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Ágrip 

Samfélagið okkar hefur tekið miklum breytingum og hraðinn er orðinn mikill. Foreldrar eru 
þar engin undantekning og virðast þeir oft á mikilli hraðferð þegar þeir koma með og sækja 
börn sín í leikskólann. Þess vegna er mikilvægt að staldra við og kanna viðhorf foreldra til 
foreldrasamstarfs í leikskólum. Finnst þeim það jafnvel of mikið? 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á sjónarhorn foreldra hvað varðar 
foreldrasamstarf í leikskólum. Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: Hver eru viðhorf 
foreldra til foreldrasamstarfs í leikskólum? Undirspurningarnar eru þrjár: Hvað finnst 
foreldrum mikilvægast í leikskólastarfinu? Hverjar eru helstu hindranir sem foreldrar finna í 
samstarfinu? Hvað myndu foreldrar vilja gera öðruvísi í samstarfi heimilis og leikskóla? 
Eigindlegri aðferðarfræði var beitt og tekin voru fimm hálfopin einstaklingsviðtöl við foreldra 
barna á tveimur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu.  

Niðurstöður rannskóknarinnar benda til þess að viðhorf foreldra til foreldrasamstarfs sé 
jákvætt. Foreldrunum sem talað var við fannst mikilvægast að börnum þeirra liði vel í 
leikskólanum. Það að geta skilið barnið sitt eftir í öruggum höndum á morgnanna þegar farið 
er til vinnu er ómetanlegt að þeirra sögn. Foreldrarnir upplifðu fáar hindranir í samstarfinu, 
en það sem þeir nefndu er mismunun á milli barna og að starfsfólk hlusti ekki alltaf á þá. 
Foreldrarnir höfðu flestir skoðanir á því hvað þeir myndu vilja að væri gert betur, eins og til 
dæmis kynning á starfsfólki, meiri upplýsingar um starf elstu barnanna og ekki síst að tekið sé 
vel á móti börnunum á morgnanna.  
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Abstract 

Parent partnership in preschool from parents’ point of view 

It is undeniable that our society has changed a lot and is now more fast paced. Parents are 
not an exception to this rule. They aways seem to be in a rush when they bring and pick their 
children from preschool. This is why it is important to take a minute to reflect on 
parent's point of view to their involvement and role in the preschool. Is it possible that 
parents find it to be too much? 

The goal of the study is to shed light on parents perspective on the parents perspective 
towards parent partenship in preschools. The research question was: What is the parents’ 
point of view towards parent partnership in the preschool? In addition, were three 
subquestions: What do parents find to be the most important part of the preschool? What 
are the main obstacles that parents find in the partnership? And; what would parents want 
to do differently in home and preschool partnership? Qualitative methodology was applied 
and five half-open individual interviews were conducted with parents of children in two 
preschools in the capital area. 

The results of the study indicate that parents' perspective toward the parnership are 
good. Parents find it most important that their children feel good in the preschool. To be 
able to leave your child in a safe environment in the morning when to going to work is 
priceless, they say. Parents experience few obstacles in partership with the preschool. But 
what they do mention is that preschools worker's attention among the children isn't evenly 
divided. And, that some parents think that the staff aren't allways listening to their 
needs. Most parents have opinions on what they would like the preschool to do better. For 
example; better introduction to staff members, more information on the daily schedules of 
the eldest children and last but not least, the need for children to receive a warm welcome 
when they arrive in the morning.  
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1 Inngangur  

Samfélagið hefur tekið miklum breytingum og hraðinn er orðinn mikill. Foreldrar eru þar 
engin undantekning og virðast þeir oft á mikilli hraðferð þegar þeir koma með og sækja 
börnin sín í leikskólann. Höfundur veit um dæmi þar sem stjórnendur voru farnir að upplifa 
viðburði leikskólans sem kvöð þar sem foreldrarnir voru misánægðir með fyrirkomulagið og 
þótti erfitt að komast frá vinnu til þess að eiga ánægjulega stund með barninu sínu hvenær 
sem er yfir daginn. Út frá þessu dæmi má velta fyrir sér hvort þetta mat stjórnenda 
endurspegli viðhorf fleiri foreldra.  

Ekki eru til margar rannsóknir á fyrirkomulagi á viðburðum innan leikskólans og hvað 
foreldrum finnst um það. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á foreldrasamstarfi í leikskólum 
bæði hér á landi og erlendis verða nýttar sem stuðningur við þessa rannsókn. Fram kemur í 
aðalnámskrá leikskóla að samskipti á milli starfsfólks og foreldra séu yfirleitt þegar foreldrar 
koma með börnin sín og/eða þegar þeir sækja þau Það er umhugsunarvert því einnig kemur 
fram að starfsfólk leikskóla eigi að nýta hvert tækifæri til upplýsingagjafar til foreldra um það 
sem fram fer í leikskólanum, um almenna líðan og þroska barna þeirra. Að auki er tekið fram 
að sjónarmið foreldra og framlag þeirra til leikskólastarfs sé mikilvægt til að ná heildarsýn á 
vellíðan og velferð barna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Mikilvægt er að líta 
á leikskólann og fjölskyldu barnsins sem samstarfsaðila vegna þess að þegar börn hefja 
leikskólagöngu þurfa fyrrnefndir aðilar að leggja grunn að samstarfi þar sem velferð og 
umhyggja er höfð að leiðarljósi. Höfundur veltir fyrir sér hvort að tíminn sé einfaldlega ekki 
nægur fyrir það sem aðalnámskrá segir og hvort sumir foreldrar sækist ekki eftir 
upplýsingum.  

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmið rannsóknarinnar er að skoða foreldrasamstarf frá sjónarhorni foreldra. 
Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: Hver eru viðhorf foreldra til foreldrasamstarfs í 
leikskólum? Til þess að svara henni eru einnig settar fram þrjár undirspurningar: 

• Hvað finnst foreldrum mikilvægast í leikskólastarfinu? 
• Hverjar eru helstu hindranir sem foreldrar finna í samstarfinu? 
• Hvað myndu foreldrar vilja gera öðruvísi í samstarfi heimilis og leikskóla? 

Til að varpa ljósi á þetta voru tekin fimm viðtöl við foreldra barna í tveimur leikskólum í sama 
sveitarfélagi. Með því að svara þessum rannsóknarspurningum ættu viðhorf foreldra til 
foreldrasamstarfs að vera skýrari. 
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1.2 Uppsetning ritgerðar 
Ritgerðin samanstendur af fimm köflum auk formála, ágrips, heimildaskrár og viðauka. Í 
inngangi er fjallað um markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningarnar. Annar kafli 
ritgerðarinnar snýr að fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar, en hann skiptist í sex 
undirkafla. Í upphafi kaflans er farið stuttlega yfir sögu leikskólans og upphaf 
foreldrasamstarfs. Því næst er leitast eftir að skilgreina hugtakið foreldrasamstarf. Í þriðja 
undirkaflanum er farið yfir hlutverk og viðhorf foreldra og í þeim fjórða yfir hlutverk og 
viðhorf leikskólakennara. Fimmti undirkaflinn snýr að helstu samskiptaleiðum í 
foreldrasamstarfi og að lokum er sagt frá hindrunum og því sem betur má fara. Í þriðja kafla 
er aðferðarfræði rannsóknarinnar lýst ítarlega. Í fjórða kafla er farið yfir niðurstöður 
rannsóknarinnar og skiptist sá kafli upp í sex undirkafla. Þar er meðal annars sagt frá 
viðhorfum foreldra, skilgreiningu þeirra á foreldrasamstarfi, hvaða hindranir þeir upplifa, 
hvað þeim finnst að hægt sé að gera betur, rætt um ánægju þeirra og að lokum 
samskiptaleiðir sem notaðar eru til foreldrasamstarfs. Í fimmta kafla eru niðurstöðurnar 
tengdar við fræðilega hluta ritgerðarinnar og í sjötta og síðasta kaflanum er að finna lokaorð.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um fyrri rannsóknir sem tengjast samstarfi starfsfólks og 
foreldra í leikskólum. Kaflanum er skipt upp í fjóra undirkafla. Í fyrsta hluta kaflans verður 
stiklað á stóru um sögu leikskólans og foreldrasamstarfs á milli heimilis og leikskóla. Það er 
mikilvægt að skoða sögu leikskólans frá byrjun til þess að átta sig á upphafi foreldrasamstarfs 
og af hverju það varð til. Því næst verður foreldrasamstarf skilgreint og að því loknu verður 
sagt frá hlutverkum foreldra og leikskólakennara í foreldrasamstarfi. 

