Olgu fannst 

samskiptin vera jákvæð og taldi þau vera persónulegri þegar börnin eru svona ung, því að þá 

sé meiri þörf á að heyra frá starfsfólkinu hvernig dagurinn hefði gengið fyrir sig vegna þess að 

börnin hafi ekki endilega orðaforða til að segja frá því sem þau upplifðu yfir daginn. Auður 

var á sama máli og Diljá og Olga og sagði:  
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Tölvupóstur öðru hvoru það er ekki mjög mikið um tölvusamskipti. Maður talar 

alltaf við fólk þegar maður kemur. Svo er það sem hann borðaði svaf og annað, er 

tafla fyrir framan mér finnst það gott. Þetta eru mest mannleg samskipti.   

Að hennar mati eru samskiptin til fyrirmyndar. Samkvæmt Margréti eru samskiptaleiðirnar í 

leikskólanum mjög öflugar og hún sagði:  

Við tölum saman á hverjum degi. Ég sæki og kem með þá alltaf smá spjall á 

morgnanna. Fæ tölvupóst einu sinni í viku um hvað er framundan og hvað gerðist 

í leikskólanum. Alltaf myndir á heimasíðunni, liggur við daglega. Facebooksíða 

fyrir deildina og fyrir foreldrana sem eru hér. Mjög öflugar samskiptaleiðir. Ekkert 

sem gerist hér sem ég fæ ekki að vita af. 

Áslaug sagði grunninn að samskiptunum vera í gegnum dagleg samskipti og hún taldi það 

vera lang mikilvægustu samskiptaleiðina en auk þess koma skilaboð með tölvupósti, á 

heimsíðu leikskólans og upplýsingaboð á miðum við hólf barnanna. Hún er ánægð með 

samstarfið eins og það er. Alda sagði að í leikskólanum hjá hennar börnum fari samskiptin að 

mestu leyti fram á persónulegum nótum en mjög reglulega séu sendir út tölvupóstar með 

almennum tilkynningum og yfirlit yfir það sem gerðist í liðinni viku á hverri deild fyrir sig. 

Væntingar mæðranna til samstarfsins við starfsfólk leikskólans voru misjafnar en megin 

þemun voru gagnkvæm virðing og jákvæð samskipti. Diljá vænti þess að samskiptin yrðu 

mikil og góð og hún vildi að reynslan af samstarfinu yrði jákvæð eins og hún hefði upplifað 

með eldri börnin sín. Hún nefndi að henni þætti mikilvægt að starfsfólkið gæfi sér tíma til að 

eiga samskipti við foreldra í upphafi og loks dags. Olga og Auður nefndu báðar að þær vildu 

að barnið sitt yrði í góðum höndum. Með því áttu þær við að þær vilja geta treyst 

starfsfólkinu sem hugsa um börnin þeirra, skynjað að það sé vel tekið á móti þeim og þær fái 

góða tilfinningu þegar þær kveðja börnin sín og halda út í daginn. Eins og Auður sagði þá 

vænti hún þess að það yrði vel haldið utan um barnið hennar því það væri henni svo 

dýrmætt og hún vildi vita af því í góðum höndum þegar hún fæli öðrum að hugsa um það. 

Alda vildi að samstarfið byggðist á gagnkvæmri virðingu og jákvæðum samskiptum. 

Væntingar Margrétar voru:  

Það sem mig langaði helst frá kennurunum fyrir börnin mín að það væri einhver 

sem passaði upp á þau. Ef það væri eitthvað að, hvort sem það er hegðunarlega 

eða hvernig sem er yrði alltaf upplýst um það. Þetta er fólkið sem er með 

börnunum mínum allan daginn, sem er að ala upp börnin mín upp með mér geri 

ég þá kröfu að þau hugsi jafn vel um börnin mín og ég geri. 
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Áslaug hafði væntingar um gott samstarf við leikskólakennara og hún vildi geta nálgast 

starfsfólkið og átt samræður um daglegt starf og geta fengið upplýsingar um hvernig 

dagurinn hefði gengið fyrir sig hjá börnum og starfsfólki til þess að fá heildarsýn inn í starfið. 

Allir þátttakendurnir voru sammála því að samstarf á milli foreldra og starfsfólks væri 

mikilvægt vegna þess að börnin dvelja stóran hluta vökutíma síns í leikskólanum og starfsfólk 

leikskólans tekur virkan þátt í uppeldi barna þeirra. Það er því ljóst að mæðurnar telja 

samstarfið mikilvægt barnanna vegna og með þeirra hag að leiðarljósi eru þær tilbúnar að 

leggja sig fram við að gera samstarfið gott. Diljá sagði samstarfið vera mikilvægt vegna þess 

að hún vilji geta fullvissað sig um að barninu sínu sé sinnt vel og að hún geti myndað traust til 

starfsfólksins. Alda var sammála Diljá og sagði að samstarfið væri mikilvægt vegna þess: „Af 

því þarna er bara barnið mitt að dvelja stærstan hluta dagsins þarna. Skiptir öllu að það sé 

gott samstarf og góð samskipti.“ Olga var sammála þeim en bætti við að yngstu börnin geta 

ekki sagt frá því sjálf sem þau upplifa í leikskólanum og því sé samstarfið mikilvægt. Auður 

taldi samstarfið mikilvægt og lýsir því svona: 

Gengur þá ekki bara allt betur með barnið. Ef það eru einhver frávik eða eitthvað 

að fólk vinni saman. Bæði að foreldri sé tilbúið að hlusta ekki loka fyrir því ef það 

er eitthvað sem mætti betur fara eða hjálpa barninu með og að það sé hlustað á 

mig ef ég er ósátt við eitthvað eða vantar ráð eða aðstoð um eitthvað. Unnið 

saman að sem bestum hag fyrir barnið. 

