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Ágrip 

Lögð er áhersla á þátttöku foreldra í lögum um leikskóla (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Einnig er fjallað um foreldrasamstarf í aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 48-49). Foreldrasamstarf byggir á trausti og virðingu 

milli kennara og foreldra. Miðlun upplýsinga milli heimilis og skóla er farsæl ef 

hagsmunaaðilar viðurkenna þekkingu hvers annars. Fræðiþekkingu kennara annars vegar og 

hins vegar þekkingu foreldra á börnum sínum. Með upplýsingamiðlun geta kennarar og 

foreldrar dregið úr líkum á tvöfaldri félagsmótun (e. dual socialisation) sem felur í sér að 

aðstæður og væntingar til barna í skólum og á heimilum séu svo ólíkar að börn verði að læra 

inn á tvö ólík félagskerfi (McLachlan, Fleer og Edwards, 2013, bls. 63).  

 Einn af grunnþáttum menntunar er lýðræði og mannréttindi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19). Lýðræðismenntun byggir á lýðræðissamfélögum 

innan leikskóla þar sem starfsfólk, foreldrar og börn tjá skoðanir sínar. Samvinna og 

samræður þar sem virðing er borin fyrir skoðunum og mannréttindum einstaklinga er 

grunnur lýðræðislegra starfshátta í leikskóla. Lýðræðislegt foreldrasamstarf gerir starf 

leikskólans aðgengilegt foreldrum svo sem við upphaf leikskólagöngu í aðlögun eða með því 

að samræður og samstarf skipi veigameiri þátt í mati á námi barna (Kristbjörg Heiðrún 

Harðardóttir, 2017, Kristín Dýrfjörð, 2009). Með því að hlusta eftir og sýna skoðunum 

foreldra virðingu, eiga í samræðum og ýta undir upplýsingaflæði ná kennarar að uppfylla 

kröfur um lýðræðislegt foreldrasamstarf.  
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1 Inngangur 

Leikskólar eru fyrsta skólastig á Íslandi (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Við upphaf 

leikskólagöngu er lagður grunnur að foreldrasamstarfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 48-49). Hyggilegast er að sá grunnur sé sterkur því  á 

honum byggjast öll samskipti foreldra við kennara og skóla það sem eftir lifir skólagöngu 

barna þeirra . Kennarar þurfa því að huga vel að hlutverki sínu sem miðlara reynslu og náms 

barna. Auk þess að vera fest í lög er kveðið á um þátttöku foreldra í leikskólastarfi í 

aðalnámskrá leikskóla (Lög um leikskóla nr. 90/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 48-49). Sú þátttaka tekur til formlegra hlutverka á borð við setu í foreldraráðum 

eða foreldrafélögum. Einnig felur þátttaka foreldra í sér óformleg samskipti við kennara og 

aðkomu að mati á námi barna sem og ígrundun á starfsháttum leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 48-49).   

 Þegar ég hóf nám í leikskólakennarafræðum skildi ég ekki þessa gífurlegu áherslu á 

samstarf við foreldra. Þó hafði ég unnið í leikskóla í tvö ár. Nú þegar ég er að ljúka B.Ed. 

gráðu í leikskólakennarafræðum hef ég meiri skilning á mikilvægi foreldrasamstarfs. Áhugi 

minn á viðfangsefninu hefur stigmagnast í gegnum námsferilinn og aukna starfsreynslu en ég 

hef unnið óslitið með námi. Þessir þættir hafa að mínu mati leitt til betri samskipta við 

foreldra. Þegar ég þurfti svo að velja mér viðfangsefni lokaritgerðar lá í augum uppi að velta 

upp spurningum um foreldrasamstarf.  

 Í aðalnámskrá leikskóla er auk umfjöllunar um foreldrasamstarf fjallað um sex 

grunnþætti menntunar og einn þeirra er lýðræði og mannréttindi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19). En áhersla er í aðalnámskrá á undirbúning barna 

fyrir þátttöku í lýðræðissamfélagi þar sem lýðræðissamfélag byggir á virðingu fyrir 

einstaklingum, skoðunum þeirra og mannréttindum. Áhersla er á samræður og samvinnu 

allra hagsmunaaðila sem koma að leikskólastarfi. Það er að segja að þátttakendur í 

lýðræðissamfélagi leikskóla eru starfsfólk, foreldrar, börn og nærsamfélagið allt.  

1.1 Hugtök og orðaval 

Áður en lengra er haldið þykir rétt að útskýra nokkuð orðaval. Í ritgerðinni er fjallað um 

áherslur í starfi leikskólakennara. Leikskólakennarar eru þó í minnihluta þeirra sem sinna 

kennslu í leikskólum hér á landi. Samkvæmt tölum Hagstofunnar (Stöðugildi í leikskólum eftir 

störfum og menntun 1994-2018, 2020) var hlutfall leikskólakennara tæp 27% árið 2018. 

Hlutfall starfsmanna með aðra uppeldismenntun var rúm 17% og hlutfall ófaglærðra sem 

sinntu uppeldi og menntun var tæp 49%. Hér verður að mestu fjallað um samskipti við 

foreldra og um hlutverk leikskólakennara. Þegar vísað er í rannsóknir annarra kýs ég að fjalla 

um kennara þegar átt er við annað starfsfólk leikskóla en þá sem hlotið hafa 
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leikskólakennaramenntun. Orðið kennari er þjálla en starfsfólk og felur að mínu mati í sér 

betri lýsingu á störfum þeirra sem sinna uppeldi og menntun í leikskólum, því innan 

leikskólanna vinna jú aðrir starfsmenn sem ekki sinna með beinum hætti uppeldi og 

menntun barna.  Þetta geri ég  í þeirri von að efni og umfjöllun þessarar ritgerðar komi öllu 

starfsfólki sem kemur að uppeldi og menntun barna í leikskólum við. Sérstaklega í ljósi þess 

hve margir starfa innan íslenskra leikskóla sem ekki hafa hlotið neina formlega menntun í 

kennslu og umönnun ungra barna. 

1.2 Markmið ritgerðar  

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á mikilvægi foreldrasamstarfs og tengingu 

foreldrasamstarfs við lýðræðislegt leikskólastarf. Með umfjöllun um þessi efni verður leitað 

svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu og undirspurningum. 

Hvers vegna er mikilvægt að ýta undir þátttöku foreldra í lýðræðislegu 

leikskólastarfi? 

Hvert er gildi þátttöku foreldra í leikskólastarfi? 

Hvernig er hægt að ýta undir þátttöku foreldra í leikskólastarfi með lýðræðislegum 

hætti? 

 

Nálgun í aðalnámskrá leikskóla, í lýðræðiskennslu og áhersla á uppbyggingu lýðræðis 

samfélags, rímar að mínu mati vel við áherslur um samstarf kennara við foreldra. Hér verður 

fyrst fjallað um lýðræði í leikskólastarfi og áherslur í lýðræðismenntun. Þá verður fjallað um 

samskipti milli heimila og skóla og ávinning af foreldrasamstarfi. Þar á eftir kemur umfjöllun 

um nokkrar leiðir sem endurspegla lýðræðisleg sjónarmið og fylgja áherslum um þátttöku 

foreldra í skólastarfi. Að lokum verður fræðileg umfjöllun dregin saman og 

rannsóknarspurningum svarað. 
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2 Lýðræði í leikskólum 

Grunnþættir menntunar sem kveðið er á um í aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 15) lýsa ákveðnu viðhorfi til menntunar sem eiga að 

fléttast saman við allt starf leikskólans. Foreldrasamstarf er mikilvægur liður í starfi leikskóla 

en áður en fjallað verður sérstaklega um það er gott að skilja hvað felst í lýðræðislegu 

viðhorfi og hvað er átt við þegar talað er um lýðræðislega menntun í leikskólum. 