2.1 Saga leikskóla og foreldrasamstarf 
Sögu leikskólans má rekja til ársins 1894 þegar Bríet Bjarnhéðinsdóttir lagði til að yrði 
stofnuð uppeldisstofnun þar sem ungbörn gætu verið í gæslu á daginn. Í kjölfarið fylgdu 
fjölmargar hugmyndir um slíkar uppeldisstofnanir. Það var síðan árið 1906 að barnaheimilið 
Karitas var opnað fyrir börn á aldrinum 3–19 mánaða. Fyrsti skipulagði leikvöllurinn var síðan 
tekinn í notkun árið 1915 (Jón Torfi Jónasson, 2006). Árið 1924 urðu miklar breytingar 
varðandi umhverfi uppeldisstofnana hér á landi, en þá var Barnavinafélagið Sumargjöf 
stofnað og hóf rekstur á fyrsta barnaheimilinu. Þess vegna er miðað við að saga leikskólans 
hefjist þá, þrátt fyrir að fyrstu lög um hann hafi ekki verið sett fyrr en tæpum 50 árum seinna 
(Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, 2010). Tilgangur með stofnun Barnavinafélags 
Sumargjafar var að stuðla að starfi sem myndi efla velferð barna. Árið 1932 stofnaði félagið 
leikskólann Grænuborg í Reykjavík og í kjölfarið bættust við þrír leikskólar á árunum 1936-
1943. Hlutverk leikskóla og dagheimila var í upphafi að veita ungum börnum athvarf sem 
væri uppbyggilegt fyrir þau. Munurinn á leikskólum og dagheimilum var sá að leikskólinn var 
hugsaður sem skammtímavistun fyrir börn sem áttu heima við ágætar aðstæður. Aftur á 
móti buðu dagheimilin upp á heilsdagsvistun fyrir börn sem bjuggu við ófullnægjandi 
aðstæður. Til ófullnægjandi aðstæðna taldist þegar móðir var einstæð, heilsuveil eða 
útivinnandi eða ef húsakostur var ekki viðunandi (Jón Torfi Jónasson, 2006). 

Barnavinafélagið Sumargjöf setti það markmið árið 1946 að ráða enga stúlku til starfa 
nema hún hefði lokið sérstakri menntun til þess að starfa á barnaheimili. Í kjölfar þess var 
Uppeldisskóli Sumargjafar stofnaður og má því segja að með honum hafi menntun 
leikskólakennara hafist (Gils Guðmundsson, 1976). Síðar breyttist nafn skólans í Fóstruskóla 
Sumargjafar. Árið 1973 voru sett lög um skólann og Menntamálaráðuneytið tók við starfi 
hans, og fékk hann þá nafnið Fósturskóli Íslands (Jón Torfi Jónasson, 2006). 

Fyrsta aðalnámskrá leikskóla var gefin út árið 1999 og lagði hún grunn að faglegu starfi 
leikskólans. Fyrir hennar tíma voru í gildi uppeldisáætlanir, en sú fyrsta kom út árið 1985 og 
var endurútgefin árið 1993. Með tilkomu uppeldisáætlunar var farið að líta á leikskólann sem 



 

 11 

uppeldisstofnun en ekki geymslu fyrir börn. Þar voru markmið leikskólastarfsins skilgreind 
sem og hvaða leiðir væri hægt að fara til þess að ná þeim, þ.e. að efla vitmuna- og 
félagsþroska barna og undirbúa þau fyrir nám í skóla. Menntun leikskólakennara fékk aukið 
gildi og áhersla var á uppeldishlutverk leikskólans (Jón Torfi Jónasson, 2006). Upphafsmaður 
að uppeldisstefnu á Íslandi má segja að sé Valborg Sigurðardóttir. Valborg var skólastjóri 
Uppeldisskóla Sumargjafar og þar setti hún fram hugmyndafræði um leikskólastarf. Hún 
sagði að barnaheimili ættu ekki að koma í stað heimila heldur væru þau eingöngu viðbót við 
þau (Jón Torfi Jónasson, 2006).  

 Leikskólastarfið er í stöðugri þróun og saga leikskólans er skoðuð má sjá hvernig hann 
hefur þróast frá því að vera barnaheimili fyrir börn sem áttu félagslega erfitt yfir í að vera 
hluti af menntakerfinu þar sem það þykir sjálfsagt að börn fái vistun í leikskólum (Jón Torfi 
Jónasson, 2006). Í upphafi var ekki gerð sú krafa að foreldrar kæmu að því starfi sem færi 
fram í leikskólanum en nú hafa áherslurnar breyst og er hlutverk foreldra skilgreint í 
aðalnámskrá leikskólanna. Segja má að upphaf foreldrasamstarf megi rekja til ársins 1963 
þegar Gyða Sigvaldadóttir hóf foreldrafundi þar sem hún taldi það mikilvægt að jákvæð 
samskipti væru á milli starfsfólks og foreldra. Það má því segja að hún hafi markað fyrsta 
skrefið í foreldrasamstarfi á Íslandi en í dag eru foreldrafundir, foreldraráð og foreldrafélög 
eðlilegur hluti af starfi leikskóla (Arna H. Jónsdóttir, 2004). 

2.2 Hvað er foreldrasamstarf? 
Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls 33) segir: 

Í samstarfi við foreldra á leikskólinn að kappkosta að fylgjast með og efla alhliða 
þroska allra barna, veita öllum börnum hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og 
stuðla að öryggi þeirra og vellíðan. Leggja skal áherslu á styrkleika barna og hæfni 
og þörf þeirra fyrir vernd og leiðsögn fullorðinna. 

Þar kemur einnig fram: 

Starfshættir leikskóla eiga að hvetja til samvinnu og samstarfs milli barna, 
starfsfólks, foreldra og nærsamfélags. 

Það má því segja að krafan sé stjórnvalda að foreldrasamstarf eigi að vera í leikskólum og að 
foreldrum og starfsfólki beri skylda til að vinna í sameiningu að hagsmunum barnsins. Það er 
hægt að skilgreina samstarf starfsfólks og foreldra í leikskólum á ótal vegu en Nanna Kristín 
Christiansen (2007) skilgreinir foreldrasamstarf á þá leið að samstarf sé til staðar þegar tveir 
eða fleiri aðilar vinna að sameiginlegu markmiði sem allir aðilar stefna að og taka 
sameiginlega ábyrgð á.  
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Rodd (2013) segir að góð samskipti milli heimilis og leikskóla séu nauðsynleg til þess að 
búa til gott námsumhverfi fyrir börnin. Hún segir enn fremur að rannsóknir sýni ítrekað að 
gott foreldrasamstarf ýti undir þroska og nám barnanna. Að auki bendir hún á að starfsfólk 
leikskólanna vilji fá upplýsingar frá foreldrunum því þeir hafi þekkt börnin alla þeirra ævi á 
meðan leikskólakennarinn hefur einungis þekkt þau stutta stund. Þetta styður við að 
foreldrasamstarf sé mikilvægt og eins og Nanna Kristín (2007) bendir snýst foreldrasamstarf 
einfaldlega um samstarf á milli foreldra og leikskólans þar sem unnið er að sameiginlegu 
markmiði fyrir barnið og allir aðilar taka sameiginlega ábyrgð á. Rodd (2013) leggur einnig 
áherslu á að starfsfólk leikskóla þurfi að viðurkenna að markmið þess og foreldranna um 
velferð barnanna séu sameiginleg og báðir aðilar séu sérfræðingar þó sérfræðisviðin séu ólík. 
Ábyrgðin er sameiginleg og þess vegna þurfa samskiptin að vera opin og á 
jafnréttisgrundvelli. 

Í aðalnámskrá leikskóla kemur fram að lærdómssamfélag (e. learning community) sé eitt 
af leiðarljósum leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Leikskólinn á að vera 
lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag þar sem starfsfólk, foreldrar og börn eru virkir 
þátttakendur og hafa áhrif á ákvarðanir um málefni leikskólans. Lærdómssamfélag er talið 
geta skilað miklum árangri í þróun menntastofnana. Á þann hátt er hægt að byggja upp og 
viðhalda þekkingu fagmanna sem starfa með það að markmiði að ýta undir árangur 
nemanda (DuFour, Dufour og Eaker, 2009).  

Suoto-Manning og Swick (2006) segja að alltaf skuli horfa á margbreytileika 
foreldrasamstarfs sem kost fremur en ókost. Þar er sérstaklega horft til sex punkta sem 
kennarar geta stuðst við:“Horfa á styrkleika fjölskyldunnar og barna. 

• Horfa á styrkleika fjölskyldunnar og barna. 
• Fjölbreytileiki fjölskyldna sé metinn og þær séu þátttakendur í samstarfi. 
• Þátttaka og samstarf fari fram með ólíkum hætti. 
• Kennarinn er alltaf að læra, samhliða fjölskyldunni og barninu. 
• Stuðla að auknu trausti með ólíkum fjölskyldum. 
• Virða ólíka menningu og tungumál og bregðast við þegar þess þarf. 

Það eru því margar leiðir sem kennarar geta stuðst við þegar þeir vinna með 
foreldrasamstarf og meginþráðurinn er alltaf virðing og traust fyrir foreldrum og barni. 

2.3 Hlutverk foreldra og viðhorf þeirra 
Hlutverk foreldra og þátttaka þeirra er veigamikill þáttur í samstarfi þeirra við leikskólann. 
Með virkni geta þeir stuðlað að betri líðan og velferð barns síns. Það er mikilvægt að traust 
sé á milli starfsfólks og foreldra þannig að hægt sé að deila sjónarmiðum á milli, en ásamt því 
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verður að vera hægt að taka sameiginlegar ákvarðanir sem varða börnin (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Foreldrar hafa fjölbreyttan vettvang til þess að geta haft áhrif á starf leikskólans. Ein af 
þeim leiðum er að sitja í foreldraráði viðkomandi leikskóla. Með því að sitja í foreldraráði 
geta foreldrar haft aðkomu að málefnum leikskólans. Foreldraráð hefur það hlutverk að fjalla 
um áætlanir sem snúa að starfsemi leikskólans ásamt skólanámskrá. Það á að hafa samráð 
við foreldraráð ef fyrirhugaðar breytingar eru á leikskólastarfinu (Hildur Skarphéðinsdóttir, 
2009). Með þessum hætti er foreldrum gerður greiður aðgangur til þess að hafa áhrif á 
ákvörðunartöku um mikilvæg málefni er varðar leikskólastarfið.  