Margréti finnst samstarfið mikilvægt vegna þess að starfsfólkið er þátttakendur í lífi 

barnanna hennar og benti á að starfsfólkið þekki börnin í öðrum aðstæðum en hún sjálf og 

það ver meiri tíma með barninu yfir daginn. Henni finnst góð samskipti nauðsynleg til þess að 

upplifa traust í garð starfsfólksins. Áslaug sagði að samstarfið skipta máli vegna þess að 

foreldrarnir og starfsfólkið séu í sameiningu að ala upp einstakling. Starfsfólkið sé að kenna 

börnunum um daginn og veginn og lífið og ákveðið samstarf og samspil á milli aðila hjálpi 

barninu að vaxa og þroskast. Auk þess telur Áslaug sig geta lært heilmargt af því starfi sem 

fer fram í leikskólanum eins og hún orðar það: „Ég get lært af því hvernig starfið er á 

leikskólanum. Það getur hjálpað manni líka til dæmis með reglur við matarborðið og annað 

slíkt.“ 

4.3 Samantekt niðurstaðna 

Allir þátttakendurnir höfðu reynslu af aðlögun með önnur börn sín í leikskóla og það kom 

skýrt fram hversu hjálpleg sú reynsla var í ferlinu. Jákvæð reynsla skilaði því að mæðurnar 

fundu ekki fyrir streitu þegar þær komu með barnið sitt í aðlögun heldur vissu nokkurn vegin 

við hverju þær bjuggust í aðlögunarferlinu. Þær mæður sem höfðu slæma reynslu frá fyrri 
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aðlögunarferlum og samskiptum í kjölfar þeirra völdu nýjan leikskóla fyrir börnin sín og 

byggðu væntingar sínar á fyrri reynslu. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að aðlögunarskipulag sem 

útbúin voru í leikskólunum var í flestum tilfellum fylgt eftir og litlar breytingar gerðar meðan 

á ferlinu stóð. Jafnframt kom í ljós að í upphafi aðlögunar lagði starfsfólkið áherslu á 

sveigjanleika og að það væri tilbúið til að gera breytingar á skipulaginu til að mæta þörfum 

barnanna. Þátttakendurnir sögðust allar hafa upplifað það að hafa fengið tækifæri til að taka 

virkan þátt í starfi leikskólans á meðan aðlögunin fór fram. Í viðtölunum kom þó fram að 

þátttakendurnir fengu mismikla innsýn inn í leikskólastarfið í gegnum aðlögunarferlið. Það 

má greina að mæðurnar sem voru með börnunum sínum í þátttökuaðlögun fengu meiri 

innsýn inn í leikskólastarfið og gátu verið virkari en þær sem voru með börnin í hefðbundinni 

aðlögun vegna þess að þær sem voru í þátttökuaðlögun dvöldu í mun lengri tíma í 

leikskólanum með börnunum sínum og kynntust þannig starfinu á fjölbreyttari hátt. Fram 

kom í svörum allra þátttakendanna að upplifun þeirra af aðlögunarferlinu hefði verið góð og 

ferlið hefði gengið vel fyrir sig. Helmingur mæðranna hafði reynslu af bæði þátttökuaðlögun 

og hefðbundinni aðlögun. Mæðurnar voru allar á þeirri skoðun að ef þær fengju að velja 

hvaða aðferð yrði notuð við aðlögun myndu þær halda sig við það form sem var notað síðast 

þegar þær voru með barn í aðlögun. Í niðurstöðunum kom fram að þátttakendurnir hefðu 

verið ánægðir með þá upplýsingagjöf sem þeir fengu í upphafi aðlögunarferlisins og það 

hefði ekki verið neinn skortur á upplýsingum. Þátttakendurnir voru á einu máli um 

samskiptin við starfsfólk leikskólans hefðu verið góð á meðan á ferlinu stóð og hefðu síðan í 

kjölfarið haldið áfram að þróast og dýpka í gegnum skólaárið. Samkvæmt niðurstöðunum 

fara samskipti á milli starfsfólks leikskóla og foreldra að mestu leyti fram á persónulegum 

nótum í gegnum dagleg samtöl í upphafi og lok dags. En auk þessara samskipta bætast við 

tölvupóstsamskipti og upplýsingaboð í formi skriflegra upplýsinga sem hengdar eru upp í 

fataklefa eða við hólf barnanna. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að þátttakendurnir voru sáttir 

við þær samskiptaleiðir sem voru notaðar og þeir sáu enga þörf á því að breyta eða bæta 

þær samskiptaleiðir. Allir þátttakendurnir voru sammála um að daglegu samskiptin væru 

mikilvægust. Væntingar þátttakendanna til samstarfsins við starfsfólkið voru mismunandi, en 

meðal annars kom fram að þeir vildu að samskiptin yrðu mikil, jákvæð, góð og byggðust á 

gagnkvæmri virðingu. Hjá einni móður kom fram hversu mikilvægt það var að hafa 

bandamann í leikskólanum þegar hún var að ganga í gegnum skilnað. Mæðurnar vildu að 

börnin væru í góðum höndum og það yrði hugsað vel um þau og samskipti á milli foreldranna 

og starfsfólksins væru góð og upplýsandi. Niðurstöðurnar sýndu að þátttakendunum þykir 

samstarfið við starfsfólk afar mikilvægt, sérstaklega vegna þess að börnin þeirra dvelja stóran 

hluta dagsins í leikskólanum og starfsfólkið tekur virkan þátt í uppeldi barnanna. 

Þátttakendurnir höfðu áhuga á að vera í góðu samstarfi og fá upplýsingar um líðan og störf 

barna sinna í leikskólanum. Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að foreldrarnir sem fóru í 
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gegnum þátttökuaðlögun gátu lært ýmislegt af starfinu sem fram fór í leikskólanum og tekið 

mið af því sem börnunum er kennt þar og notað sambærilegar aðferðir heima hjá sér. Til 

dæmis reglur við matarborðið eða samskiptamynstur. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar og settar í samhengi við 

fræðilega kafla ritgerðarinnar og fyrri rannsóknir um viðfangsefnið. Markmið þessarar 

rannsóknar var fyrst og fremst að kanna upplifun og viðhorf foreldra til upphafs 

leikskólagöngu barna þeirra í þeim tilgangi að öðlast innsýn inn í reynslu foreldra af 

aðlögunarferlinu. Þetta viðfangsefni hefur lítið verið rannsakað hér á landi og þess vegna 

fannst rannsakanda þörf á að kanna þetta viðfangsefni betur og ræða við foreldra 

leikskólabarna. Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram og verða hér settar í 

samhengi við fræðilega kaflann og fyrri rannsóknir voru eftirfarandi:  Hver er reynsla foreldra 

af samstarfi við leikskólann við upphaf leikskólagöngu barna þeirra? Hafa ólík aðlögunarform 

áhrif á þátttöku og innsýn foreldra í leikskólastarfið? 