2.1 Lýðræði í aðalnámskrá leikskóla 

Lýðræði og mannréttindi eru einn sex grunnþátta menntunar sem kveðið er á um í 

sameiginlegum hluta aðalnámskrár fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 5). Markmið lýðræðiskennslu er að börn verði læs á 

kerfi samfélagsins sem þau búa í (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19). Börn 

eiga að kynnast lýðræðislegu samfélagi og læra á það með þátttöku í slíku samfélagi í 

leikskólanum. Menntun af þessu tagi byggir á gagnrýnni hugsun þar sem gildum og 

viðhorfum samfélagsins er velt upp. Lýðræði teygir þannig anga sína út fyrir veggi 

leikskólans. Auk þess leggur aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 19) áherslu á virðingu fyrir mannréttindum einstaklinga. 

2.1.1 Nálganir lýðræðislegs leikskólastarfs 

Eins og áður sagði er lýðræði einn af grunnþáttum menntunar. Samhliða útgáfu 

aðalnámskrár fyrir öll skólastig gaf Mennta- og menningarmálaráðuneyti út hefti sem fjalla 

um grunnþætti menntunar. Ólíkt umfjöllun í aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19) sem leggur fram markmið lýðræðismenntunar og 

umgjörð er í heftinu Lýðræði og menntun (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 

2012) fjallað um viðhorf og nálgun á lýðræðishugtakið. Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir (2012, bls. 9-10) fjalla meðal annars um  hefðbundna nálgun lýðræðislegs 

þjóðfélags sem lýsir lýðræði út frá stjórnskipulagi og þrígreiningu ríkisvalds og að hún henti 

ekki endilega við kennslu. Slík nálgun á lýðræði gefi lítið svigrúm fyrir lýðræðismenntun aðra 

en að kenna börnum á hugtök og kosningakerfi.  

Ólafur Páll og Þóra Björg (2012, bls. 11-12) benda á að í skólastarfi mætti telja 

heillavænna að samstarf og samvera skilgreini lýðræði. Grunnur lýðræðis liggur í viðhorfum 

einstaklinga sem eigi jafnt erindi á opinberum vettvangi og á vettvangi skóla og í 

nærsamfélagi þeirra. Þessi nálgun byggir á hugmyndum John Dewey um einstaklingslýðræði 

þar sem einstaklingar ræða málin og virða hver annan og meta reynslu og þekkingu hvers 

annars að verðleikum (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 11-12).  
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2.1.2 Þátttakendur í lýðræðislegu leikskólastarfi 

Áður en lengra er haldið er vert að skoða hverjir þessir einstaklingar eru sem taka þátt í 

lýðræðislegu leikskólasamfélagi. Áherslur aðalnámskrár leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19) um lýðræðislegt nám ungra barna byggja ekki 

eingöngu á beinni kennslu frá kennara til barna. Til dæmis er ekki æskilegt að lýðræði sé 

tekið fyrir í afmörkuðum stundum og svo geymt upp í hillu þess á milli. Heldur ætti að 

samtvinna lýðræðislega starfshætti við daglegt starf í leikskólanum. Þar sem aðalnámskrá 

leggur áherslu á að börn læri lýðræði í lýðræðislegu samfélagi eru þátttakendur í slíku starfi 

fjölmargir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19). Innan veggja leikskólans ber 

að nefna allt starfsfólk og börn. Lýðræðislegt starf teygir sig þó út fyrir veggi leikskólans og er 

samstarf við heimili og skóla og við nærsamfélagið hluti af lýðræðislegri menntun (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19).  

2.2  Mannréttindi og félagslegt réttlæti 

Hér að framan hefur verið fjallað um einstaklingsbundin viðhorf og virðingu fyrir öðrum 

sem grunn að lýðræðislegu samfélagi. Nám barna til lýðræðis á að fara fram þannig að þau 

séu þátttakendur í lýðræðissamfélagi innan veggja skólans þar sem borin er virðing fyrir 

hverjum og einum og geta þeirra og þroski viðurkennd. Lýðræðiskennsla á að stuðla að 

jafnrétti ólíkra hópa og einstaklinga samfélagsins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 19). Markmið lýðræðismenntunar endurspegla ákvæði um rétt barna til að tjá 

skoðanir sínar í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins  (I hluti/1989). Guðrún 

Alda Harðardóttir (2012, bls. 124-125) fjallar um hvernig viðhorf leikskólakennara til eigin 

starfshátta hafi áhrif á valdeflingu og ákvarðanatöku barna sem þeir starf með. Kennarar nýti 

sér þekkingu sína á fjölbreyttum fræðum til að efla sjálfstæði barna og ákvarðanatöku þeirra. 

Það virðist því sem viðhorf og þekking kennara hafi áhrif á starfshætti þeirra og hvernig þeir 

ná að uppfylla kröfur um lýðræðislega þátttöku barna í leikskólastarfi (Guðrún Alda 

Harðardóttir, 2012, bls. 124-125).  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (I hluti/1989) kveður á um að ekki 

megi mismuna börnum á grundvelli ,,…kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, 

stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna með tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða 

félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna þess eða foreldris þess 

eða lögráðamanns‘‘.  Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2012, bls. 4-5) bendir á mikilvægi þess að 

kennarastéttin sé sem fjölbreyttust og að kennarar eigi sér margbreytilegan félagslegan 

bakgrunn. Það leiði til samvinnu og samstarfs kollega sem eigi ólíkan bakgrunn og reynslu. 

Þar sem kennarar eigi að miðla samvinnu af slíkum toga til nemenda sinna sé gott að þeir 

hafi reynslu af slíku sjálfir.  Það sama má segja um samvinnu kennara við fagfólk, foreldra og 
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nærsamfélagið þar sem lýðræðiskennsla krefjist þess að nemendur eigi sjálfir í slíkri 

samvinnu.   

Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir (2012, bls. 39-40) fjalla um hlutverk 

skóla þar sem börn verja meirihluta dagsins. Þau byggja umfjöllun sína á skrifum Jane Roland 

Martin sem bendir á að þeim mun meiri tíma sem börn verja utan heimila sinna þeim mun 

meiri göt myndist í menntun þeirra sem séu af siðferðilegum toga. Börnin læri því ekki að 

bera umhyggju fyrir umhverfi sínu eða samnemendum. Þau læri ekki hjálpsemi eða að 

undrast. Skólar verði því að fylla í þessi skörð. Börn læri þátttöku í samfélagi með því að taka 

þátt í samfélagi innan skólans. Ólafur Páll Jónsson (2011, bls. 118) bendir á að lýðræðislegt 

samfélag fangi vel fjölbreytileika mannlífsins. Samfélag lýðræðis taki margbreytilegum 

þörfum, færni og óskum opnum örmum. Í lýðræðislegu samfélagi sem snýst um samveru og 

samvinnu og byggir á einstaklingsbundnum viðhorfum skiptir máli að fólk beri virðingu hvert 

fyrir öðru (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 119-120). Það leiði ekki einungis til betra samfélags 

heldur sé virðing fyrir náunganum límið sem haldi samfélaginu saman. Þannig verður 

félagslegt réttlæti hluti af lýðræðismenntun barna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 19).  
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3 Ávinningur af foreldrasamstarfi  

Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 48) er lögð 

áhersla á samstarf foreldra og leikskólakennara sem lykil að velgengni barns og líðan þess í 

leikskólanum. Á milli þessara aðila þarf að ríkja traust sem byggt er á skilningi og virðingu 

fyrir reynslu og þekkingu hvors annars. Mikilvægi trausts og skilnings í samskiptum kennara 

og foreldra felst ekki síst í að brúa bil milli heimilis og skóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 48-49). Það skiptir máli að kennarar raði foreldrum ekki 

í hópa byggða á staðalímyndum og fordómum (Brooker, 2008, bls. 56).  Heldur eigi þeir að 

hlusta eftir aðstæðum og þörfum hverrar og einnar fjölskyldu fyrir sig. Þekking á reynslu og 

áhugasviði barna gefur kennurum vettvang til að skipuleggja umfjöllunarefni eða áherslur og 

ýta þannig undir frekara nám barna (McLachlan, Fleer og Edwards, 2013, bls. 64). Því er 

mikilvægt að kennarar tengist foreldrum og kynnist aðstæðum fjölskyldna þeirra barna sem 

þeir sinna. Brooker (2008, bls. 56) fjallar um heimamenningu (e. home culture) sem hver og 

ein fjölskylda skapar sér og mikilvægi þess að kennarar sýni skilning og virðingu gagnvart 

ólíkri heimamenningu barna í leikskólum. Rík samskipti við foreldra veita kennurum innsýn í 

fjölskyldulíf sem er oft ólíkt því sem þeir hafa sjálfir kynnst (Draper og Wheeler, 2010, bls. 