Fjallað er um viðhorf foreldra í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur 
(2017) en þar segja foreldrar að þeir vilji hafa leikskólakennara inni á deildum barna sinna 
vegna sérfræðiþekkingar þeirra og fagmennsku. Þeim þótti einnig mikilvægt að hafa 
stöðugleika á starfsmönnum á deildum barna sinna. Þegar skortur var á fagfólki og mikið um 
breytingar upplifðu foreldrar að foreldrasamstarfið væri torfærara þar sem þeir væru alltaf á 
byrjunarreit því sumt starfsfólk stoppaði yfirleitt bara í nokkra mánuði. 

Foreldrar eru almennt ánægðir með samstarf við leikskólanna og mikilvægt er að börnin 
skynji að samstarfið sé gott (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). Í Reykjavík 
eru langflestir foreldrar ánægðir með leikskóla barna sinna, en samkvæmt könnun sem 
Reykjavíkurborg (2017) gerði voru næstum allir foreldrar ánægðir með leikskólann, eða 96%. 
Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010) er sagt frá því að foreldrar séu sérstaklega ánægðir 
ef starfsfólk leikskólanna er gott. Foreldrum fannst mikilvægt að börn þeirra fyndu fyrir 
öryggi í leikskólanum og treysti starfsfólkinu. Mörgum foreldrum þótti mikilvægt að 
starfsfólkið væri vingjarnlegt, tæki vel á móti börnunum á morgnanna og léti það sérstaklega 
í ljós með ánægju hvað það væri glatt að sjá barnið. 

2.4 Hlutverk leikskólakennara  
Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir (2008) segja frá því í rannsókn sinni að flestir 
foreldrar treysti mikið á starfsfólk leikskóla varðandi ráðgefandi uppeldi barna sinna. 
Ráðgjöfin snýr fyrst og fremst að þroska barnanna, hvernig eigi að aga þau og ekki síst um 
umönnun þeirra. Í niðurstöðum fyrrnefndrar rannsóknar á þætti ráðgjafar í samstarfi við 
leikskólakennara og foreldra kom fram að ráðgjafaþátturinn hefur aukist með árunum. 
Leikskólakennararnir töldu það vera vegna þess að öryggi og sjálfstraust þeirra hefði aukist í 
starfi og að það hafi smitast til foreldranna. Það má því segja að foreldrar treysti 
leikskólakennurum til þess að gefa sér góð ráð og miðla þekkingu sinni. Í grein Nönnu 
Christiansen „Hver á eiginlega að ala upp börnin, foreldrar eða kennarar?“ (2007) veltir hún 
fyrir sér þessum nýju viðhorfum til samstarf heimilis og skóla og skorti á samræmingu 
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þessara tveggja þátta. Sé litið til 28. greinar Barnalaga nr. 76/2003 má sjá að það eru 
foreldrar sem beri ábyrgð á velferð barna sinna: 

Foreldrum ber að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og gegna 
forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barns og þörfum  

Í starfslýsingu leikskólakennara kemur fram að þeir eigi að vinna í góðu samstarfi við foreldra 
leikskólabarnanna (Félag leikskólakennara, e.d.). í starfslýsingu deildarstjóra er svo ítarlegri 
lýsing á því hvað felst í foreldrasamvinnu. Þar kemur meðal annars fram að það sé hlutverk 
deildarstjóra að skipuleggja í samvinnu við foreldrar aðlaganir og foreldrasamtöl ásamt því 
að eiga dagleg samskipti. Auk þess bera deildarstjórar ábyrgð á miðlun upplýsinga til foreldra 
um líðan og þroska barna þeirra og veita þeim upplýsingar um starf deildarinnar (Félag 
leikskólakennara, e.d.). Í aðalnámskrá leikskóla  kemur einnig fram að miklar kröfur séu 
gerðar til deildarstjóra um að viðhalda góðu foreldrasamstarfi til fjölbreytts foreldrahóps 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Leikskólakennarar þurfa því að nýta 
fagmennsku sína til þess að halda uppi og viðhalda góðu foreldrasamstarfi. 

Í aðalnámskrá leikskóla er rætt um mikilvægi þess að leikskólakennarar séu þátttakendur 
í leikskólastarfi og að „fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, 
viðhorfum og siðferði starfsins“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 8). Gott 
lundafar, áhugi á starfi sínu og starfi með börnum ásamt faglegri þekkingu á leikskólastarfi og 
góðri starfshæfni eru einkenni faglegs leikskólakennara. Gildi og viðhorf þurfa að vera góð og 
færni til ígrundunar á eigin starfi þurfa að vera til staðar (Osgood, 2006). Að getað ígrundað 
sjálfan sig í starfi merkir að hafa skilning á því að það sé verkefni sem klárast aldrei, leiðarljós 
starfsins er alltaf að það sé pláss fyrir bætingu og það felst í því að skoða ávallt sjálfan sig 
með gagnrýnum augum (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2015).  

Í samfélaginu eru mismunandi kröfur gerðar til leikskólakennara og þurfa þeir því að 
skilgreina sig á fleiri en einn veg svo hægt sé að mæta þessum kröfum. Því geta 
leikskólakennarar upplifað óöryggi varðandi eigin fagmennsku (Arna H. Jónsdóttir og 
Marianne Coleman, 2014). Í leikskólum starfa bæði faglærðir leikskólakennarar og ófaglært 
fólk. Leikskólakennarar eiga erfitt með að aðgreina sig frá ófaglærðu fólki sem fagmenn þar 
sem þeir eru oft í miklum minnihluta í leikskólum (Hagstofan, 2020). Hlutverkaskipti á milli 
leikskólakennara og ófaglærðs starfsfólks eru því oft óljós vegna þess að þeir ófaglærðu 
þurfa ítrekað að ganga í störf leikskólakennara. Einnig eru kröfur frá samfélaginu varðandi 
fagmennsku leikskólakennara óljósar (Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og Bryndís 
Garðarsdóttir, 2013).  

Fagmennska leikskólakennara er skilgreind á mismunandi hátt. Cabe og Miller (2008) 
skilgreina hana svo að fagmennska leikskólakennara sé ekki hátt skrifuð, sérstaklega þegar 
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litið er á hvernig viðhorf samfélagsins er til menntunar barna og mikilvægis fagfólks. Það er 
þó hlutverk leikskólakennara að vera leiðandi í foreldrasamskiptum og þar þarf fagmennska 
þeirra að koma í ljós. Fram kom í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur 
(2017) að foreldrar telji að fagmennska leikskólakennara sé nauðsynleg í foreldrasamstarfi 
vegna þess að þeir átti sig á mikilvægi þess að fylgjast með alhliða líðan barns sem ófaglært 
starfsfólk áttar sig ekki alltaf á. Lykilatriði í samstarfi við foreldra og börn eru virðing og 
umburðarlyndi, ásamt því að hafa sanngirni að leiðarljósi. Leikskólakennarar þurfa að vita 
hvernig samskiptum er háttað, sýna umhyggjusemi og vita hvernig skal koma fram (Sockett, 
2009). 

2.5 Helstu samskipaleiðir í foreldrasamstarfi 
Enginn leikskóli notar sömu aðferðir til þess að nálgast foreldrana. Foreldrasamstarf getur 
verið bæði formlegt og óformlegt. Foreldrasamstarf með formlegum hætti telst vera þegar 
það er skipulagt fyrir fram. Þar má nefna sem dæmi viðburði innan leikskólans, 
foreldrasamtöl og foreldrafundi. Til óformlegra foreldrasamskipta teljast til dæmis símtöl, 
samtöl í fataklefa þegar verið er að koma með börnin og/eða sækja, tölvupóstsamskipti, 
Facebook-hópar og að ógleymdum upplýsingum af töflum við deildir barnanna. Ef það er 
lagður öflugur grunnur í upphafi foreldrasamstarfs eru meiri líkur á að það haldist út alla 
skólagöngu barnsins. Fram kom í rannsókn Bryndísar Garðarsdóttir og Jóhönnu Einarsdóttur 
(2007) að þau börn sem eiga foreldra sem eru virkir í foreldrasamskiptum skila betri 
námsárangri en þau börn sem eiga foreldra sem ekki eru eins virkir í samstarfi. Miðað við 
þær niðurstöður er mikilvægt að ýta undir og stuðla að góðu foreldrasamstarfi strax í upphafi 
leikskólagöngu barna svo það geti haldið áfram þegar börnin fara yfir í grunnskóla. 

Í rannsókn Jónínu og Sólveigar (2009) kom fram að samskipti á milli foreldra og 
leikskólakennara eru mismikil þrátt fyrir að vera bæði formleg eins og foreldrasamtöl eða 
óformleg eins og samskipti í upphafi eða lok dags í fataklefanum. Leikskólakennarar virðast 
almennt leggja sig fram við að ýta undir góð samskipti við foreldra og mikilvægt er að þeir 
séu meðvitaðir um mikilvægi farsæls foreldrasamstarfs og það sem það gefur af sér. 
Leikskólakennarar eru alltaf tilbúnir að ræða við foreldra jafnt formlega sem óformlega. 