5.1 Upplýsingagjöf 

Í niðurstöðunum kom fram að mæðurnar voru vel upplýstar um aðlögunarferlið og starf 

leikskólans fyrir eða við upphaf leikskólagöngu barna sinna. Ásamt því að fá mikið af gögnum 

frá leikskólanum um skipulag aðlögunar og starfsemi leikskólans, þurftu foreldrar í upphafi 

aðlögunarferlisins að veita starfsfólki leikskólanna upplýsingar um barnið sitt, fjölskyldu þess 

og venjur barnsins. Dæmi um slíkar upplýsingar eru fjölskylduform, heilsufarsþættir, 

svefnvenjur og  áhugamál barnsins. Þetta er í samræmi við það sem fram kemur í 

Aðalnámskrá leikskóla um að foreldrar eigi að fá tækifæri til að kynnast starfsháttum og 

hugmyndafræði leikskólans en á sama tíma veita upplýsingar um barnið sitt og aðstæður 

þess við upphaf leikskólagöngu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Þetta er einnig 

í samræmi við niðurstöður rannsóknar Griebel og Niesel (1997), þar sem fram kom að 

foreldrar og börn fái tækifæri til að heimsækja leikskólann áður en barnið byrjar í aðlögun og 

að foreldrum sé boðið á kynningarkvöld, þar sem upplýsingum um starf leikskólans er 

miðlað.  

Með þessum samskiptum við upphaf leikskólagöngu er verið að stuðla að samstarfi á milli 

heimilis og leikskóla strax í upphafi og þannig fá bæði foreldrar og starfsfólk tækifæri til að 

kynnast hvert öðru, starfsháttum og venjum fjölskyldunnar. Þetta upplýsingaflæði getur veitt 

starfsfólki og foreldrum aukið öryggi þar sem þau skapa sér sameiginlegan 

þekkingargrundvöll til þess að byggja á og þróa áfram í gegnum samstarfið. Samkvæmt OECD 
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(2006) eykst samfella í námi barna þegar foreldrar og starfsfólk leikskóla skiptast með 

reglubundnum hætti á upplýsingum um líðan barns og framgang þess í námi. 

Niðurstöðurnar sýndu einnig að fyrri reynsla mæðranna hafði áhrif á það hversu miklar 

upplýsingar þeim fannst mikilvægt að fá. Allar mæðurnar höfðu áður verið með börn í 

aðlögun og sú reynsla skilaði sér í auknu öryggi fyrir þær og þær sóttust ekki eftir jafn miklum 

upplýsingum og þær gerðu í upphafi vegna þess að þær töldu sig þekkja starf leikskólans vel 

og voru meðvitaðar um hvað þar færi fram. Þetta eru áhugaverðar niðurstöður sem sýna 

fram á mikilvægi þess að veita góðar upplýsingar og taka vel á móti foreldrum við upphaf 

leikskólagöngu barns, sérstaklega þeim sem eru með barn í aðlögun í fyrsta skipti. Í 

niðurstöðum rannsóknar Griebel og Niesel (1997) er komið inn á viðhorf foreldra sem voru 

með barn í aðlögun í fyrsta skipti. Þeim fannst erfitt að fá mikið magn munnlegra upplýsinga 

á einum kynningarfundi og töldu jafn gagnlegt að fá upplýsingarnar afhentar skriflega. Þetta 

er umhugsunarvert og gott fyrir leikskólakennara að huga að þegar foreldrafundir eru 

skipulagðir. Ef nýjum foreldrum finnst allar upplýsingarnar yfirþyrmandi gæti verið gagnlegt 

að afhenda þeim upplýsingarnar skriflegar fyrir kynningarfundinn eða á honum til að þeir 

geti kynnt sér þær aftur síðar í rólegheitum. Það gæti ef til vill líka auðveldað foreldrum að 

skilja barnið sitt eftir í leikskólanum ef þeir hafa góðan aðgang að upplýsingum um skipulag 

aðlögunarinnar og leikskólastarfsins, því eins og kom fram hjá Balaban (2006) er 

aðskilnaðurinn oft erfiður fyrir foreldrana líka. 

5.2 Skipulag aðlögunar og sveigjanleiki starfsfólks 

Samkvæmt þátttakendunum í rannsókninni fór hefðbundin aðlögun fram á fimm dögum, þar 

sem viðvera barnanna lengdist jafn og þétt dag frá degi og eitt til tvö börn voru í aðlögun í 

einu. Viðvera foreldra varð auk þess minni dag frá degi. Þetta er í samræmi við skilgreiningu 

Kristínar Dýrfjörð (2009) á hefðbundinni aðlögun en hún lýsir henni sem ferli sem byrjar á 

stuttri heimsókn, þar sem barn kemur með foreldri sínu og næstu daga á eftir lengist 

viðveran hjá barninu en foreldrið heldur áfram að vera með í stutta stund í upphafi dags. 

Það kom fram í niðurstöðunum að þátttökuaðlögunin hafi farið fram á þremur dögum og 

viðvera lengdist dag frá degi og foreldrar barnanna voru með þeim allan tímann sem börnin 

dvöldu í leikskólanum þessa daga. Aðlögunin fór ýmist fram í litlum hópum eða einum 

stórum hóp. Skipulagning þess var misjöfn eftir leikskólum. Þessar lýsingar eru í samræmi við 

skilgreiningu frá Reykjavíkurborg (2010) en þar segir að þátttökuaðlögun byggist á því að 

foreldrar dvelji með barninu í leikskólanum fyrstu þrjá dagana. Að þeim tíma loknum dvelur 

barnið í leikskólanum heilan dag án foreldra sinna.  

Samkvæmt Whalley o.fl. (2013) er aðlögunarferlið tímabil þar sem foreldrar og börn verja 

tíma saman í leikskólanum og kynnast umhverfi, starfsháttum, börnum og starfsfólki. 
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Aðlögunarferlið tekur yfirleitt nokkra daga og á degi hverjum lengist viðvera barnsins. Þau 

mæla með því að foreldri eða forráðamaður sem barninu þykir vænt um fylgi því eftir á 

meðan það er að venjast nýjum aðstæðum og fóta sig í leikskólanum. Það má því segja að 

þau aðlögunarferli sem lýst var hér að ofan séu í samræmi við hugmyndir þeirra um 

aðlögunartíma. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að það aðlögunarskipulag sem leikskólarnir lögðu upp með 

að fylgja var í flestum tilfellum alveg fylgt eftir. Það kom samt sem áður einnig fram að 

starfsfólkið væri tilbúið til þess að breyta skipulagi og aðlaga skipulag að hverju og einu barni 

ef þess var óskað. Í einum leikskólanum var gerð tilraun með að aðlaga öll börnin samtímis í 

mjög stórum hóp vegna þess hve margir foreldrar óskuðu eftir því að vera með börnin sín á 

fyrra tímabilinu.  