183).  

3.1 Heimamenning  

Frá fæðingu búa börn við sína ákveðnu heimamenningu (Brooker, 2008, bls. 61). Í henni 

felst sú nálgun sem fjölskylda barns hefur að uppeldi. Menningin mótast af þeim þáttum sem 

foreldrar og aðrir fjölskyldumeðlimir leggja áherslu á við umsjá barnsins. Sem dæmi má 

nefna svefnvenjur eða undirbúning fyrir skólanám (Brooker, 2008, bls. 61-62). Slík menning 

getur verið svipuð milli fjölskyldna sem tilheyra sama þjóðfélagshópi en byggir þó fyrst og 

fremst á þeim einstaklingum sem mynda hverja fjölskyldu fyrir sig (Brooker, 2008, bls. 56). 

Brooker (2008, bls. 61) bendir á að leikskólar taki mið af heimamenningu síns samfélags 

þegar námsumhverfi er mótað. Í stefnu leikskólanna speglast því sýn nærsamfélagsins á 

uppeldi og menntun barna. Umhverfi og efniviður í leikskólum eru sjáanleg dæmi um að 

leikskólar fylgi sameiginlegri sýn samfélagsins á uppeldi og menntun barna. Einnig leggja 

kennarar sig fram við að kynnast daglegum venjum og umönnun ungra barna þegar þau 

hefja leikskólagöngu til að geta líkt eftir heimamenningu þeirra.  Ekki eru allir þættir 

heimamenningar eins sýnilegir en geta þó haft áhrif á upplifun barna af skólagöngu. Sem 

dæmi má nefna tengsl fjölskyldunnar við nærsamfélag sitt og áherslur fjölskyldna á menntun 

og undirbúning fyrir skólagöngu (Brooker, 2008, bls. 62). 

Foreldrar leggja misjafna áherslu á undirbúning fyrir skólagöngu (Brooker, 2008, bls. 

62). Val á ákveðnum leikföngum eða heimsóknir á bókasöfn eru meðal þátta sem foreldrar 
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telja styðja við nám barna sinna.  Eins og þegar leikskólar spegla viðmið samfélags í starfi sínu 

eru áherslur foreldra á undirbúning formlegs náms ekki alltaf sjáanlegar eða meðvitaðar. 

Foreldrar nýta eigin þekkingu og reynslu úr barnæsku til að kenna börnum sínum til að 

mynda með því að benda á tölustafi í texta eða skrifa upp einfaldar setningar. Þessar 

áherslur breytast með hverjum nýjum fjölskyldumeðlim en eru alltaf til staðar. Þessar 

ómeðvituðu áherslur móta heimamenninguna sem hefur áhrif á skoðanir og gjörðir fólks, 

meðal annars hvernig það elur upp börnin sín. Heimamenningin er mótuð af sögu 

fjölskyldunnar, þjóðfélagsstöðu hennar, staðsetningu og reynslu af skólagöngu og starfi. 

Upplifun foreldra og reynsla hefur áhrif á börnin og mótar viðhorf þeirra og væntingar til 

lífsins. Þannig getur neikvæð reynsla foreldra af eigin skólagöngu haft áhrif á upplifun barna 

og viðmót þeirra til skóla (Brooker, 2008, bls. 63). Séu foreldrar opnir fyrir og tilbúnir að deila 

eigin heimamenningu með kennurum getur það gert börnum auðveldara fyrir að aðlagast 

menningu skólans. Á sama tíma getur viðmót foreldra sem ekki treysta skólanum fullkomlega 

fyrir menntun barna sinna gert það að verkum að börn þeirra sýna tortryggni gagnvart 

kennurum og eigi erfiðara með að tengjast nýju umhverfi (Brooker, 2008, bls. 63).  

3.1.1 Tvöföld félagsmótun 

Börn hafa hvað best tækifæri til náms þegar sterk tengsl eru milli heimilis og skóla 

(McLachlan, Fleer og Edwards, 2013, bls. 63). Séu samskipti milli foreldra og kennara 

takmörkuð getur það leitt til þess að börn upplifi tvöfalda félagsmótun (e. dual socialisation). 

Tvöföld félagsmótun felur í sér að reynsla og upplifun barna heima og í leikskólanum er svo 

ólík að þau verða að læra reglur og venjur tveggja félagslegra kerfa. Væntingar beggja 

stofnana (heimilis og skóla) sýna barni ólíkar áherslur og hafa áhrif á þroska þess og 

menntun. Séu kennarar meðvitaðir um þær ólíku aðstæður sem börn lifa og hrærast í geta 

þeir skipulagt starf sem tekur mið af fyrri reynslu og upplifun barnanna. Kennarar geta með 

því móti einnig nýtt styrkleika barna til að skipuleggja nám þeirra (McLachlan, Fleer og 

Edwards, 2013, bls. 63). 

 Áhersla kennara á fyrri reynslu barna í undirbúningi fyrir nám þeirra í leikskólanum 

ætti ekki að einskorðast við upplifanir þeirra heimavið og hvað þau fást við þar (McLachlan, 

Fleer og Edwards, 2013, bls. 63-64). Heldur eiga kennara að líta til styrkleika barna og 

kunnáttu þeirra þegar starf í leikskólanum er skipulagt. Kennarar geta nýtt kunnáttu og 

áhuga einstaka barns á ýmsum viðfangsefnum til að miðla efni og þekkingu til allra barnanna. 

Þannig getur kunnátta og reynsla barna að heiman verið kveikja að áherslum í starfi 

deildarinnar. Til að mynda fjalla McLachlan, Fleer og Edwards (2013, bls. 64) um áhuga eins 

barns á stjörnufræði og hvernig kennari grípur tækifærið og kennir öllum barna hópnum um 

reikistjörnurnar og gang sólarinnar. Barnið fær tækifæri til að miðla þekkingu, bæta við hana 

og allur barnahópurinn tekur þátt í kennslunni. 
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3.2 Ávinningur foreldrasamstarfs fyrir börn 

Draper og Wheeler (2010, bls. 180) benda á að ekkert hafi jafnmikil áhrif á þroska barna 

og það sem foreldrar gera með þeim heima. Þá skiptir ekki máli hver félags- eða 

efnahagsstaða foreldra er. Sé á heimilinu lagt upp úr námsumhverfi barna þar sem foreldrar 

taka þátt í leik barna og hvetji þau til sjálfstæðrar hugsunar standa börn framar í félags- og 

vitsmunaþroska. Þar sem foreldrar eru í ríkjandi hlutverki í lífi barna sinna skiptir máli að 

kennarar og foreldrar eigi í góðu samstarfi. Börn njóta góðs af samstarfi þegar kennarar 

viðurkenna þekkingu foreldra (Draper og Wheeler, 2010, bls. 181). Foreldrar leggja líka 

áherslu á dagleg og jákvæð samskipti við kennara því að þeirra mati munu börnin þeirra 

njóta góðs af (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017, bls. 8).  Börnum er annt um 

að fullorðna fólkinu í lífi þeirra, foreldrum og kennurum komi vel saman (Draper og Wheeler, 

2010, bls. 181). Það skiptir líka máli að þeir fullorðnu hafi sameiginlegan skilning og sýn á 

nám og þroska barna. Foreldrar miðla upplýsingum um áhugamál og getu barna sinna til 

kennara. Á móti geta kennarar deilt með foreldrum námi barna í leikskólanum (Draper og 

Wheeler, 2010, bls. 182). 