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 kemur fram að það er á ábyrgð leikskólastjóra að 
samstarf á milli foreldra og starfsfólk leikskólans fari fram. Í Handbók um samstarf fjölskyldu 
og leikskóla kemur fram að foreldrar verði að upplifa sig velkomna í leikskólann og að 
þekking þeirra á eigin barni skipti miklu máli. Þeir búi yfir margvíslegri þekkingu og þess 
vegna sé mikilvægt að mæta foreldrum á jafnréttisgrundvelli þar sem þekking beggja aðila 
skiptir máli og skal notuð til þess að gera foreldrasamstarfið betra (Reykjavíkurborg, e.d.). Til 
þess að geta miðlað upplýsingum til foreldra eru til margvíslegar aðferðir og það kemur fram 



 16 

í aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) að það sé réttur 
foreldra að hafa gott aðgengi að öllum upplýsingum um börn sín og leikskólastarfið svo þeir 
geti fylgst með skólagöngu barna sinna. Hér á eftir verður fjallað sérstaklega um 7 aðferðir 
sem notaðar hafa verið til foreldrasamskipta í leikskólum en þær eru: 

• Foreldrasamtöl 
• Foreldrafundir 
• Viðburðir innan leikskólans 
• Símtöl 
• Facebook 
• Tölvupóstur 
• Samtöl í upphafi og lok dags 

Í aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33) er sagt 
eftirfarandi um foreldrasamtöl: 

Í reglubundnum samtölum foreldra og leikskólakennara gefast tækifæri á 
markvissum samræðum um líðan, nám og þroska barns heima og í leikskólanum. 
Foreldrar þekkja börn sín best og styðja við skólagöngu þeirra með því að veita 
mikilvægar upplýsingar sem leggja grunn að námi barnsins. 

Með þessu er átt við að foreldrar eigi rétt á því að hitta reglulega starfsmann frá 
leikskólanum í foreldrasamtali þar sem gefinn er tími til þess að ræða þroska, nám og líðan 
barnsins bæði heima og í leikskólanum. Það er misjafnt á milli leikskóla hvort þessi samtöl 
eru eitt eða tvö á hverju ári. Foreldrasamtöl teljast til formlegs samstarf á milli aðila eins og 
áður sagði (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). 

Foreldrafundir er önnur samskiptaleið sem er oft notuð innan leikskólans, en fundirnir 
eru yfirleitt haldnir einu sinni á ári í upphafi vetrar. Það er ekkert að finna um þá í 
aðalnámskrá leikskóla en þrátt fyrir það eru þeir mikilvægir. Í bæklingnum Velkomin til 
samstarfs um leikskólabarnið segir að á foreldrafundum sé yfirleitt farið yfir skipulagið og 
starfsáætlanir leikskólans. Stundum eru þessir fundir nýttir í fræðslu fyrir foreldra sem snýr 
að þroska barna eða fræðslu um skólastarfið (Reykjavíkurborg, 2011). Foreldrafundir flokkast 
einnig til formlegs foreldrasamstarfs eins og áður kom fram og samkvæmt rannsókn Jóhönnu 
Einarsdóttur (2010) vildu foreldrar ekki meira af formlegu samstarfi vegna tímaskorts.  

Viðburðir innan leikskólans eru þekktir innan íslenskra leikskóla. Lítið hefur verið 
rannsakað og skrifað um það annað en að langflestir foreldrar taki þátt í þessum viðburðum 
barna sinna (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Lítið hefur verið skrifað 
um slíka viðburði, en þó er fjallað um þá í meistararitgerð Heiðrúnar Jóhannsdóttur (2011). 
Niðurstöður hennar sýndu að leikskólar bjóða foreldrum á marga viðburði innan leikskólans, 



 

 17 

t.d. foreldrakaffi og ömmu- og afakaffi. Foreldrarnir sem tóku þátt í rannsókn Heiðrúnar 
sögðust alltaf mæta á þessa viðburði en þeim þætti það stundum óþægilegt vegna vinnu 
sinnar.. 

Símtöl eru nú í auknum mæli notuð sem samskiptaleið í foreldrasamskiptum í leikskólum. 
Þau eru notuð til að afla upplýsinga fyrir starfsfólk og foreldra en ekki eingöngu til þess að 
tilkynna um veikindi eða aðrar óvæntar uppákomur sem gott er að ræða þegar börn heyra 
ekki til. Ekki eru til margar rannsóknir um þessa samskiptaleið en í Handbók um fjölskyldu og 
leikskóla sem Reykjavíkurborg (e.d.) gaf út kemur fram að foreldrum sé alltaf frjálst að 
hringja og koma upplýsingum til leikskólans og það sama eigi við um leikskólann. 

Facebook sem samskiptamiðill er frekar ný tækni sem foreldrar og starfsfólk leikskóla 
virðast vera að fóta sig betur og betur í. Dagbjört Svava Jónsdóttir (2016) skrifaði 
meistararitgerð sína um Facebook sem samskiptamiðil í leikskólastarfi og þar kom meðal 
annars fram mikil ánægja foreldra með miðilinn. Þeim fannst hann skapa foreldrum 
sameiginlegan umræðugrundvöll. Það kemur aftur á móti fram í rannsókn Örnu H. 
Jónsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2017) að foreldrar skiptust í tvo hópa varðandi þetta. 
Annars vegar voru þeir sem vildu nota Facebook sem samskiptamiðil. Þeir vildu hafa lokaðan 
hóp á Facebook og töldu hann skilvirkari en tölvupóst, en töldu þó að í hópnum þyrftu að 
gilda reglur. Hinn hópurinn aftur á móti vildi alls ekki eiga samskipti á Facebook og vildi 
frekar fá tölvupóst. 

Tölvupóstsamskipti hafa lengi tíðkast innan leikskólans sem samskiptaleið fyrir foreldra. 
Þeir hafa verið taldir mikilvægur þáttur starfsins þar sem foreldrum eru oft sendar 
upplýsingar sem viðkoma starfi barna þeirra. Það er þó ráðlegt að fara varlega við notkun 
tölvupósts þar sem slík samskipti er hægt að mistúlka þar sem ekki er hægt að greina 
svipbrigði og annað þannig og því ætti ekki að nota hann til umræðu á viðkvæmum málum 
(Rodd, 2013). 

Dagleg samskipti eða spjall í upphafi og lok dags er ein af þeim aðferðum sem foreldrar 
kunna mikils að meta og þeir nota mikið (Anna Magnea Hreinsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 
2011; Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Þessi samskipti myndu flokkast 
sem óformleg samskipti. Starfsfólk leikskólanna hefur yfirleitt meiri tíma á morgnanna til 
þess að ræða við foreldrana en foreldrarnir hafa aftur á móti meiri tíma í lok dags. Þeir ræða 
helst um líðan barna sinna og um daglegt starf, nám og þroska barnanna (Jóhanna 
Einarsdóttir, 2010). 

2.6 Hindranir og það sem má gera betur 
Það geta alltaf komið upp hindranir í samstarfi og það á einnig við um samstarf á milli 
foreldra og starfsfólk leikskólans. Nanna Kristín Christiansen (2010) segir að það eigi að gera 
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ráð fyrir því að upp geti komið ágreiningur og hindranir. Það er því undir báðum aðilum 
komið að bregðast við og leysa málið. Ef ágreiningur er á milli aðila kemur hann helst niður á 
barninu sem á í hlut. Ágreiningur er aldrei skemmtilegur en hægt er að nýta hann til þess að 
gera starfið betra. Til þess að það sé hægt er mikilvægt að vandinn sé viðurkenndur og 
starfsmaðurinn þarf að kunna að leysa hann. Ef það er ekki gert strax getur það haft mikil 
áhrif á alla aðila eins og fram hefur komið og þá sérstaklega börnin. Þess vegna er 
nauðsynlegt að grípa strax inn í og leysa málin í sameiningu en stundum er það einfaldlega 
þannig að annar aðilinn fer ósáttur út úr málinu (Owens, 2007; Ólafur H. Jóhannsson, 2003).  

Dæmi um hindrun í samstarfi er þegar foreldri er með neikvætt viðhorf gagnvart 
samstarfinu. Foreldrið sýnir óöryggi í samskiptum við starfsfólk og finnst erfitt að vera innan 
leikskólans. Þessi líðan foreldrisins getur tengst völdum. Það upplifir sig ekki standa jafnfætis 
starfsfólkinu varðandi ákvörðunartöku um barn sitt þar sem leikskólinn tekur oft ákvarðanir 
sem foreldrar vita ekki af eða hafa ekki skilning á og því gæti það endurspeglað neikvætt 
viðhorf foreldra. Með þessu gera foreldrar lítið úr sjálfum sér og hæfni sinni og gefa þá 
leikskólanum enn meira vald sem ekki er mælt með þegar samstarf á að vera á milli aðila. 
Þetta getur sérstaklega átt við ef foreldrið á til dæmis margar slæmar minningar gagnvart 
skólanum frá sinni skólagöngu en þá getur viðhorf foreldrisins færst yfir á barnið (Nanna 
Kristín Christiansen, 2010, Nordahl, 2007). 

Tímaskortur foreldra er einnig atriði sem oft er talið til hindrana , bæði af leikskólanum 
og foreldrum sjálfum. Foreldrum finnst þeir ekki fá nægan tíma til þess að taka þátt í starfinu 
vegna vinnu sinnar. Þeim finnst skólinn ekki alltaf vera í takt við þjóðfélagið og að þjóðfélagið 
skilji ekki mikilvægi samstarfs foreldra við skólann. Með þessu eiga foreldar við að þeim 
finnist atvinnurekendur sínir ekki nægilega liðlegir til þess að hleypa sér í foreldrasamtöl eða 
á aðra viðburði innan leikskólans á vinnutíma (Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007; Bryndís 
Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Það kom einnig fram í rannsókn Nönnu 
Kristínar (2010) að tímaskortur foreldrar hefur þá birtingarmynd að foreldrar virðast 
áhugalausir og fylgjast lítið með námi og framförum barna sinna.  