Á þessu má sjá að aðlögun virðist vera í frekar föstum skorðum í leikskólunum þremur og 

skipulagsformin virðast henta flestum foreldrum og börnum, en samt sem áður er 

möguleikinn á sveigjanleika til staðar. Þetta er í samræmi við umfjöllun Balabans (2006) sem 

telur að aðlögun eigi að vera skipulögð út frá þörfum hvers barns og þar ætti meðal annars 

að horfa til fyrri reynslu þess og hvort það hafi áður gengið í gegnum aðlögun á öðrum 

vettvangi eða hvort um er að ræða fyrsta aðskilnað barnsins frá foreldrum sínum.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar, sem hér er til umfjöllunar, tókst 

aðlögunarferlið almennt vel og mæðrunum fannst lítil þörf á því að breyta því skipulagi sem 

unnið var eftir. Í viðtölunum kom fram að sveigjanleiki starfsfólks er til staðar. Það gefur til 

kynna að starfsfólkið búi yfir reynslu og hafi þurft að gera breytingar á skiplagi til þess að 

mæta þörfum barna og foreldra. Þetta bendir til þess að mikilvægt sé að hafa í huga að það 

sem hentar einu barni hentar ekki endilega því næsta og eins og hefur komið fram hér að 

ofan er hvert barn einstakt og það þarf að gæta þess að gefa því svigrúm og leyfa 

aðlögunarferlinu að þróast út frá þeirra forsendum og reynslu.  

5.3 Fyrri reynsla mæðra af aðlögun 

Í niðurstöðunum kom fram að allar mæðurnar höfðu verið með barn eða börn í aðlögun áður 

en aðlögunarferlið hófst haustið 2017. Það kom í ljós að þær nýttu sér þá reynslu sem þær 

bjuggu yfir til að undirbúa sig undir aðlögunarferlið og þær sem höfðu jákvæða reynslu af 

aðlögun vonuðust eftir því að ferlið myndi ganga fyrir sig á sambærilegan hátt og áður. Þær 

sem höfðu upplifað neikvæða reynslu í aðlögunarferli áður höfðu valið nýjan leikskóla fyrir 

börnin sín og voru meðvitaðar um mikilvægi þess að aðlögunarferlið og samskiptin í kjölfarið 

yrðu góð. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum er fyrri reynsla mikilvæg og nýtist foreldrum þegar þeir 

undirbúa sig undir og ganga í gegnum aðlögunarferli aftur seinna meir. Í þessari rannsókn 
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töluðu mæðurnar allar um það hvernig fyrri reynsla nýttist þeim. Þær töldu sig hafa grunn til 

þess að byggja ofan á og margar höfðu myndað traust til leikskólans og starfsfólksins. Miðað 

við þær niðurstöður sem koma fram hér að ofan virðist fyrri reynsla vera mikilvæg og því er 

ljóst að leikskólakennarar þurfa að huga sérstaklega að þeim hópi foreldra sem ekki búa yfir 

slíkri reynslu og taka vel á móti þeim og upplýsa þá vel um starfsemi leikskólans, 

aðlögunarferlið og það samstarf sem framundan er. Eins og kemur fram í rannsókn Dalli 

(2001) telja kennarar að hlutverk þeirra í aðlögunarferlinu sé ekki eingöngu að aðlaga börn 

að nýjum aðstæðum í leikskólanum heldur einnig foreldra barnanna sem eru líka að koma í 

nýjar aðstæður, kynnast nýju fólki og læra á skipulagið í leikskólanum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að allar mæðurnar voru ánægðar með 

aðlögunarferlið og upplifun þeirra var góð. Mæðrunum fannst aðlögunin ganga vel og þar af 

leiðandi sá engin þeirra ástæðu til að gera einhverskonar breytingar á ferlinu. Í 

niðurstöðunum kom einnig fram að aðlögunin hefði verið miðuð út frá forsendum barnanna 

og fór fram á þeim hraða sem hentaði hverju og einu. Börnin áttu öll eldri systkini sem höfðu 

verið í aðlögun í leikskólum áður og þar af leiðandi höfðu mæðurnar allar tekið þátt í aðlögun 

með barni áður. Mæðurnar létu í ljós að það hefði verið hjálplegt að hafa farið áður í gegnum 

aðlögunarferli með eldri börnin sín og það hafi veitt þeim öryggi að þekkja til umhverfisins, 

skipulagsins og starfsfólksins áður en aðlögunin hófst. Helmingur mæðranna hafði reynslu af 

bæði þátttökuaðlögun og hefðbundinni aðlögun og þær vildu allar halda sig við það form 

sem þær fóru í gegnum síðast með barninu sínu ef þær fengju að ráða hvaða aðferð yrði 

notuð næst. Upplifun þeirra allra af aðlögunarferlinu sem þær fóru í gegnum haustið 2017 

var jákvæð og því má velta fyrir sér hvort það sé þess vegna sem þær sjá ekki fyrir sér að 

breyta neinu og vilja halda sama aðlögunarformi áfram eða hvort þeim líkaði einfaldlega 

betur við þá aðferð sem þær kynntust síðast.  

Út frá þessum niðurstöðum má velta því fyrir sér hvort viðmót starfsfólks, tengslamyndun 

og samskipti hafi meiri áhrif á upplifun foreldra af aðlögunarferlinu heldur en aðferðin sem 

er notuð til þess að skipuleggja aðlögunarferlið en samkvæmt Dalli (2001) hefur starfsfólk 

leikskóla mikil áhrif á það hvernig aðlögunarferlið gengur. Viðhorf mæðra til viðmóts 

starfsfólks má einnig sjá í rannsókn sem Dalli (1999) gerði, en þar kom fram að þátttakendur 

töldu góðar móttökur hjálpa börnunum sínum að aðlagast vel vegna þess að þá finna börnin 

að eftir þeim sé tekið og að þau skipti máli. Auk þess kom fram að mæður barnanna voru 

þeirrar skoðunar að samfella á milli heimilis og leikskóla gæti veitt börnunum ákveðið öryggi, 

til dæmis ef barnið finnur hluti sem það þekkir að heiman í leikskólanum, eins og bækur, 

tónlist eða leikföng (Dalli,1999). 
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5.4 Þátttaka og innsýn mæðra í leikskólastarfið 