3.3 Hlutverk  og reynsla foreldra 

Eins og fram hefur komið byggir foreldrasamstarf fyrst og fremst á trausti milli kennara 

og foreldra. Foreldrar sem upplifa jákvæð samskipti við kennara barna sinna eru líklegri til að 

veita kennurum innsýn í líf fjölskyldunnar (Draper og Wheeler, 2010, bls. 182).  Slík samskipti 

leiða af sér að kennarar skilja aðstæður barna betur og geta með skilvirkari hætti mætt 

þörfum þeirra og áhuga. Þannig verða börn ánægðari með veru sína í leikskólanum. Í gegnum 

samskipti öðlast foreldrar skilning á námi og leik barna í lekskólanum. Þeir fá víðari sýn á 

þroska ungra barna og þekking leikskólakennara hjálpar foreldrum að átta sig á hvort hegðun 

barna sé raunverulegt áhyggjuefni eða ekki. Þá geta foreldrar fengið upplýsingar um leikefni 

og efnivið og tekið mið af því þegar leikefni er valið fyrir heimilið.  

Rannsókn Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2017) sýnir að íslenskir 

foreldrar eru sammála þessum áherslum Draper og Wheeler (2010, bls. 182). Foreldrar leggja 

mikið upp úr að traust ríki milli þeirra og kennara vegna þess að það leiði til frekari ánægju 

og öryggis barna í leikskólanum (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017, bls. 8). 

Þeir vilja kynnast aðstæðum í leikskólanum og samnemendum barna sinna og foreldrum 

þeirra. Þá telja foreldrar að þeir geti leitað til kennara en geri það einkum ef eitthvað kemur 

uppá, séu börnin ánægð í leikskólanum láti foreldrar kyrrt liggja (Arna H. Jónsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2017, bls. 8).  

Draper og Wheeler (2010, bls. 182) benda á að sumir foreldrar fagni jafnan tækifærum 

til þátttöku í starfi leikskólans. Foreldrar geti miðlað þekkingu úr eigin starfi eða áhugamálum 
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til barnanna. Þátttaka foreldra í félagsstarfi leikskólans veitir þeim grundvöll til að láta 

skoðanir sínar í ljós og hafa með einhverjum hætti áhrif á stefnu og starfshætti leikskólans. 

Reynsla foreldra af slíku félagsstarfi er þó misjöfn og dæmi um að foreldraráð starfi án mikilla 

samskipta við aðra foreldra (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017, bls. 13). 

Foreldrar telji það ekki í sínum verkahring að hafa bein áhrif á dagleg störf leikskólans. Arna 

H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2017, bls. 12) fjalla um ósamræmi í viðbrögðum 

leikskólakennara við hugmyndum foreldra um hugmyndafræði leikskólans og áherslu í 

aðalnámskrá. Þegar foreldrar tjái sig um störf leikskólans og séu ósammála starfsháttum 

bregðist leikskólakennarar við með útskýringum. Slík samskipti endi oft í því að foreldrar láti í 

minni pokann fyrir sérfræðiþekkingu leikskólakennaranna (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2017, bls. 12). Sem dæmi má nefna, að faðir sem var ósammála áherslum í starfi 

leikskólans fékk þær upplýsingar frá deildarstjóra að ekki yrðu gerðar breytingar þrátt fyrir 

ósætti hans (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017, bls. 8). Í aðalnámskrá leikskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 49) er þó lögð áhersla á að 

leikskólakennarar hlusti eftir og ígrundi sjónamið foreldra og að þeir séu hvattir til þátttöku í 

foreldraráði og innra mati leikskólans. 

3.4 Foreldrar af erlendum uppruna 

Eins og fram hefur komið er að mörgu að hyggja í foreldrasamstarfi ef vel á að takast. 

Þetta á ekki síst við um samstarf við foreldra af erlendum uppruna. Leikskólabörnum sem 

eiga annað móðurmál en íslensku hefur fjölgað stöðugt frá því um aldamótin en árið 1998 

var þessi hópur leikskólabarna 3,8% (Hagstofa Íslands, 2020). Áratug síðar eða árið 2008 voru 

börn með erlent móðurmál 8,3% barna í leikskólum landsins. Árið 2018 voru 13,7 % barna 

með erlent móðurmál í leikskólum á Íslandi eða um 2.572 börn. Þessari fjölgun barna með 

erlent móðurmál fylgja nýjar áskoranir fyrir kennara. Eins og bent hefur verið á hafa 

fjölskyldur með ólíkan bakgrunn mismunandi heimamenningu (Brooker, 2008, bls. 56). Þetta 

getur leitt til tvöfaldrar félagsþróunar sé ekki samræmi í áherslum kennara í leikskólanum og 

foreldra heima við (McLachlan, Fleer og Edwards, 2013, bls. 63).  

Á Íslandi hafa samskipti leikskólakennara og foreldra af erlendum uppruna verið 

rannsökuð talsvert. Í einni íslenskri rannsókn kom fram að pólskar mæður upplifðu að þær 

hefðu ekki auðveldlega aðgang að kennurum (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2017, bls. 14). Einnig áttu þær í erfiðleikum með að taka þátt í atburðum í leikskólanum á 

vinnutíma og höfðu litla vitneskju um íslenskt skólakerfi. Leikskólakennarar í sömu rannsókn 

áttu erfitt með að finna jafnvægi milli þess að koma til móts við erlenda foreldra og veita of 

mikla þjónustu (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017, bls. 11). 

Leikskólakennararnir höfðu meðal annars reynslu að því að fylla út umsóknir um 

grunnskólavist fyrir erlenda foreldra og fannst þeir ganga of langt í þjónustuhlutverki með 
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slíkri vinnu. Þær Arna og Jóhanna (2017, bls. 14) segja þó að leikskólakennararnir tækju 

hlutverk sitt alvarlega og vildu gera vel í samskiptum sínum við foreldra af erlendum 

uppruna.   

Anna Lilja Sævarsdóttir, Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Hermína Gunnþórsdóttir (2013) 

fjalla um samskipti deildarstjóra við erlenda foreldra sem ekki tala íslensku. Þar kemur fram 

að deildarstjórar eru almennt öruggir í sínum samskiptum við foreldra sem ekki tala íslensku 

en telja foreldrana frekar óörugga í samskiptum við sig (Anna Lilja Sævarsdóttir, Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir og Hermína Gunnþórsdóttir, 2013, bls. 9). Rannsakendur lýsa undrun á þessu 

vegna þess að meirihluti deildarstjóranna lýsti jákvæðum samskiptum við foreldra. Þær Anna 

Lilja, Anna Elísa og Hermína (2013, bls. 12) benda á að óöryggi foreldra þýði ekki endilega 

áhugaleysi. Kennarar þurfi að virða ólík viðhorf og menningu fjölskyldna og sýna foreldrum 

og börnum skilning og stuðning sýni þau óöryggi í samskiptum.  

3.5 Hlutverk og reynsla leikskólakennara 

Eins og fram hefur komið miðla foreldrar upplýsingum um börn sín til leikskólakennara 

sem nýta þær til undirbúnings náms í leikskólanum. Í aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 49) er bent á að þetta sé ein af þeim leiðum sem 

foreldrar geta nýtt til að styðja við leikskólagöngu barna sinna, það er að miðla upplýsingum 

sem kennarar nýta til að skipuleggja nám barnanna. Með því að sameina þekkingu 

leikskólakennara í menntun ungra barna og þekkingu foreldra á sínu barni er hægt að skapa 

bestu námstækifæri fyrir barnið (Draper og Wheeler, 2010, bls. 183). 