Algeng orsök ágreinings er þegar foreldri hefur áhyggjur af barni sínu og kennari telur 
þær óþarfar. Það er hlutverk kennarans að hlusta og skilja ef foreldrar hafa áhyggjur af 
barninu sínu. Kennarinn má aldrei draga áhyggjur foreldra í efa eða sleppa því að hlusta á 
þær. Þessi tegund ágreinings getur verið sprottin af áhyggjum foreldra af þroska barns síns 
eða óraunhæfum kröfum foreldra til barnsins (Nanna Kristín Christiansen, 2010). 

Þrátt fyrir óteljandi hluti sem geta valdið hindrunum í foreldrasamstarfi virðist 
foreldrasamstarf ganga vel í leikskólum Reykjavíkurborgar samkvæmt könnun sem Skóla- og 
frístundasvið stóð fyrir árið 2017 (Reykjavíkurborg, 2017). Þar voru 96% foreldra ánægðir 
með leikskóla barns síns og samskipti sín við starfsfólk leikskólans. Þá töldu 98% foreldra 
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barn sitt vera öruggt í leikskólanum og 93% foreldra taldi sig fá góð svör við spurningum 
sínum um leikskólastarfið. 87% foreldra töldu leikskólann hvetja sig til þátttöku í 
foreldrasamstarfi. Út frá þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að þrátt fyrir allar þær 
hindranir sem hér hafa verið nefndar virðast þær ekki hafa áhrif á samstarfið innan 
leikskólans því foreldrar barna í Reykjavík eru mjög sáttir við samstarf sitt og leikskólans. 

Hvað er það þá sem foreldrum finnst að hægt sé að gera betur í leikskólanum? Í rannsókn 
Jóhönnu Einarsdóttur (2010) kemur fram að foreldrar vilja sjá stöðugleika í 
starfsmannahópnum á deildum barna sinna og finnst vont þegar það er ekki alltaf sama 
starfsfólkið með börnunum þegar það nær í þau í lok dags. Þetta hafði truflandi áhrif á 
foreldrana vegna þess að starfsfólkið vissi ekki alltaf hvað barnið hafði gert yfir daginn eða 
hvort eitthvað hefði komið upp á. Ein móðir orðar þetta svona í rannsókninni: 

Þegar maður er að sækja þá er ekki sama manneskja búin að fylgja barninu yfir 
daginn, þannig að ef eitthvað hefur komið upp á þá fær maður kannski ekki að 
vita af því. ... Það er svona dálítið rót yfir daginn, allavega á milli fjögur og fimm, 
þá eru alltaf einhverjar aðrar heldur en eru klukkan átta eða níu. 

Af þessu má draga þá ályktun að foreldrar vilji stöðugleika fyrir börnin sín og geta gengið að 
upplýsingunum vísum þegar þeir koma að sækja börn sín. Þeim finnst einnig óþægilegt þegar 
nýtt starfsfólk er ekki kynnt nægilega vel. 
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3 Aðferðarfræði 

Aðalmarkmið rannsóknarinnar er að átta sig á viðhorfum foreldra til foreldrasamtarfs í 
leikskólum, hvað þeim finnst mikilvægast í þeim efnum og hvaða skoðun þeir hafa á nálgun 
upplýsinga. Einnig er athugað hvaða hindranir þeir upplifa í samskiptum og hvort það sé 
eitthvað sem þeir myndu vilja hafa öðruvísi. Rannsóknarspurningin er: 

• Hver eru viðhorf foreldra til foreldrasamstarfs í leikskólum? 

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunni eru þrjár undirspurningar settar fram: 

• Hvað finnst foreldrum mikilvægast í leikskólastarfinu? 
• Hverjar eru helstu hindranir sem foreldrar finna í samstarfinu? 
• Hvað myndu foreldrar vilja gera öðruvísi í samstarfi heimilis og leikskóla? 

Hér á eftir verður aðferðarfræðinni sem rannsóknin byggist á lýst. Í upphafi verður rætt um 
rannsóknaraðferðina og rannsóknarsniðið ásamt því sem kostir og gallar rannsóknarsniðsins 
verða krufnir. Því næst verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og val á 
þátttakendum. Þá verður farið yfir úrvinnslu og skráningu gagna sem safnast við rannsóknina 
og að lokum verður fjallað um réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar, að ógleymdu 
hvaða siðferðilegu atriði þarf að hafa í huga og hvaða leyfi þurfti að afla fyrir rannsóknina. 

Í þessari rannsókn verður notast við eigindlega aðferðarfræði (e. qualutative research) en 
sú aðferð hefur það að markmiði að grafast fyrir um hvaða merkingu eða skilning fólk leggur í 
ákveðna hluti. Þær byggjast á viðtölum við einstaklinga eða hópa um afmörkuð málefni, en 
einstaklingsviðtöl og rýnihópar flokkast til eigindlegrar rannsóknaraðferðar. Það er aldrei 
hægt að alhæfa út frá niðurstöðum sem fengnar eru með þessari aðferð yfir á stærri hóp en 
aftur á móti veita eigindlegar rannsóknir aðeins dýpri innsýn á viðfangsefnið sem rannsakað 
er. 

3.1 Rannsóknarsnið 
Við þessa rannsókn var stuðst við rannsóknarsniðið tilviksrannsókn (e. case study) þar sem 
tilvikið er viðhorf foreldra til foreldrasamstarfs á tveimur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. 
Tilviksrannsókn er ein af nálgunum eigindlegar rannsóknaraðferðar og einblínir á sérstaka og 
nákvæma rannsókn á ákveðnu tilviki. Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson (2013) 
segja frá sex skrefum sem þarf að hafa í huga í ferli tilviksrannsókna. Í upphafi þarf að setja 
fram spurningu og næst þarf að velja tilvikið og hvaða aðferð á að nota við gagnasöfnun og 
greiningu. Í þriðja lagi þarf að undirbúa gagnasöfnun og því næst þarf að safna gögnum á 
vettvangi. Í fimmta lagi þarf að greina og túlka gögnin og síðast en ekki síst þarf að undirbúa 
framsetningu gagnanna. Helsti kostur tilviksrannsókna samkvæmt Lichtman (2013) er að 
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með þeim er hægt að fá nákvæma og góða innsýn í tilvikið sem rannsakað er. Rúnar Helgi og 
Ársæll Már (2013) segja enn fremur að þær upplýsingar sem tilviksrannsóknin gefur eigi eftir 
að breyta fyrri hugmyndum rannsakanda á viðfangsefninu. Isaac og Michael (1995, sjá í 
Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013) segja að með tilviksrannsókn sé ýtt 
undir mikilvægi breytna, ferlis og samspils þar á milli. Það er vegna þess að í 
tilviksrannsóknum er verið að skoða þröngt viðfangsefni og þess vegna er nálgunin ítarleg.  

Mikilvægt er að benda á að tilviksrannsóknir eru mögulega viðkvæmari en aðrar 
rannsóknir vegna sveigjanleika og trausts þeirra á hlutleysi rannsakenda á vettvangi. 
Hlutdrægni getur birst víða í tilviksrannsóknum, til dæmis þegar ákveða á hvaða gögn eigi að 
birta eða í hvaða samhengi hlutirnir eru settir, og ekki síst túlkun rannsakanda á gögnunum 
(Rúnar Helgi og Ársæll Már, 2013). Rúnar Helgi og Ársæll Már (2013) benda á að 
tilviksrannsóknir geti staðfest fordóma rannsakanda vegna fyrrgreindra þátta og því er gildi 
þeirra takmarkað í þágu vísindanna. 

Helsti gallinn við tilviksrannsóknir er eins og með önnur rannsóknarsnið að ekki er hægt 
að ganga út frá niðurstöðunum, það er að segja það er ekki hægt að alhæfa niðurstöðurnar á 
önnur tilvik (Lichtman 2013). Isaac og Michael (1995, sjá í Rúnar Helgi Andrason og Ársæll 
Már Arnarsson, 2013) taka í sama streng og vilja meina að alhæfingargildið sé takmarkað í 
tilviksrannsóknum vegna þess að þar er áherslan í slíkum rannsóknum á fá tilfelli. Flyvbjerg 
(2006) er ekki sammála þessum fullyrðingum og segir það vera misskilning að það sé ekki 
hægt að alhæfa út frá einu tilviki. Hann heldur því fram að rannsakandi geti alhæft út frá einu 
tilviki vegna þess að aðferðir og nálganir í tilviksrannsóknum séu svo djúpar og þess vegna 
geti eitt tilvik kollvarpað tilgátu. 

Gagnasöfnun tilviksrannsókna getur verið margs konar og er það einn helsti kostur 
rannsóknarsniðsins. Sem dæmi um gagnasöfnunaraðferðir eru til dæmis viðtöl, 
spurningalistar og kannanir. Í upphafi rannsóknar þarf rannsakandi samt sem áður að vera 
búinn að ákveða hvaða gögnum hann ætlar að safna og með hvaða hætti, og auk þess 
hvernig hann ætlar að greina þau. Hlutverk rannsakanda í tilviksrannsóknum er persónulegt 
og frekar flókið vegna þess að í rauninni er það hann sjálfur sem er mælingartækið. Það má 
ætla að rannsakandi sé í miklum tengslum við þá einstaklega/fyrirbæri sem taka þátt í 
rannsókninni. Þess vegna er mikilvægt að hann sé góður í mannlegum samskiptum og að 
hann geti sett sig í spor viðmælanda (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013).  