Í niðurstöðunum kom fram að allar mæðurnar upplifðu sig sem þátttakendur í aðlögun 

barnsins síns. Þrátt fyrir þá sýn mæðranna kom fram í viðtölunum mismunur á því hvort 

tækifærin væru jöfn en þær sem tóku þátt í þátttökuaðlögun virtust fá fleiri tækifæri til að 

taka virkan þátt í starfinu heldur en þær sem voru með í hefðbundinni aðlögun. Það sama má 

segja um innsýn inn í starf leikskólans, en þær mæður sem voru hluti af þátttökuaðlögun 

virtust fá betri innsýn inn í starfið. Þær töluðu um að aðlögunin hefði gefið þeim góða mynd 

af starfinu; hvað fer fram, hvaða reglur gilda og samskiptamynstri barna og starfsfólks svo 

dæmi séu tekin. Þeim mæðrum sem voru með í hefðbundinni aðlögun fannst þær fá ágætis 

innsýn inn í leikskólastarfið, en það kom samt fram að þær hefðu stoppað stutt við inni á 

deildinni og sú reynsla hefði ekki endilega bætt miklu við þá innsýn sem þær höfðu fyrir 

vegna þess að þær höfðu allar verið með barn eða börn í leikskólanum áður.  

Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir (2009) telja að foreldrar fái mikla innsýn 

inn í  starf leikskólans á meðan á aðlögun stendur vegna þess að þá komi þeir inn á deild og 

taki þátt í starfinu. Út frá þeim niðurstöðum er áhugavert að velta því fyrir sér hvort allir 

foreldrar fái mikla innsýn inn í leikskólastarfið. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu, eins 

og fram hefur komið, að mæðurnar sem tóku þátt í þátttökuaðlögun fengu betri innsýn inn í 

starf leikskólans heldur en þær mæður sem tóku þátt í hefðbundinni aðlögun. Foreldrar sem 

fara í gegnum þátttökuaðlögun hafa fleiri tækifæri til að sjá hvað fer fram í daglegu starfi 

leikskóla vegna þess að reynsla þeirra af starfinu í gegnum aðlögunarferlið er lengri og 

samfelldari heldur en reynsla foreldra sem koma með börn í hefðbundna aðlögun og koma 

einungis í stutta stund inn í leikskólann. 

Það má líka velta því fyrir sér hver upplifun foreldra er sem eru að koma með barn inn í 

leikskóla í fyrsta skipti, þ.e.a.s. hvort þeir fái jafn mikla innsýn inn í leikskólastarfið og þeir 

foreldrar sem hafa reynslu af leikskólastarfinu. Auk þess kom fram í niðurstöðum að í 

þátttökuaðlögun sé sérstaklega hvatt til þátttöku foreldra í aðlögunarferlinu. Rannsakandi 

veltir því þess vegna fyrir sér hvort þeir foreldrar sem koma aðeins stutta stund inn á deild í 

aðlögunarferlinu fari ekki á mis við tækifæri til þess að kynnast leikskólastarfinu betur. Þarna 

virðist því vera kjörið tækifæri fyrir leikskólakennara að kynna foreldrum það starf sem fram 

fer í leikskólum landsins og ýta undir jákvæða umræðu um starfið í samfélaginu.  

5.5 Samskipti og traust 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að tengslamyndun barnanna við starfsfólkið var mismunandi og 

hvert barn myndaði tengsl á sínum hraða. Sum barnanna voru fljót að tengjast starfsfólkinu á 

meðan önnur mynduðu tengsl hægt og rólega. Í upphafi leituðu flest börnin meira til foreldra 

sinna heldur en starfsfólksins. Mary Ainsworth sem þróaði kenningar sínar í samvinnu við 
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John Bowlby sagði það vera nauðsynlegt fyrir börn að hafa foreldra sína sér við hlið og nota 

þá sem örugga höfn til að kanna heiminn við nýjar aðstæður (Ainsworth o.fl., 2014; Clarke, 

1999). Niðurstöðurnar eru því í samræmi við það sem Ainsworth bendir á að það sé 

nauðsynlegt fyrir börnin að foreldrar þeirra sé til staðar fyrir þau fyrst um sinn í aðlögun. 

Mæðurnar töluðu allar um að starfsfólkið hefði gefið sig að börnunum og lagt sig fram við að 

kynnast þeim og mynda traust tengsl við þau. Þetta er í samræmi við það sem Broström 

(2003) sagði um tengslin sem barn myndar fyrstu daganna í leikskólanum. Hann taldi þau 

þýðingarmikil og upphafið af frekari tengslamyndun. Þess vegna áleit hann mikilvægt að 

samskipti og umönnun byggist á trausti og að barnið finni fyrir öryggi strax í upphafi.  

Út frá þessum niðurstöðum má álykta að nauðsynlegt sé fyrir starfsfólk leikskóla að huga 

vel að tengslum við börnin í upphafi leikskólagöngu þeirra og taka tillit til þarfa hvers og eins 

barns. Hvert barn þarf að fá að mynda tengsl á sínum hraða og starfsfólk leikskólans þarf að 

mæta barninu með hlýju og veita barninu öryggi til þess að það hafi forsendur til að skapa 

traust tengsl í nýjum aðstæðum. 

Mæðurnar vildu upplifa traust í garð starfsfólksins og finna þannig að börnin þeirra væru í 

góðum höndum og vel væri haldið utan um þau. Að þeirra mati eru góð samskipti forsenda 

trausts í garð starfsfólksins. Foreldrum fannst dýrmætt að fá tækifæri til þess að kynnast 

starfsfólki leikskólans í gegnum aðlögunarferlið og skapa tengsl og mynda traust. Í 

niðurstöðunum kom fram að foreldrar myndu vilja fá svipuð tækifæri til þess að kynnast 

starfsfólki þegar barnið flyst á milli deilda. Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu 

Einarsdóttur (2017) kom fram að foreldrum finnst samstarfið við leikskólann mikilvægt og 

þeir eru tilbúnir að leggja sig fram í samskiptunum til að þau gangi vel fyrir sig. Að mati 

foreldra er tilgangur samstarfsins að byggja upp traust til starfsfólksins sem skilar sér í auknu 

öryggi hjá börnunum. 