Einnig fá leikskólakennarar tækifæri til að kynnast fjölskyldum barna sem hafa aðra 

siði og heimamenningu en þeirra eigin (Draper og Wheeler, 2010, bls. 183). Arna H. 

Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2017) fjalla meðal annars um reynslu pólskra mæðra og 

íslenskra leikskólakennara af samstarfi. Þar kemur fram að pólsku mæðurnar upplifðu sig 

frekar utan gátta í samskiptum og samstarfi við leikskólann (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2017, bls. 11). Arna og Jóhanna (2017, bls. 14) benda á að hætt sé við að 

leikskólakennarar líti fram hjá ólíkum þörfum foreldra sem tali annað tungumál eða hafa 

ólíka menningu. Leikskólakennarar líti jafnvel á allan foreldrahópinn sem heild og samsami 

sig þá með þeim sem eiga svipaðan bakgrunn og þeir sjálfir. Þá eigi þeir foreldrar sem ekki 

tilheyra ríkjandi menningu eða þjóðfélagsstöðu það til að gleymast. 

Þær Arna og Jóhanna (2017, bls. 14) benda einnig á að ef til vill þurfi leikskólakennarar 

að kynna sér kenningar fræðimanna sem segja að sérfræðiþekking foreldra á sínu barni sé 

viðurkennd og hún lögð til grundvallar náms barna í leikskólanum. Þá megi leikskólakennarar 

huga að hlutverki sínu í að gæta að félagslegu réttlæti. En eins og fram hefur komið er 
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félagslegt réttlæti hluti af lýðræðislegri menntun barna sem á að flétta inn í starf 

leikskólanna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19).  
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4 Leiðir að lýðræðislegu foreldrasamstarfi 

Hér verður fjallað um leiðir að lýðræðislegu foreldrasamstarfi. Bæði nálganir sem byggja 

beint á tilmælum í aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

19) um lýðræðislegt leikskólastarf og nálganir sem endurspegla þær áherslur í 

foreldrasamstarfi sem fjallað hefur verið um hér að framan. Sagt verður frá aðferðum sem 

reyndar hafa verið á vettvangi íslenskra leikskóla eins og þátttökuaðlögun og námssögum. 

Einnig verða kynntar leiðir sem nýst gætu til að ná fram markmiðum aðalnámskrár leikskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 39-40) til að brúa á lýðræðislegan hátt bil 

milli heimilis og skóla. Menningarmiðlun og lýðræðisleg fagmennska falla undir slíka 

umfjöllun.  

4.1 Lýðræðisleg fagmennska leikskólakennara 

Geoff Whitty (2008, bls. 31-32)   fjallar um ólíkar nálganir í fagmennsku og þróun í 

fagmennsku leikskólakennara. Skilgreiningar á fagstéttum hafa snúið að þekkingu þeirra sem 

tilheyra stéttinni og hagsmunaaðilar á borð við foreldra og börn ekki átt hlut í að móta 

fagmennsku leikskólakennara. Hér verður stuttlega farið yfir þróun fagmennsku almennt og 

hvernig hún hefur áhrif á nýjar lýðræðislegar stefnur í fagmennsku leikskólakennara. Um 

miðja 20. öldina var sett fram skilgreining á hefðbundnum fagstéttum sem byggði á 

eftirfarandi þáttum: fræðilegri þekkingu, menntun, reglum sem lýsa hlutverki stéttarinnar og 

öflugum félagasamtökum. Þessar skilgreiningar áttu helst við fagstéttir lækna og 

lögfræðinga. Það var mikilvægt í augum margra að kennarastéttin yrði metin út frá þessum 

skilgreiningum sem fræðistétt. Með tímanum hafa fræðimenn þó fjarlægst þessa þröngu 

skilgreiningu og fremur sagt að fagmennska sé skilgreind af túlkun fólks á hverjum tíma fyrir 

sig. Whitty (2008, bls. 32) bendir þó á að í flestum löndum séu fagstéttir skilgreindar af 

yfirvöldum því flestar fagstéttir starfa á opinberum vettvangi.  

Þróun fagmennsku leikskólakennara í Bretlandi hefur að miklu leyti verið mótuð af 

yfirvöldum (Whitty, 2008, bls. 42-43). Til að mynda hafa kennarar á leik- og grunnskólastigi 

þurft að vinna náið með öðrum starfsstéttum svo sem félagsfræðingum, 

hjúkrunarfræðingum og félagsraðgjöfum. Þetta hefur kallað á svokallaða samvinnu 

fagmennsku (e. collaborative professionalism) þar sem ólíkar fagstéttir vinna saman og 

marka hlutverk hverrar fagstéttar í sameiningu. Þetta vakti nokkurn óróa meðal 

leikskólakennara sem vildu halda í hefðbundnar skilgreiningar fagmennsku. Whitty (2008, 

bls. 43) bendir á að ótti við nýjar skilgreiningar sé óþarfur þar sem fræðimenn hafi í raun talið 

hefðbundnar skilgreiningar úreltar. Auk þess hefur verið bent á að hefðbundinni fagmennsku 

hafi alltaf fylgt útilokun valdlausra hagsmunahópa.  
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Í þessu ljósi bendir Whitty (2008, bls. 44) á enn nýja nálgun fagmennsku sem byggi á 

lýðræðislegum starfsháttum. Lýðræðisleg fagmennska (e. democratic professionalism) snýst 

um samvinnu kennara og hagsmunahópa sem lengi hafa setið halloka við skipulagningu 

skólastarfs en það eru foreldrar og börn. Hlutverk leikskólakennara í slíkri fagmennsku er að 

leiða breytingar sem stuðli að opnara og réttlátara samfélagi (Whitty, 2008, bls. 45). Sú vinna 

byggir á samskiptum og samvinnu milli stofnana, yfirvalda, skóla og annarra hagsmunaaðila. 

Lýðræðisleg fagmennska felur í sér tækifæri fyrir leikskólakennara til að nýta 

sérfræðiþekkingu sína og samtvinna hana við lýðræðislegra starfshætti (Whitty, 2008, bls. 

46). Lýðræðisleg fagmennska kallast þannig á við hugmyndir í aðalnámskrá leikskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19 og 49) um lýðræðiskennslu og ábyrgð 

kennara á þátttöku hagsmunaaðila í skipulagningu og mati á starfi leikskóla. 

4.2 Þátttökuaðlögun 

Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. bls. 

48) er við upphaf leikskólagöngu lagður grunnur að samstarfi foreldra og kennara. Í 

aðlögunarferli barna í leikskóla er lögð áhersla á að byggja upp traust milli foreldra, kennara 

og barna (Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 681-683). Aðlögun foreldra að umhverfi leikskólans er 

ekki síður mikilvæg en aðlögun barna (Brooker, 2008, bls. 42). Á þessum tímamótum getur 

skipt sköpum að kennarar myndi jákvæð tengsl við foreldra því annars er hætta á stirðleika í 

samskiptum seinna meir. Foreldrar og kennarar sem ræða á vinsamlegan hátt um áherslur í 

umönnun og menntun barna draga úr líkum á að upp komi ósætti sem hafi neikvæð áhrif á 

barnið (Brooker, 2008, bls. 53). 