3.2 Framkvæmd rannsóknar 
Í þessari rannsókn voru tekin fimm hálfopin viðtöl (e. semistructured), en það eru viðtöl þar 
sem rannsakandi leiðir viðtölin með fáum opnum spurningum (sjá í viðauka A). 
Spurningaramminn afmarkar viðtölin að einhverju leyti en opnar um leið möguleika til að 
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dýpka þau. Þessi aðferð er hentug þegar skoða á reynslu fólks af afmörkuðu efni en einnig 
við gagnaöflun þar sem leitað er svara við spurningum sem snúa að gildismati, viðhorfum og 
væntingum. Í hálfopnum viðtölum velur rannsakandinn umræðuefnið og reynir að stýra 
þeim lítið. Mikilvægt er að rannsakandi ræði við viðmælanda sinn á jafnréttisgrundvelli og 
fylgi viðtalsrammanum með fáeinum grundvallarspurningum (Helga Jónsdóttir, 2003; 
Lichtman, 2013).  

Viðtöl eru viðurkennd aðferð í eigindlegri aðferðafræði til að safna rannsóknargögnum. 
Þau eiga vel við þegar leitast er eftir upplifun og skoðun einstaklinga á ákveðnu viðfangsefni. 
Í upphafi ákveður rannsakandi umræðuefnið út frá rannsóknarspurningum sínum og ræðir 
við viðmælanda og leyfir samræðunum að þróast. Rannsakandi þarf að nota virka hlustun til 
þess að þessi aðferð skili tilætluðum árangi. Með virkri hlustun er átt við að rannsakandi skilji 
bæði það sem viðmælandi hans hefur fram að færa og gefi síðan endurgjöf og/eða endurtaki 
það sem sagt var til þess að staðfesta hvort hann hafi skilið rétt (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Í tilviksrannsóknum eru viðtöl ein mikilvægasta leiðin við gagnasöfnun vegna þess að þar 
fá þátttakendur svigrúm til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri (Rúnar Helgi 
Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013),. Helga Jónsdóttir (2013) segir að þegar 
rannsakandi ákveði að nota viðtal sem gagnaöflunaraðferð byggi sú ákvörðun á því að hún sé 
besta aðferðin til þess að ná fram svari við rannsóknarspurningunum sem rannsakandi setti 
fram í upphafi. Í upphafi viðtala er mikilvægt að rannsakandi nái að mynda traust við 
viðmælanda sinn. Þegar traust er til staðar verður viðmælandinn ef til vill meira afslappaður. 
Það er einnig mikilvægt að rannsakandi beri virðingu fyrir svörum viðmælanda síns því að þá 
líður honum betur (Lichtman, 2013).   

3.2.1 Þátttakendur 

Í upphafi leitaðist höfundur eftir því að finna fjóra til sex þátttakendur í rannsóknina. Haft var 
samband við leikskólastjóra í einum leikskóla á höfuðborgarsvæðinu og athugað hvort hann 
vildi taka þátt í rannsókninni með því að bjóða foreldrum þátttöku. Leikskólastjórinn 
samþykkti þátttöku og sendi rannsakanda netföng hjá átta foreldrum sem hann valdi af 
handahófi í fataklefanum og höfðu áhuga á að taka þátt í rannsókninni. Rannsakandi sendi 
síðan tölvupóst á foreldrana með kynningabréfi og athugaði hvenær þeir kæmust í viðtal. 
Það voru einungis þrír foreldrar sem höfðu að endingu samband frá þeim leikskóla. Þar sem 
enn vantaði þátttakendur í rannsóknina spurði rannsakandi annan leikskólastjóra á 
höfuðborgarsvæðinu til að kanna þátttöku og þar bættust við tveir þátttakendur til viðbótar. 
Rannsakandi vildi ekki þekkja þátttakendur sína því hann vildi ekki að tengsl gætu haft áhrif á 
niðurstöðurnar. Þátttakendur í rannsókninni eru fimm talsins, þrjár konur og tveir karlar. 
Þátttakendurnir voru á aldursbilinu 25 ára til 45 ára. 
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Þátttakendur voru valdir í rannsóknina með tilgangsúrtak (e. purposive sampling). 
Tilgangsúrtak felur í sér að þátttakendur eru valdir með það í huga að þeir hafi persónulega 
þekkingu á fyrirbærinu sem verið er að kanna, bæði almenna og sértæka (Katrín Blöndal og 
Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Einstaklingsviðtöl voru tekin við þátttakendurna og höfðu 
þeim val um að koma og hitta rannsakanda eða að rannsakandi kæmi til þeirra,. Samtals voru 
tekin fimm viðtöl. Þátttakendum var heitið fullum trúnaði þannig að þeim hefur öllum verið 
gefin ný nöfn og aldur þeirra settur í aldursbil. Til þess að auðvelda kynningu á þátttakendum 
er tafla 1 hér til útskýringar.  
Tafla 1. Listi yfir þátttalendur 

Nafn Aldursbil Menntunarstig 
Sigríður 30-35 ára Framhaldsskólastig 
Karl 35-40 ára Grunn háskólagráða 
Jóna 40-45 ára Framhaldsskólastig 
Arnar 35-40 ára Grunn háskólagráða 
Anna 25-30 ára Grunn háskólagráða 

Í töflunni má sjá yfirlit yfir foreldrana sem tóku þátt í rannsókninni. Menntun foreldranna er 
ólík en meirihluti þeirra hafði lokið grunnnámi í háskóla en á mjög ólíkum sviðum. Allir 
foreldrarnir eiga tvö eða fleiri börn sem öll hafa verið í íslenskum leikskóla.  

3.3 Skráning og úrvinnsla gagna 
Gagnaöflun fór fram í í febrúar 2020. Viðtölin voru tekinn upp á tvo síma með forritinu 
„Voice Memos” sem er að finna í Iphone símum. Ástæðan fyrir því að viðtölin voru tekin upp 
á tvo síma var sú að ef eitthvað klikkaði í annarri upptökunni var alltaf til varaafrit.  Eftir hvert 
viðtal var það afritað nákvæmlega upp í tölvu, orð fyrir orð, í ritvinnsluforritinu Word. Þegar 
öllum viðtölunum fimm var lokið voru þau greind í þemu sem tengjast 
rannsóknarspurningunum. Þau verða kynnt hér á eftir.. 

Rannsakandi flokkaði viðtölin niður og fann út hvað hægt væri að læra af gögnunum og 
hvernig best væri að nota þau svo þau fengju einhverja merkingu. Að greina gögn felur í sér 
að flokka svörin og vegna þess er mikilvægt að vera með samhengi og markmið með 
rannsókninni (Hitchcock og Hughes, 1997). 

Þar sem um tilviksrannsókn er að ræða var notast við aðferð sem nefnist túlkandi 
niðurstöður (e. interpretational analysis) en það er þegar rannsakandi rýnir í niðurstöðurnar 
og greinir þemu og mynstur sem ná að varpa ljósi á það sem hann var að rannsaka. Því næst 
eru búnir til yfirflokkar sem hafa það markmið að halda utan um gögnin og til þess aðstoða 
enn frekar við greiningu gagnanna er leyfilegt að búa til undirflokka. Það er hægt að draga 
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ályktanir af gögnunum þegar búið er að vinna með þau eftir þessari aðferð (Rúnar Helgi 
Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013) 

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki 
Réttmæti (e. valudity) og áreiðanleiki (e. reliability) eru mikilvæg hugtök í rannsóknum. 
Réttmæti snýst í raun og veru um það hvort niðurstöður rannsóknarinnar séu í takt við 
rannsóknaspurninguna og áreiðanleiki segir til um þau áhrif sem rannsakandinn hefur á 
vettvanginn og þær aðferðir sem hann notar (Hitchocock og Hughes, 1997). 

Í tilviksrannsóknum eins og þessari eru sömu kröfur gerðar til réttmætis og áreiðanleika 
og í megindlegum rannsóknum. Rannsakendur gera oftast þrenns konar kröfur um réttmæti. 
Í fyrsta lagi er það hugtakaréttmæti en það felur í sér að aðgerðabinda hugtökin sem eru 
notuð í rannsókninni. Í öðru lagi er það innra réttmæti sem snýst um að sýna fram á 
orsakatengsl á milli breyta með því að útiloka áhrifaþætti. Þriðja og síðasta krafan er ytra 
réttmæti sem felur í sér hve mikið er hægt að alhæfa niðurstöðurnar á önnur svipuð tilvik 
(Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013).  

3.5 Siðferðileg atriði 
Mörg álitamál geta eðlilega komið upp þegar viðtöl erum notuð við gagnaöflun. Þær 
siðareglur sem gilda um vísindarannsóknir eru fjórar (Sigurður Kristinsson, 2013): 

1. Sjálfræðisreglan – Snýst um að rannsakandi þarf að sýna þátttakanda virðingu fyrir 
sjálfræði hans. Hann má með engu móti blekkja þátttakanda og þátttakandi þarf að 
geta veitt upplýst og óþvingað samþykki fyrir þátttöku sinni. 

2. Skaðleysisreglan – Felur í sér að rannsakandi þarf að gæta þess að valda ekki 
þátttakendum sínum ónauðsynlegum skaða og áhættu. Rannsóknin þarf að 
samrýmast hagsmunum þátttakanda. 

3. Velgjörðarreglan – Felur í sér að rannsakandi geri einungis rannsókn sem líkleg er til 
hagsbóta fyrir mannkyn og velji til þess þær leiðir sem minnstu fórna. 

4. Réttlætisreglan – Felur í sér að huga þurfi að hvað sé réttlátt fyrir hver og einn og að 
gæði og byrgði séu dreifð á sanngjarnan máta. Það reynir á þetta við val á 
þátttakendum og eins þegar það er kannað hvað þátttakendur fá í staðinn fyrir 
framlag sitt. 