5.6 Samskipti við starfsfólk leikskólans og samskiptahættir 

Í niðurstöðunum kom fram að mæðurnar voru allar ánægðar með samskipti sín við starfsfólk 

leikskólans á meðan á aðlögun stóð og þær töluðu um það að samskiptin hefðu þróast og 

orðið dýpri þegar leið á veturinn. Mæðrunum fannst hjálplegt að þekkja starfsfólkið og þær 

höfðu flestar myndað einhver tengsl við starfsfólkið áður, þannig að þær höfðu góða reynslu 

og grunn til þess að byggja ofan á. Þátttakendurnir nefndu hversu mikilvæg samskiptin við 

leikskólakennarana væru fyrir foreldra vegna þess að börnin væru ung og tjáðu sig lítið um 

það sem fram fer í leikskólanum. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Jóhönnu 

Einarsdóttur (2010) þar sem fram kom að foreldrarnir töldu að börn þeirra veittu þeim litlar 

upplýsingar um starfið á leikskólanum og þess vegna eru góð og aðgengileg samskipti við 
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starfsfólk mikilvæg, til dæmis í samtalsformi eða með upplýsingum sem eru hengdar upp á 

töflu eða með tölvupósti.  

Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að samskiptin þyrftu að vera persónuleg og að tillit 

væri tekið til ábendinga frá foreldrum og óskum þeirra framfylgt með hag barnanna að 

leiðarljósi. Samskiptin fóru að stærstum hluta fram í gegnum dagleg samtöl þegar komið var 

með börnin í leikskólann eða þau sótt. Samskiptin fóru auk þess fram í formi hagnýtra 

upplýsinga frá leikskólanum um leikskólastarfið sem foreldrarnir fengu í gegnum tölvupóst 

eða sáu eða gátu fylgst með á heimasíðu leikskólans eða Facebook síðu leikskólans. 

Mæðurnar voru allar með jákvæða upplifun af samskiptum og samstarfi við starfsfólk 

leikskólanna. Þetta er í samræmi við það sem fram kom í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur 

(2004) að dagleg samskipti á milli foreldra og starfsfólks leikskóla sé það sem einkennir 

foreldrasamstarfið að mestu leyti, ásamt kynningarfundum og viðtölum við foreldra. Í 

rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur (2009) kom fram að foreldrasamstarf hafi verið svipað 

í þeim fjórum leikskólum sem skoðaðir voru. Í þeirri rannsókn kom fram að heimasíður 

leikskólanna og fréttabréf í tölvupósti þjóni þeim tilgangi að koma upplýsingum á framfæri til 

foreldra. Í rannsókn Griebel og Niesel (1997) kom fram að fyrir foreldra skiptir 

upplýsingaflæði miklu máli þegar kemur að aðlögun barna þeirra í leikskóla. Það kom einnig 

fram að foreldrunum fannst þeir þurfa að hafa frumkvæðið að samskiptum til þess að verða 

sér úti um upplýsingar um leik og nám barnanna. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

Griebel og Niesel (1997) er mikilvægt að starfsfólk leikskóla leggi sig fram við að eiga 

samskipti við alla foreldra, því annars fara foreldrar sem eru hlédrægir á mis við upplýsingar 

sem aðrir foreldrar sækjast eftir.  

Þó að það hafi komið fram í viðtölunum við mæðurnar sem tóku þátt í rannsókninni að 

þær hefðu allar verið ánægðar með samskipti, frumkvæði og upplýsingaflæði starfsfólks 

leikskólanna þá er nokkuð víst að ekki upplifa allir foreldrar samskiptin á þennan hátt og þar 

af leiðandi þurfa kennarar alltaf að huga að því að bæta sig í samskiptum og viðhalda því sem 

vel gengur. 

Í því samhengi má benda á að samstarf við foreldra barna af erlendum uppruna krefst 

vinnu af hálfu starfsfólks leikskóla og oft er einblínt á það sem er erfitt varðandi samstarfið 

og þau vandamál sem koma upp í stað þess að horfa á þau tækifæri sem samstarfið veitir og 

árangur þess (Bastiani, 1997). Þegar kemur að foreldrasamstarfi þurfa foreldrar oft 

hvatningu til þess að taka þátt í því. Starfsfólkið þarf því oft að sýna frumkvæði og gera 

foreldrum ljóst að framlag þeirra í samstarfinu sé kennurum mikilvægt. Hvað þetta varðar 

eru foreldrar barna af erlendum uppruna engin undantekning (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og 

Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006). Það er því sérstaklega mikilvægt að kennarar leggi sig fram við 
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að kynnast erlendum foreldrum og geri ráð fyrir því að skólamenningin sem þau þekkja geti 

verið ólík því sem við erum vön hér á landi. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að mæðurnar vænta þess að samstarfið við 

starfsfólk leikskólanna einkennist af jákvæðum samskiptum og virðingu. Þeim fannst 

mikilvægt að starfsfólk gæfi sér tíma fyrir samtöl við foreldra í byrjun og í lok leikskóladagsins 

og tæki vel á móti börnunum þeirra. Þetta er í samræmi við niðurstöðu rannsóknar Jóhönnu 

Einarsdóttur (2010) en þar kom í ljós að óformleg dagleg samskipti voru mikilvægust í 

samstarfi við starfsfólk að mati foreldranna. Þeir kunnu að meta það þegar starfsfólk varði 

tíma í að ræða við foreldra um börnin þeirra og veitti þeim upplýsingar um daglegt starf. 

Foreldrar voru ánægðir með starfsfólkið í leikskólunum og lýstu því hversu góðar móttökur 

börnin fengju þegar þau kæmu í leikskólann. Þetta kemur einnig fram hjá Dalli (1999) að 

mæðurnar telja góðar móttökur hjálpa barni að aðlagast starfsemi leikskólans vel, þegar þau 

finni fyrir því að eftir þeim sé tekið og upplifi að þau skipti máli. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að allar mæðurnar töldu samstarf á milli 

foreldra og starfsfólks mikilvægt. Ástæðan fyrir því er hversu stórum hluta vökutíma börn 

þeirra dvelja í leikskólanum og hversu virkan þátt starfsfólkið tekur í barnauppeldinu með 

þeim. Starfsfólkið ver miklum tíma með börnunum og kennir þeim margt. Samvinna á milli 

foreldra og starfsfólks hjálpar börnunum að vaxa og dafna að mati mæðranna. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Griebel og Niesel (1997) en þar kom í ljós að 

foreldrum fannst samskipti við starfsfólk mikilvægur þáttur hvað varðar gæði 

leikskólastarfsins. Í niðurstöðum rannsóknar Örnu H. Jónsdóttur (2012) kom einnig fram að 

foreldrar höfðu fyrirfram mótaðar skoðanir á því hvernig samstarfi við leikskólann eigi að 

vera háttað. Foreldrum fannst samstarfið við leikskólakennarana mikilvægt fyrir nám og 

velferð barnanna sinna. Samstarfið veitti þeim einnig innsýn inn í starf leikskólans og skapaði 

þeim tækifæri til að ræða við börnin sín um það sem fram fór í leikskólanum. Rétt eins og 

Bronfenbrenner (1979) benti á þá hafa nærkerfin sem móta einstaklinginn áhrif sín á milli. 