Aðlögun barna að leikskóla er streituvaldandi ferli fyrir börn og foreldra (Kristín 

Dýrfjörð, 2009, bls. 681). Hefðbundin aðlögun á Íslandi byggði á tengslakenningum og 

kenningum um aðskilnaðarkvíða. Slíkar kenningar ganga út frá því að aðskilnaður við foreldra 

valdi börnum kvíða. Aðskilnaður við foreldra þurfi að vera hægur og að börn fái tíma til að 

kynnast nýju umhverfi, annað ógni tilfinningaþroska og getu barna til náms. Kristín Dýrfjörð 

(Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 681-682) bendir á að þessi nálgun geri lítið úr getu og sjálfstæði 

barna. Þá gangi þessi hugmyndafræði gegn hugmyndum um leikskólann sem samfélag þar 

sem fullorðnir og börn móta saman þekkingu og sameiginlegan grundvöll til náms. Í 

samræmi við aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19) eigi 

börn að hafa áhrif á eigin nám.  Árið 2009 kynnti Kristín Dýrfjörð nýja nálgun við aðlögun í 

leikskóla. Sú nálgun kallast þátttökuaðlögun og byggir á hugmyndum um að í aðlögun sé barn 

að kynnast nýjum námsaðstæðum og umhverfi. Barnið sé virkur þátttakandi í skólastarfinu 

og það séu foreldrar einnig. Þátttökuaðlögun byggir þannig á hugmyndum um lýðræðislegt 

leikskólastarf (Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 682).   
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 Þátttökuaðlögun felur í sér að foreldrar koma og verja fyrstu þremur 

leikskóladögunum með börnum sínum (Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 683). Öll börn sem eiga að 

hefja leikskólagöngu á tiltekinni deild mæta ásamt foreldrum sínum þessa þrjá daga. 

foreldrar sinna allri umönnun og í sameiningu kynnast foreldrar og börn nýju námsumhverfi. 

Kennarar sinna skipulagningu og skráningu þessa daga. Börnin eru svo ein í leikskólanum 

allan fjórða daginn. Áður hafði eitt og eitt barn verið aðlagað að deild í einu og barnið var 

einn til tvo tíma í leikskólanum í senn í allt að viku til tíu daga. Foreldrar voru með fyrsta 

daginn en smám saman brugðu þeir sér frá í styttri eða lengri tíma til að venja barnið við 

fjarveru þeirra (Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 682).  

 Deildarstjórar sem prófuðu þátttökuaðlögun sögðu að þeir hefðu þurft að sannfæra 

aðra kennara og nokkra foreldra sem voru vanir öðrum aðferðum um nýja aðlögunarformið 

(Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 686).  Í ljós kom að meiri nánd skapast milli foreldra og kennara í 

þátttökuaðlöguninni. Að sögn deildarstjóranna sýna foreldrar meira sjálfstraust í samskiptum 

við kennara og aðra foreldra. Börnin sýnast öruggari í nýju umhverfi ef þau aðlagast með 

þátttökuaðlögun. Kennarar upplifðu minna álag við þátttökuaðlögunina því það tók ekki eins 

langan tíma að aðlaga allan barnahópinn (Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 687-688). Kristín 

Dýrfjörð (2009, bls. 688) bendir á að ef til vill stafi almenn ánægja deildarstjóranna og 

annarra kennara með veru foreldra í leikskólanum af því að hlutverk beggja sé vel skilgreint. 

Foreldrar séu ekki áhorfendur í heimsókn heldur virkir þátttakendur í aðlögunarferlinu.   

 Kristín Heiðrún Harðardóttir (2017) fjallar í meistararitgerð sinni um reynslu mæðra 

af hefðbundinni aðlögun og þátttökuaðlögun. Niðurstöðurnar sýna að mæðurnar voru 

ánægðar með þátttökuaðlögunina (Kristbjörg Heiðrún Harðardóttir, 2017, bls. 41-42).  Ein 

móðir var ánægðari með reynslu af þátttökuaðlögun en með fyrri reynslu af hefðbundinni 

aðlögun. Sveigjanleiki var í skipulagningu þátttökuaðlögunar en einn leikskóli hafði mætt 

óskum foreldra um tímasetningu aðlögunar og aðlagað alla deildina á sama tíma í stað þess 

að skipta hópnum í tvö holl (Kristbjörg Heiðrún Harðardóttir, 2017, bls. 42). Að sögn einnar 

móðurinnar hafði þetta fyrirkomulag gengið vel fyrir sig og kennarar stýrt hópnum þannig að 

ekki voru of margir á sama stað til að minnka álag vegna fjölda foreldra og barna sem tóku 

þátt í aðlöguninni á sama tíma (Kristbjörg Heiðrún Harðardóttir, 2017, bls. 40). Þá var ánægja 

með upplýsingaflæði og samstarf við kennara á meðan á aðlögunarferlinu stóð (Kristbjörg 

Heiðrún Harðardóttir, 2017, bls. 45). Ein móðirin sagði að í gegnum þátttökuaðlögun hafi hún 

fengið góða innsýn í starfið og gat nýtt vitneskju sína á skipulagi deildarinnar og kynni við 

kennarana til að örva málvitund barnsins síns í gegnum skólaárið. Þær mæður sem tóku þátt 

í þátttökuaðlögun fengu frekar tækifæri til að virkrar þátttöku í leikskólastarfinu og höfðu 

betri innsýn í starfið en þær sem fengu hefðbundna aðlögun (Kristbjörg Heiðrún 

Harðardóttir, 2017, bls. 56). Kristbjörg Heiðrún  (2017, bls. 60) bendir á að þetta kunni að 
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stafa af því að foreldrar verja lengri tíma inni í leikskólanum í þátttökuaðlögun en í 

hefðbundinni aðlögun.  

4.3 Námssögur 

Aðalnámskrá leikskóla kveður á um nokkra þætti í námi ungra barna þar sem 

leikskólakennurum ber að eiga ríkuleg samskipti og samstarf við foreldra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 48-49). Einn af þessum þáttum er mat á námi barna. Ein 

leið til að meta og skrá nám barna í samstarfi við foreldra er að gera námssögur (e. Learning 

stories). Námssögur eru leið fyrir kennara til að skrá atferli eða leik barna (Alexander, 2020). 

Skráningin er skrifleg og oft eru ljósmyndir eða myndbönd nýtt til að styðja við textann. 

Jafnframt því að lýsa atferli eða gjörðum barns er bætt við skráninguna mati kennara á getu 

barns eða uppgötvun sem sett er í samhengi við nám og þroskaferil barna. Með námssögum 

er geta og kunnátta barns skráð í stað þess að einblína á það sem vantar uppá í getu barns 

miðað við aldur og þroska. Mjög mikilvægt er að sá sem skráir námssögu þekki barnið mjög 

vel, hvernig það hegðar sér eða bregst við í hvers lags aðstæðum. Ef kennari þekkir barnið 

ekki vel er hætt við að hann leggi merkingu í atferli sem standist ekki eða dragi rangar 

ályktanir um þroska barns eða kunnáttu.  

 Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir (2015) unnu að starfendarannsókn í 

átta leikskólum með það að markmiði að fylgjast með hvernig deildarstjórar öðluðust færni í 

mati á námi barna í gegnum námssögur. Deildarstjórar lýstu því að þjálfa þyrfti upp hæfni til 

að skrá nám barna í gegnum námssögur. Þeir álitu námssögur bjóða uppá fjölbreyttar leiðir 

til skráningar og hver kennari fyrir sig gæti skráð á þann hátt sem honum væri tamast (Kristín 

Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015, bls. 15-16). Þá bauð þátttaka barna í 

matsferlinu tækifæri til að heyra sjónarmið þeirra sem væru jafnvel ólík fyrir fram mótuðum 

hugmyndum kennara. Einnig kom fram hjá einum deildarstjóranna að virðing hans fyrir 

sjónarmiðum foreldra og barna hefði aukist í gegnum ferlið (Kristín Karlsdóttir og Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2015, bls. 20). Þær Kristín og Anna Magnea (2015, bls. 22) lýsa því að 

deildarstjórar hafi öðlast færni í að eiga í samræðum við samstarfsfélaga, börn og foreldra 

um nám barna. Einnig að deildarstjórar höfðu endurmetið eigin starfsaðferðir og 

fagmennsku. 