Með þessar reglur til hliðsjónar var útbúið kynningarbréf) þar sem allar upplýsingar um 
rannsóknina komu fram, til dæmis um markmið og tilgang (sjá í viðauka Á). Þar var 
þátttakendum einnig sagt frá því að þeir mættu hætta þátttöku hvenær sem væri. Eins kom 
fram að viðtalið yrði hljóðritað og að því yrði eytt að lokinni úrvinnslu. Þegar þátttakendur 
komu svo í viðtalið fengu þeir fyrst í hendurnar leyfisblað þar sem þeir gáfu óþvingað og 
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upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni í rannsókninni (sjá í viðauka B). Leyfisblaðið var í 
tveimur eintökum, þátttakandi hélt eftir einu eintaki og rannsakandi hinu. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum úr viðtölunum við foreldrana. Við 
úrvinnslu viðtalanna komu fram fjögur þemu: 

• Viðhorf foreldra til leikskólans 
• Hindranir í foreldrasamstarfi 
• Það sem foreldrar telja að hægt sé að gera betur 
• Ánægja foreldra 

Einnig voru foreldrarnir beðnir um að skilgreina foreldrasamstarf fyrir rannsakanda og hvað 
þeim þætti um það. Þeir voru líka spurðir um helstu aðferðir sem leikskólar styðjast við í 
samskiptum við foreldra og beðnir að segja frá upplifun sinni af þeim.  

4.1 Viðhorf foreldra 
Viðhorf foreldra til foreldrasamstarf og leikskólastarfsins eru mikilvæg. Ein af fyrstu 
spurningunum sem rannsakandi spurði foreldrana var á þá leið hver upplifun þeirra væri á 
leikskólum almennt.  

Jóna svaraði: 

Bara mjög góð, eldri stelpurnar mínar þrjár voru allar á sama leikskóla og þessi 
elsta var á leikskóla hjá Hjallastefnunni og svo er þessi yngsta á öðrum leikskóla 
en þær voru á. 

Arnar svaraði: 

Já, bara frábær, bara að fólk er alltaf jákvætt við krakkana þó að maður heyrir að 
ýmislegt er í gangi, virðist ekkert hafa speglast inn í barnahópinn. Eða þú veist 
hvernig fólk hegðar sér við börnin. 

Anna svaraði: 

Góð, bara góð, almenn upplifun hlý, tekið vel á móti börnunum mínum, þeim 
líður vel. Um faglegt starf og bara já. Þetta er svona já, ég horfi á þetta svona sem 
fyrsta menntunarstigið ef maður má orða það þannig. 

Sigríður svaraði: 

Bara, mjög góð, u allavega mín upplifun. Um já, ég held já, mér finnst reyndar 
stundum svona, hvernig á ég að orða það. (þögn). Mér finnst stundum svolítið 
svona neikvætt, allavega svona sem ég hef upplifað svona frá leiðbeinendum og 
kennurum, reyndar ekki á leikskólanum sem þau eru á núna, það var fyrri 
leikskóli þar sem ég upplifði svolítið svona eins og það væri svona vanþekking á, 
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já ég veit ekki hvernig ég á að orða það, en svona ég hafði alla vega ekki góða 
reynslu á þeim leikskóla. Það var svona eins og sko að starfsmennirnir vissu ekki 
alveg hver stefna leikskólans væri, það voru svona misjafnar svona (þögn) 
svona.... (þögn). Áherslur og já frá hverjum og einum einhvern veginn. Eins og 
starfsmennirnir væru ekki að fylgja einhverju eins og hvernig málin væru tækluð. 
En svo er ég ekki að finna fyrir því á leikskólanum sem þau eru á núna, ég er mjög 
ánægð með það einmitt með þann leikskóla. Það er svolítið öfugt á hinum. 

Karl svaraði: 

Eeee, hún myndi ég segja vera mjög góð. Það var smá svona í byrjun þegar 
strákurinn var að færa sig á milli leikskóla, þá vorum við svolítið svona óörugg, þá 
var svona aðlögunartími þar sem var verið að færa börn á milli deilda og svona 
sem okkur fannst vera svona rót á deildinni og vorum aðeins smeyk. En sem 
betur fer þá bara róuðumst við aðeins og gáfum þessu tækifæri því að hann var 
alveg alla sína leikskólagöngu þá langaði honum að fara í leikskólann og það sama 
hefur verið með stelpuna sem er samt nýbyrjuð í leikskóla. Henni greinilega 
langar líka að fara í leikskólann þannig að ég myndi segja heilt yfir bara þá er 
upplifunin ótrúlega góð. 

Foreldrarnir voru þannig næstum allir sammála um að upplifun þeirra á leikskóla væri góð, 
þeir upplifðu að umræðan í samfélaginu um starfsfólk leikskóla endurspeglaðist ekki til 
barnanna frá starfsfólkinu. Foreldrarnir viðurkenndu einnig óöryggi sitt gagnvart breytingum 
innan leikskólanna eins og þegar börn færast á milli deilda. Sigríður lýsti því þegar hún 
upplifði algjört agaleysi þegar starfsfólk leikskólans vissi í raun ekki hverjar áherslurnar í 
leikskólanum væru, en þrátt fyrir þessar athugasemdir voru foreldrarnir ánægðir með 
leikskólann. 

Foreldrarnir voru einnig spurðir hvort þeim þætti mikilvægt að leikskólakennari væri að 
vinna með barninu þeirra. Karl svaraði: 

Já, auðvitað vill maður það helst. En ég skil líka aðstöðu skólanna um að hugsa að 
vera undirmönnuð eða vera með réttan fjölda starfsmanna miðað við börn þá 
held ég að maður kjósi alltaf frekar að hérna að það séu fullmannaðar stöður 
þrátt fyrir að það séu ekki menntaðar. En hérna já, ég myndi segja já. Ég kýs alltaf 
frekar að hafa fullmannaða leikskóla þó að það séu ekki leikskólakennarar. 

Sigríður svaraði: 

(Hugar aðeins) Um já, mér finnst það mikilvægt, allavega að það sé einhver, það 
þarf ekki vera hver einasti starfsmaður nei. Allavega að það sé einhver sko sem 
sér um svona fagstjóri eða sem heldur utan um bara allt starfið skilurðu. Það er 
mjög mikilvægt að hafa einhverja sem veit um hvað þetta snýst og það er alltof 
sjaldan sem það er þannig. Það er erfitt að fá menntaða leikskólakennara og 
svona. En jú mér finnst það skipta máli. 
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Arnar svaraði: 

Já, það er mikilvægt að hafa einhverja fagmenntaða sem hafa, sem bara þekkja. 
Ég bara veit það ekki. Sem þekkir starfið og líka reynslumikið fólk og svona. Eins 
og fólk viti um hvað þetta snýst. Já. En eins og áðan, þá kannski meira með eldri 
börnum en þeim yngri. 

Jóna svaraði: 

Nei, mér finnst það ekki mikilvægt. Ekki sko kannski með elstu börnunum. En 
svona með þessi yngri er það ekki svona eins. Já og nei, jú bæði eiginlega. Ég 
myndi vilja hafa þetta blandað. Svona eins og þetta hefur verið. En hérna mér 
finnst það alveg oft að þeir sem ekki eru með menntunina og vera búinn að vinna 
lengi vera jafnvel jafn hæfir og þeir sem eru menntaðir, fattar þú mig? Þannig að 
jú reynslan skiptir alveg máli eins og menntunin en hérna já jú. Það er nefnilega 
oft margar nýjungar sem koma með menntun, þannig að jújú það er eiginlega 
bæði mikilvægt.  

Anna svaraði: 

Já, maður bara sér um þú veist bara allt þetta faglega. Bara faglega sýnin, og bara 
öll vinnan innan leikskólans verður öðruvísi þegar þú ert með menntaðan 
einstakling í hópnum og maður finnur það alveg og maður finnur það líka í 
samskiptunum. Hvernig maður orðar, hvernig maður segir og gerir líka, þú veist 
það skiptir máli. (...) Og hérna sko, já mér finnst það skipta máli sko. Líka bara öll 
þessi vinna, öll þessi litlu atriði, hvernig við höldum á blýant hvernig við höldum á 
skærum, æj þú veist allt þetta pínku pínku litla sem skiptir svo miklu máli. 

Þessi spurning fékk foreldrana aðeins til að hugsa. Jóna var samt snögg að svara að henni 
þætti það ekki mikilvægt en eftir smá umhugsun breytti hún um skoðun, en eingöngu 
varðandi elstu börnin. Arnari fannst þetta líka mikilvægt en var sammála Jónu með að aldur 
barnanna skipti máli, yngri börn þyrftu ekki endilega leikskólakennara heldur frekar þessi 
eldri. Karl vildi hafa menntaðan leikskólakennara með börnum sínum en hann skildi vanda 
leikskólanna vel, að það væri betra að hafa ófagmenntað fólk heldur en ómannaða leikskóla. 
Sigríður og Anna höfðu aftur á móti mjög sterka skoðun á mikilvægi leikskólakennara í starfi 
með börnum sínum. Anna tók það sérstaklega fram að ófagmenntaða fólkið sæi ekki það 
sama og það menntaða og það væri alltaf ástæða á bakvið hegðun barna sem þeir ófaglærðu 
átta sig ekki á. 