Millikerfið er það sem um ræðir þegar samstarf á milli heimilis og skóla er annars vegar. En 

þessi tvö kerfi nærkerfið og millikerfið eru þau kerfi sem eru næst barninu og hafa mest áhrif 

á það. 

Mæðurnar telja gott samstarf vera börnunum fyrir bestu og með þeirra hag að leiðarljósi 

vilja þær leggja sig fram við að gera samstarfið árangursríkt og gott. Það kom einnig fram að 

það sem börnin læra í leikskólanum geta foreldrar nýtt sér heima fyrir og þannig styður 

leikskólinn við uppeldi barnanna. Þessar niðurstöður eru ekki ósvipaðar því sem Griebel og 

Niesel (1997) komust að í sinni rannsókn að væntingar foreldra til leikskólans væru að börnin 

myndu þroskast og læra góð samskipti, læra reglur og auka sjálfstæði sitt. Auk þess vonuðust 

foreldrarnir eftir því að það sem börnin lærðu í leikskólanum myndi styðja við uppeldið 
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heima fyrir. Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010) leiddu niðurstöður um gæði 

leikskólastarfs út frá viðhorfum foreldra í ljós að umönnun og umhyggja starfsfólks í garð 

barna var foreldrum efst í huga og skipti þau meira máli en að börnin lærðu einhverja 

ákveðna færni eða tileinkuðu sér ákveðna þekkingu. Foreldrar lögðu því fyrst og fremst 

áherslu á vellíðan barna sinna og sjálfsbjargarviðleitni. Í huga foreldra gegnir starfsfólk 

leikskólanna stóru hlutverki í lífi og uppeldi barnanna þeirra.  

 

5.7 Samantekt 

Þessi rannsókn leiddi í ljós að fyrri reynsla mæðranna af aðlögun hafði áhrif á það hversu 

mikla þörf mæðurnar höfðu fyrir upplýsingar í upphafi aðlögunar. Reynslan gerði þær 

öruggari og þeim fannst þær þekkja starf leikskólans.  

Starfsfólk leikskólanna virðist vera sveigjanlegt og tilbúið að mæta þörfum barna og 

foreldra. Upplifun mæðranna af aðlögunarferlinu var jákvæð og þær voru ánægðar með 

ferlið. Út frá niðurstöðunum er erfitt að greina hvora aðferðina við aðlögun mæðurnar kjósa 

frekar að nota fyrir börnin sín. Hafa ber í huga að í þessari rannsókn voru fáir viðmælendur 

sem flestir voru eingöngu með jákvæða reynslu. Þess vegna má velta því fyrir sér hvort 

samskipti og viðmót starfsfólks hafi meiri áhrif á skoðanir mæðranna heldur en aðferðirnar 

sjálfar. 

Mæðurnar töldu sig allar hafa tekið virkan þátt í starfi leikskólans á meðan á aðlögun 

stóð. Samt sem áður mátti greina að þær sem fóru í gegnum þátttökuaðlögun höfðu fleiri 

tækifæri til að taka þátt í starfinu og virtust fá betri innsýn inn í starf leikskólans.  

Niðurstöðurnar sýndu einnig að foreldrar í þátttökuaðlögun voru sérstaklega hvattir til að 

taka virkan þátt í starfinu. Hafa ber í huga að í þátttökuaðlögun dvelja foreldrar mun lengur í 

leikskólanum en í hefðbundinni aðlögun. Samkvæmt mæðrunum eru góð samskipti forsenda 

þess að þær geti treyst starfsfólki leikskólans og þær vildu mynda traust í garð starfsfólksins 

og vita þannig af börnunum sínum í góðum höndum. Samskiptin finnst þeim mikilvæg vegna 

þess að börnin þeirra eru ung og tjá sig lítið um starfið í leikskólanum. Þær líta einnig á 

starfsfólkið sem virka þátttakendur í uppeldi barna sinna og finnst þess vegna mikilvægt að 

eiga í góðu samstarfi við það. Gott samstarf er börnunum fyrir bestu og þess vegna vilja 

mæðurnar leggja sitt af mörkum til samstarfsins. 
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð var farið yfir helstu hugtök sem tengjast upphafi leikskólagöngu barna og 

ferlið sem á sér stað þegar börn hefja leikskólagöngu sína. Meginmarkmið rannsóknarinnar 

var að kanna upplifun og viðhorf foreldra til upphafs leikskólagöngu barna sinna og fá þannig 

innsýn inn í þeirra reynsluheim. 

Í starfi mínu sem deildarstjóri í leikskóla finn ég almennt fyrir ánægju foreldra með 

aðlögunarferlið og upphaf leikskólagöngu barna sinna. Höfundur hafði heyrt fjallað um hið 

nýja form aðlögunar, sem nefnt er þátttökuaðlögun, og þá bæði jákvæða og neikvæða 

umfjöllun og þess vegna varð þetta viðfangsefni fyrir valinu til að fræðast um viðhorf og 

reynslu foreldra af þessum tveim tegundum aðlögunar. Í gegnum þessa verkefnavinnu hef ég 

komist að því að foreldrar virðast ánægðir með bæði aðlögunarformin sem hér var fjallað 

um. Þó að rannsóknin taki einungis mið af skoðunum fárra foreldra vonast höfundur til að 

lesturinn gagnast einhverjum og er ánægjulegt að komast að því hversu ánægðir foreldrar 

voru með bæði aðlögunarformin og voru almennt jákvæðir í garð leikskólanna og 

samstarfsins við starfsfólkið. Verkefnið hefur dýpkað þekkingu mína á efninu og hjálpað mér 

að vera meðvituð um hvaða þætti er mikilvægt að hafa í huga fyrir starfsfólk leikskóla 

varðandi samstarf við foreldra við upphaf leikskólagöngu barna þeirra. Í framhaldi af því er 

ekki síður mikilvægt að viðhalda góðum samskiptum við starfsfólks leikskóla og foreldra 

barna í gegnum leikskólaárin. Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má velta upp 

nokkrum atriðum sem leikskólakennarar gætu haft í huga þegar þeir ígrunda hlutverk sitt í 

samskiptum við börn og foreldra. Við skipulag aðlögunar er mikilvægt að hafa líðan foreldra í 

huga ekki síður en barnanna. Það getur verið hughreystandi fyrir foreldra að gera sér grein 

fyrir að tilfinningar þeirra eru eðlilegar þegar um aðskilnaðarferli er að ræða. Kennarar þurfa 

að vera meðvitaðir um áhrif þeirra á upplifun barna og foreldra í aðlögunarferlinu og vera 

gagnrýnir á eigin starfsaðferðir til þess að bæta eigið starf og gera upplifun foreldra og barna 

af aðlögunarferlinu sem jákvæðasta. Upplifun barns af aðlögunarferlinu hefur áhrif á 