Heiða Mjöll Brynjarsdóttir (2015) segir í meistaraverkefni sínu meðal annars frá 

upplifun foreldra af námssögum. Þar kemur fram að foreldrar fengu aukna innsýn í starf 

leikskólans og meiri upplýsingar í gegnum námssögur en þeir voru vanir frá samræðum við 

börnin sín (Heiða Mjöll Brynjarsdóttir, 2015, bls. 58-59). Þá gáfu skráningarnar tækifæri til að 

dýpka umræðu um nám barna heima fyrir. Foreldrar lýstu ánægju með að fá stafrænar 

skráningar því þá var líklegra að þeir gætu skoðað þær. Námssögur styrktu þannig samskipti 
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milli heimilis og skóla og vöktu áhuga foreldra á mati á námi barna sinna (Heiða Mjöll 

Brynjarsdóttir, 2015, bls. 68-69) 

4.4 Menningarmiðlun  

Eins og fram hefur komið eru leikskólinn og heimilin mismunandi menningarheimar þar 

sem ólíkar væntingar og reglur hafa áhrif á nám og þroska barna (McLachlan, Fleer og 

Edwards, 2013, bls. 63-64). Ein leið fyrir leikskólakennara til að bæta samstarf við foreldra og 

mæta ólíkum áherslum í félagslegu umhverfi barna er menningarmiðlun. Menningarmiðlun 

(e. cultural broker) snýst um að miðla menningu milli heimilis og skóla og brúa þannig bil í 

reynslu barna (McLachlan, Fleer og Edwards, 2013, bls. 48-49). Kennarar ættu að gera ráð 

fyrir menningarmiðlun í námskrám leikskólanna því hún getur brúað bil í reynslu barna milli 

heimilis og skóla. Menningarmiðlandi námskrá tengir starf leikskólans við reynslu barna að 

heiman. Í þessu samhengi er mikilvægt að huga að því hvaða augum kennarar líta nám ungra 

barna. Það er að segja með hvaða hætti börn læra og hvað þau eiga að læra. Séu kennarar á 

því máli að byggja eigi nám á fyrri reynslu barna er menningarmiðlun ágætis nálgun til að 

brúa bil milli heimilis og skóla (McLachlan, Fleer og Edwards, 2013, bls. 48-49).  

 Taki kennarar að sér hlutverk menningarmiðlara getur verið gagnlegt að skoða nám 

barna í menningarsögulegu samhengi. Með menningarsögulegu samhengi (e. cultural-

historic perspective) er átt við að kennarar setji þekkingu sína á námi og þroska barna í 

samhengi við heimamenningu í þeirra nærsamfélagi (McLachlan, Fleer og Edwards, 2013, bls. 

51). Kennarar geta byggt á þeirri þekkingu sem safnast hefur í samfélaginu í gegnum tíðina 

og hefur mótað menningu og sögu þess. Þannig getur kennari brúað bil milli 

heimamenningar barna og leikskólans með því að setja menninguna í samhengi við 

hefðbundnar nálganir í námi barna í leikskólum. Mclachlan, Fleer og Edwards (2013, bls. 51) 

byggja umfjöllun sína á kenningum Vygotskys um menningarlega þekkingu samfélaga. En 

með því er átt við að sameiginleg þekking, reynsla og aðferðir samfélags sem er til staðar 

þegar barn fæðist móti þroskaferil þess. Þegar nýjar kynslóðir bætast í nærsamfélagið mótast 

og bætist í sameiginlega þekkingu sem leiðir til breytinga. Þannig er þátttaka barna í 

heimamenningu hvati til þroska og náms (McLachlan, Fleer og Edwards, 2013, bls. 52). Börn 

bera með sér menningarlega þekkingu nærsamfélagsins en breyta henni og móta þegar þau 

fást við ný viðfangsefni.  
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5 Samantekt og umræða 

Í upphafi þessarar ritgerðar voru lagðar fram þrjár spurningar um foreldrasamstarf og 

lýðræði sem verður svarað hér. Fyrsta spurningin var: Hvers vegna er mikilvægt að ýta undir 

þátttöku foreldra í lýðræðislegu leikskólastarfi? Til að geta fyllilega svarað þeirri spurningu 

var önnur spurning lögð fram: Hvert er mikilvægi foreldrasamstarfs í leikskólum?  Að lokum 

var horft til aðferða sem prófaðar hafa verið í leikskólastarfi: Hvernig er hægt að ýta undir 

þátttöku foreldra í leikskólastarfi með lýðræðislegum hætti? 

Mikilvægi foreldrasamstarfs í leikskólastarfi byggir á því að með samskiptum byggðum á 

trausti, skilningi og virðingu geta kennarar og foreldrar betur mætt þörfum einstakra barna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 49-48). Sérfræðiþekking leikskólakennara 

og þekking foreldra á sínu barni skapa sameiginlegan grundvöll fyrir nám barna (Draper og 

Wheeler, 2010, bls. 181-183). Kennarar nýta þekkingu foreldra til að brúa bil milli reynslu 

barna heima við og náms í leikskólanum. Þetta er ekki síst mikilvægt þar sem börn geta 

upplifað tvöfalda félagsmótun ef áherslur og reynsla í leikskólum er of ólík reynslu heima við 

(McLachlan, Fleer og Edwards, 2013, bls. 63-64). Við skoðun þessara þátta þykir ljóst að 

mikilvægi foreldrasamstarfs liggi í traustum samskiptum og miðlun þekkingar milli heimilis og 

skóla, sem spornar gegn tvöfaldri félagsmótun og auðveldar börnum að taka þátt í eigin 

heimamenningu (Brooker, 2008, bls. 56) og menningu skólasamfélagsins. 

Þá er vert að spyrja hvers vegna er mikilvægt að ýta undir þátttöku foreldra í 

lýðræðislegu skólastarfi? Leikskólar eiga að vera lýðræðislegt samfélag þar sem starfsfólk, 

börn og foreldrar eiga í samvinnu og samræðum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 19). Þessi nálgun byggir á hugmyndum John  Dewey um lýðræði þar sem 

einstaklingar eiga í samræðum sem einkennast af virðingu (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2012, bls. 11-12). Lýðræðissamfélagið tengist þannig mannréttindum þar sem 

virðing fyrir ólíkum bakgrunni einstaklinga er hluti af félagslegu réttlæti. Ólíkir hópar eiga 

ólíka heimamenningu (Brooker, 2008, bls. 56) og því er mikilvægt að kennarar geti unnið 

með fjölbreyttum hópi einstaklinga (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012, bls. 4). Lýðræðisleg 

þátttaka foreldra í leikskólastarfi er þannig byggð á skilningi og virðingu.  

Svör við fyrstu tveimur rannsóknarspurningum þessarar ritgerðar tengjast nokkuð. 

Mikilvægi foreldrasamstarfs í leikskólastarfi markast af því að það auðveldar kennurum að 

skipuleggja nám barna. Þekking á heimilisaðstæðum og skilningur á heimamenningu hjálpar 

kennurum og foreldrum að brúa bil milli þeirra félagskerfa sem barnið er þátttakandi í heima 

og í leikskólanum. þátttaka foreldra í lýðræðislegu leikskólastarfi afmarkast fyrst og fremst af 

þeirri staðreynd að þeir eru hluti af lýðræðissamfélagi leikskólanna. Foreldrar eru 

hagsmunaaðilar leikskólasamfélagsins og þess vegna er mikilvægt að ýta undir þátttöku 
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þeirra í lýðræðislegu leikskólastarfi. Mikilvægi foreldrasamstarfs í lýðræðislegu skólastarfi 

tengist lýðræðislegri nálgun á skólasamfélagið sem gerir ráð fyrir þátttöku allra 

hagsmunaaðila, sem byggir á skilningsríkum samræðum þar sem borin er virðing fyrir 

skoðunum og reynslu ólíkra einstaklinga.  

En hvernig er þá hægt að ýta undir þátttöku foreldra með lýðræðislegum hætti? Við 

skulum hafa í huga mikilvægi þess að skilningur og gagnkvæm virðing ríki milli 

leikskólakennara og foreldra. Einnig að virðing fyrir ólíkum skoðunum og reynslu 

einstaklinga, gildi sem endurspegla mannréttindi barna (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins I hluti/1989). Þátttökuaðlögun er dæmi um leið sem færir foreldra inn í starf 

leikskólans og byggir á þeirri hugmynd að foreldrar og kennarar miðli þekkingu um börn, sín 

á milli (Kristín Dýrfjörð, 2009). Reynsla foreldra og deildarstjóra af slíku upphafi 

leikskólagöngu er almennt jákvæð. Þekking foreldra á barni sínu er metin og kennarar gefa 

sér tíma til að kynnast börnum og fjölskyldum þeirra. Þetta leiðir til samstarfs sem allir 

hagsmunaaðilar eiga hlutdeild að og má því nýta til að ýta undir samstarf við foreldra með 

lýðræðislegum hætti.  

  Þegar líður á leikskólaferlið er hægt að horfa til leiða á borð við námssögur. 

Námssögur eru skráningar þar sem geta barna er höfð að leiðarljósi og nám þeirra skráð af 

kennurum sem þekkja það vel (Alexander, 2020). Skráningarnar veita tækifæri til að miðla 

námi barna í leikskólanum til foreldra og kveikja samræður milli kennara og foreldra. 

Foreldrar lýsa ánægju með slíka innsýn í leikskólastarf, sérstaklega ef skráningar eru rafrænar 

(Heiða Mjöll Brynjarsdóttir, 2015, bls. 58-59). Eins og Geoff Whitty (2008, bls. 45) bendir á 

hafa raddir hagsmunaaðila á borð við foreldra og börn ekki alltaf fengið að heyrast. 

Lýðræðisleg nálgun á skólastarf felur þó í sér að allir geti látið skoðun sína í ljós og að 

samstarf milli foreldra, barna og leikskólakennara séu haft að leiðarljósi. Með því að skrá 

námssögur geta kennarar brúað bil milli heimilis og skóla auk þess sem þær veita foreldrum 

tækifæri til að taka þátt í mati á námi barna sinna.  

Eitt þeirra vandamála sem upp geta komið ef samstarfi og samskiptum 

leikskólakennara og foreldra er ábótavant er að börn upplifi tvöfalda félagsmótun 

(McLachlan, Fleer og Edwards, 2013, bls. 63-64). En eins og áður hefur komið fram felur það í 

sér að börn verði að læra ólíkar reglur fyrir ólík félagsumhverfi svo sem leikskóla og heimili. 

En beiti leikskólakennarar menningarmiðlun geta þeir brúað bilið milli heimilis og skóla sem 

vinnur gegn tvöfaldri félagsmótun. Menningarmiðlun felur í sér að nám barna taki mið af 

reynslu þeirra heima við og kennari byggi ofan á fyrri reynslu barna í kennslu. Virðing fyrir 

heimamenningu og ólíkum áherslum gerir menningarmiðlun að lýðræðislegri nálgun og 

tengist einnig lýðræðislegri menntun sem stuðlar að félagslegu réttlæti.  
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Hvar stöndum við þá? Gagnkvæmur skilningur og virðing virðast vera leiðandi stef í 

samskiptum og samstarfi leikskólakennara og foreldra. Þessi gildi eiga samhljóm í umfjöllun 

um lýðræðislega menntun og lýðræðislegt samfélag leikskóla. Lýðræðislegt samfélag sem 

byggir á trausti og aðkomu allra hagsmunaaðila, foreldra, barna og kennara. Svarið við hinni 

stóru rannsóknarspurningu: hvers vegna er mikilvægt að ýta undir þátttöku foreldra í 

lýðræðislegu leikskólastarfi, virðist því vera að án þátttöku foreldra sé leikskólastarf ekki 

lýðræðislegt. Því gæti það gagnast leikskólakennurum að leita leiða til að efla þátttöku 

foreldra í leikskólasamfélaginu með lýðræðislegum hætti. Við upphaf leikskólagöngu með 

þátttökuaðlögun og í gegnum námsferil barna með því að skrá námssögur. Til að uppfylla 

kröfur um félagslegt réttlæti má horfa til menningarmiðlunar sem leitast við að brúa bili milli 

ólíkra menningarheima heimilis og leikskóla.  
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6 Lokaorð 

Í þessu verkefni hef ég fjallað um foreldrasamstarf og lýðræði. Frá því að ég hóf störf við 

leikskóla fyrir sex árum hafa samskipti við foreldra verið mín helsta áskorun.  Í starfinu hef ég 

ekki alltaf borið virðingu fyrir þekkingu foreldra á sínum eigin börnum og talið mína þekkingu 

ofar þeirra. Í gegnum nám í leikskólakennarafræðum og aukna starfsreynslu hef ég þó lært 

að meta framlag foreldra. Þekking foreldra á börnum sínum og upplýsingar sem þeir miðla 

um líf barna heima við eru nauðsynlegar við mótun náms barna.  

En forsenda þess að leggja reynslu barna heima við til grundvallar námi þeirra í 

leikskólanum eru traust samskipti milli foreldra og kennara. Því er miður að sjá að 

niðurstöður rannsókna hérlendis benda til þess að leikskólakennarar setji eigin 

sérfræðiþekkingu í forgang og kæfi þannig að vissu leyti lýðræðislegar samræður við 

foreldra. Leikskólakennarar virðast ekki opnir fyrir því hlutverki sínu að hvetja foreldra til að 

ígrunda starfshætti og hugmyndafræði leikskóla. Ef til vill felur þetta viðhorf í sér hræðslu 

leikskólakennara við að láta af hendi stöðu fagstéttar sem þeir hafa vissulega þurft að berjast 

fyrir. Hins vegar má velta fyrri sér hvort það gæti gagnast leikskólakennurum að endurskoða 

skilgreiningu fagmennsku og móta fagmennsku sem tekur tillit til foreldra svipað og 

lýðræðisleg fagmennska gerir.  

 Einnig getur menningarmiðlun hjálpað leikskólakennurum að uppfylla kröfur 

aðalnámskrár leikskóla um samstarf heimilis og skóla sem og þátttöku foreldra í lýðræðislegu 

samfélagi leikskóla. Þá getur gagnast leikskólakennurum að skoða heimamenningu barna í 

menningarsögulegu samhengi og hvernig menningarleg þekking samfélaga hefur áhrif á 

þroskaferil barna. Þetta á ekki síst við hérlendis þar sem leikskólakennarar verða í síauknum 

mæli að mæta þörfum barna sem hafa ólíka heimamenningu en þeir sjálfir. Það er skylda 

okkar að eiga í farsælu samstarfi við allar fjölskyldur og leita leiða til að brúa bil milli 

leikskólanna og heimilanna í landinu. Annars er hætt við að börn með heimamenningu, ólíka 

þeirri sem ríkjandi er í samfélagi okkar, búi við tvöfalda félagsmótun sem felur í sér 

mismunun á grundvelli tungumáls og menningar. Slík mismunum brýtur á mannréttindum 

barna (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins I hluti/1989).  

Það skiptir máli að allir sem sinna menntun og uppeldi í leikskólum viti hve mikilvægt 

lýðræðislegt foreldra samstarf er. Ekki einungis vegna þess að kveðið er á um slíkt í 

aðalnámskrá leikskóla heldur einnig vegna þess að samstarf byggt á virðingu og trausti 

auðveldar kennurum að skipuleggja starf og sinna þörfum barna. Ég vona að þessi ritgerð 

geti hjálpað þeim sem vinna í leikskólum að öðlast aukin skilning á mikilvægi 

foreldrasamstarfs og lýðræðislegrar þátttöku foreldra í leikskólastarfi.  
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