áframhaldandi flutning og breytingar í framtíðinni. Þess vegna er einstaklega mikilvægt fyrir 

leikskólakennara að huga vel að börnunum í ferlinu. Höfundur álítur það sérstaklega 

mikilvægt að huga að tengslum leikskóla og foreldra en það virðist oft gleymast að leggja 

áherslu á það, þar sem aðlögunarferlið beinist fyrst og fremst að barninu sjálfu en samskiptin 

við foreldrana eru ekki síður mikilvæg fyrir samstarfið sem framundan er. 
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Annmarkar voru á þessari rannsókn og má þar meðal annars nefna að viðmælendur voru 

eingöngu mæður og um einsleitan hóp viðmælenda var að ræða, þar sem mæðurnar voru 

allar giftar fyrir utan eina sem var einstæð. Þær höfðu allar reynslu af því að vera með börn 

sín í aðlögun í leikskóla. Ákjósanlegra hefði verið að hluti viðmælendanna hefðu verið að 

koma í fyrsta sinn með barn í aðlögun í leikskóla og lítið þekkt til starfshátta og umhverfis 

leikskóla til að fá það sjónarmið líka fram. Auk þess kom ekki skýrt fram hvort aðlögunarferlið 

hentaði börnum betur. Það er þörf fyrir viðameiri rannsókn, megindlega eða eigindlega, þar 

sem þátttakendur eru bæði mæður og feður barnanna. Auk þess þyrfti rannsóknin að ná til 

foreldra sem eru að koma með sitt fyrsta barn í aðlögun og kanna þarf reynslu og viðhorf 

foreldra til leikskóla á öllu landinu en ekki bara foreldra á höfuðborgarsvæðinu.  
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

Hefur þú áður verið með barn í aðlögun í leikskóla?  

Það eru til nokkur form aðlögunar, veist þú hvaða form eða aðferð var notað þegar barnið 

byrjaði í leikskólanum?  

- hvernig fór aðlögunin fram? 

Var aðlögunarferlið samkvæmt aðlögunarplani eða voru gerðar einhverjar breytingar á 

planinu til þess að mæta þörfum barnsins eða óskum þínum/ykkar? 

- ef það voru gerðar breytingar hverjar voru þær? 

Hvernig fannst þér aðlögunarferlið ganga?  

- hvað gekk vel? Gekk eitthvað illa?  

Gætir þú lýst þeirri innsýn sem þú fékkst í starf leikskólans á meðan aðlögun stóð? 

Hver er þín upplifun af þátttöku þinni í aðlögunarferlinu? 

- Fékkst þú tækifæri til að vera virkur þátttakandi í starfi leikskólans á meðan aðlögun stóð? 

- ef já, hvernig fór það fram? 

Hver er þín upplifun af aðlögunarferlinu í heild? 

- hefðir þú viljað bæta einhverju við eða breyta ferlinu á einhvern hátt? 

Hvaða upplýsingar fékkst þú við upphaf leikskólagöngu barnsins?  

- hvaða upplýsingar fannst þér vanta? 

Hvernig upplifðir þú samskiptin við starfsfólkið í gegnum ferlið? 

- hvernig þróuðust samskiptin í gegnum skólaárið? 

- hvaða væntingar hafðir þú til samstarfsins í upphafi?  

- finnst þér samstarfið mikilvægt? Hvers vegna? 

 

Hver er þín upplifun af samstarfi foreldra og starfsfólks leikskólans? 

- hvernig er samskiptum og samstarfi háttað? 

- er eitthvað sem þú myndir vilja breyta eða bæta varðandi foreldrasamstarf? 
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Hefur þú reynslu af öðru aðlögunarformi? 

- Ef svo er hvernig fór sú aðlögun fram? 

- hvaða aðferð myndir þú frekar kjósa að nota og hvers vegna? 
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Viðauki Á: Kynning á rannsókninni 

Ég heiti Kristbjörg Heiðrún Harðardóttir og er meistaranemi í leikskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég er að vinna að lokaverkefninu mínu í náminu og þess 

vegna leita ég eftir aðstoð þinni. Markmið rannsóknar minnar er að fá innsýn í viðhorf 

foreldra leikskólabarna til aðlögunar þeirra við upphaf leikskólagöngu og samstarfið sem á 

sér stað í kjölfar á milli foreldra og leikskólans. Með þessari rannsókn vonast ég eftir því að fá 

aukna vitneskju um viðhorf foreldra til aðlögunar og foreldrasamstarfs, sem ég og aðrir 

leikskólakennarar getum nýtt okkur við skipulagningu starfsins. 

Rannsóknin er viðtalsrannsókn sem fer fram í tveimur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu 

þar sem rætt verður við foreldra þriggja barna á hvorum stað. Ráðgert er að taka eitt viðtal 

við hvern þátttakanda/foreldrapar og mun hvert viðtal taka um það bil 30 mínútur. Ég vil 

benda á það að þátttakendum er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er í viðtalinu ef hann 

af einhverjum ástæðum kýs að gera það og auk þess er ekki skylt að svara öllum spurningum. 

Viðtölin verða hljóðrituð til þess að hægt sé að afrita þau orðrétt að þeim loknum. Við afritun 

verður nöfnum og staðháttum breytt svo ekki verður unnt að rekja niðurstöður 

rannsóknarinnar til einstaklinga. Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum verða 

meðhöndlaðar samkvæmt reglum um trúnað og nafnleynd. Viðtölum verður svo eytt að 

rannsókn lokinni. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar.  

Kær kveðja,  

Kristbjörg Heiðrún Harðardóttir (khh12@hi.is s.6612672) 

Leiðbeinandi: dr. Hrönn Pálmadóttir lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

(hropalm@hi.is)  
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Viðauki B: Upplýst samþykki 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og samþykki hér með 

að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst.  

 

__________________________________________________  

Staður og dagsetning 

 

 

 

 