4.2 Hvað er foreldrasamstarf? 
Þar sem tilgangur rannsóknarinnar er að ná fram viðhorfum foreldra til foreldrasamstarfs var 
mikilvægt að fá viðmælendur til þess að skilgreina foreldrasamstarf fyrir rannsakanda. 
Foreldrar áttu misauðvelt með að svara þeirri spurningu en hér má sjá svör þeirra. 
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Anna svaraði:  

Umm bara að foreldrar séu vel upplýstir og að fái að taka þátt í bara því sem að 
viðkemur sínu barni og þá á ég við hvíld og annað, fái að segja til um til dæmis ef 
það þarf að minnka hvíld eða annað og þá sé þá foreldrana en ekki leikskólans að 
geta sagt nei en ekki leikskólans að segja nei það er ekki hægt. Umm mér finnst 
líka foreldrasamstarf vera bara að hérna að bara þú veist að bjóða góðan daginn 
og geta þú veist spjallað skilurðu kannski ótengt barninu manns og bara þessi 
upplifun líka bara að maður sé upplýstur og vel tekið á móti manni og allt þetta. 
Þetta er allt einhvern veginn það sem ég tel vera foreldrasamstarf. Líka að fá að 
vita ef það er eitthvað sem við þurfum að gera öðruvísi eða bæta og allt þetta 
skilurðu. Já ég held það að í grunninn telji ég þetta vera foreldrasamstarf. 

Jóna svaraði: 

Foreldrasamstarf er í raun og veru bara að mynda góð tengsl við starfsfólkið og 
aðra foreldra og börn innan deildarinnar. Þetta skiptir höfuðmáli finnst mér, 
þetta fylgir þeim upp í grunnskólana og þetta fylgir þeim upp í framhaldsskólana. 
Þetta er svo rosalega góð forvörn, það er svo mikilvægt að foreldrar mæti á 
viðburði sem annað hvort foreldrafélögin eru að stýra í leikskólanum eða 
leikskólinn sjálfur. Þetta er bara forvörn fyrir barnið þitt og að koma þessu 
tengslaneti sem verður til staðar á leikskólanum er bara ofboðslega mikilvægt. 
Þetta hefur svo mikið að segja að halda því áfram við þegar fólkið fer í 
grunnskólann. Það er bara þannig. Þetta er forvörn upp á það að barnið þitt 
treystir svo mikið á það að mamma mín er alltaf þarna eða að pabbi minn er 
alltaf þarna skilurðu. (...) Því þetta skiptir svo miklu máli og það skiptir svo miklu 
máli að halda þessu starfi gangandi að foreldrafélögin séu til staðar til að styðja 
við bakið á leikskólastarfseminni. 

Sigríður svaraði: 

„Rauninni bara svona (þögn) foreldrasamstarf, ég veit ekki alveg, ji ég fatta ekki 
alveg hvernig ég á að koma þessu í orð. (Þögn). Eiginlega bara teymi sem vinnur í 
kringum manns barn. Skilur þú mig? Bara svona upplýsingaraðilar sem eiga að 
vera þú veist já, ég held að ég myndi bara orða það þannig.“ 

Arnar svaraði: 

Samstarf já. Skiptast á upplýsingum til að byrja með, bara að vita hvað er í gangi. 
Ef barnið er einhvern veginn og það hefur áhrif á það hvernig það hegðar sér í 
leikskólanum þá er kannski ágætt fyrir starfsfólk að vita það. Og ef barnið gerir 
eitthvað í leikskólanum eða svona líður einhvern veginn þá er ágætt fyrir foreldra 
að vita það. 

Karl svaraði: 
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Uuu, hvernig ég myndi skilgreina það? (þögn) Ég, já þú segir nokkuð. Ég veit það 
eiginlega ekki. Það samskiptin eru náttúrlega ekkert rosalega mikil, þú veist. Það 
er rosa mikið af hæ og bæ sko. Fyrir utan náttúrlega þessa atburði sem eiga sér 
stað innan leikskólans og svo viðtöl. Uu en hérna já ég á pínku erfitt með að svara 
þessu. (…) En það skiptir okkur auðvitað mjög miklu máli að samskipti og 
samstarf okkar og starfsmanna skólans séu góð því maður er auðvitað að skilja 
börnin sín eftir hjá þeim og maður treystir þeim. Þannig að það skiptir allavega 
okkur mjög miklu máli að þau séu góð. 

Í stuttu máli sagt voru foreldrarnir sammála því að foreldrasamstarf væri á milli foreldra og 
leikskólastarfsfólks og snerist um barnið þeirra. Þeir vildu fá upplýsingar frá leikskólanum og 
áttuðu sig ekki allir á því að þeir þyrftu líka að gefa upplýsingar að heiman. Jóna tengdi 
foreldrasamstarf við starfsfólkið en einnig foreldrafélagið og talaði mikið um mikilvægi þess 
að taka þátt þar sem þetta væri svo mikil forvörn fyrir börnin út alla menntagöngu þeirra.  

Foreldrarnir voru einnig spurðir hvort allt starfsfólk tæki þátt í foreldrasamstarfi á deild  
barna þeirra. Sigríður svaraði: 

Nei það eru flestar en ekki allir nei. Nei mér flestir en það eru örfáir starfsmenn 
sem gera það ekki. En kannski er það líka bara tungumálakunnátta eða eitthvað 
annað sem spilar inn í sem ég tengi við eða eitthvað annað. Það eru einhverjir 
sem skilja ekki alveg eða forðast það að taka þátt í sko samræðum við foreldra 
þannig að já. 

Karl svaraði: 

Það er mismunandi, mjög mismunandi eftir starfsmönnum. Maður finnur alveg 
að sumir eða sko okkur finnst rosalega gott þegar krakkinn er boðinn velkominn á 
morgnanna, sagt góðan daginn og þá svona já ókei, nú er hann kominn inn. En 
maður hefur fundið það að sumir starfsmenn eru ekki nægilega góðir í þessu og 
svona jafnvel ekki svona að heilsa og þannig sko. Þannig að hérna já það er 
mismunandi eftir starfsmönnum.  

Jóna svaraði: 

Já allavega þar sem hún er. 

Arnar svaraði: 

Mismikið, auðvitað. Nýir og yngri eru auðvitað hlédrægir og eru kannski ekki að 
spjalla að fyrra bragði, eðlilega. En ég meina það svara allir ef þeir vita eitthvað. 
Ef maður spyr eitthver þá er það ekki vandamál. 

Anna svaraði: 
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Neeee, já hjá honum já. En hjá henni, nei. Þar er svona hópstjórinn hennar og 
deildarstjórinn sem maður er svona mest í samskiptum við sko. En ef maður spyr 
þær þá upplýsa þær mann sko. Það er ekki það, en maður þarf kannski frekar að 
draga það upp úr þeim svona veiða svona þær eru ekkert að koma að fyrra bragði 
sko. 

Foreldrarnir voru fremur sammála um að það væri ekki allt starfsfólk sem tæki þátt í 
foreldrasamstarfi, að Jónu undanskilinni. Hinir foreldrarnir voru allir með einn til tvo 
starfsmenn sem sinntu foreldrasamstarfinu vel en hjá öðru starfsfólki þurftu þeir að hafa 
meira fyrir því að fá upplýsingar og annað sem þeir töldu skipta máli. Þeir nefndu sjálfir 
ýmsar ástæður, meðal annars ungan aldur starfsfólks og mögulega tungumálaerfiðleika. 

Foreldrar voru einnig spurðir um hvernig þeim þætti samskipti sín við starfsfólk 
leikskólans. Karl svaraði: 

Samskipti mín eru bara góð að mínu mati. Ég hef ekki neina neikvæða upplifun af 
samskiptum við starfsfólk í leikskóla þar sem börnin mín hafa verið.  

Anna svaraði: 

Mér finnst þau góð, já mér finnst maður bara jú góð bara og við erum mjög sátt 
sko. 

Sigríður, Jóna og Arnar voru einnig öll sammála því að samskipti þeirra við starfsfólk 
leikskólans væru mjög góð.  

4.3 Hindranir í samstarfi 
Foreldrarnir upplifðu almennt ekki margar hindranir í samstarfinu. Það var þó eitt atvik sem 
Karl lenti í og er ennþá ósáttur við í dag. Hann sagði: 

Það var svona í kringum það þegar við vorum að venja strákinn af bleyjum og 
þúst já. Þá kom upp svona smá erfiðleikar í samskiptum varðandi það sem við 
vorum ekki sátt sko. Okkur var tjáð það að ef hann myndi ekki geta farið og kúkað 
sjálfur þá myndi hann ekki geta færst um deild. Við vorum mjög ósátt að að heyra 
þetta. Svo var okkur bara gefinn tímarammi, sem sagt ef þetta væri ekki komið 
fyrir ákveðinn tíma þá myndi hann ekki fara með vinum sínum á næstu deild. 
Þetta var ekki alveg svona hundrað prósent en það var ýjað að þessu svona. Sem 
betur fer, þá kom ekki til þess þar sem hann var búinn að læra að kúka í klósett. 
En þetta var eitthvað sem við vorum alls ekki sátt með sko. 

Einnig upplifði Sigríður það sem hindrun þegar starfsfólkið gerði ekki það sem hún bað það 
um. Hún sagði þetta: 

Hann er búinn að eiga erfitt síðastliðna daga og ég hef alltaf sagt við þær ef það 
er eitthvað þó að það sé bara það að hann sé lítill í sér eða er mikið að gráta þá 
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vil ég endilega að þið hringið í mig því ég er það sveigjanleg í dag að ég myndi þá 
vilja koma að sækja hann. Svo er það ekki gert og svo þegar ég kem að sækja 
hann þá fæ ég að heyra já, hann var svolítið lítill í sér og það fer svolítið í mig eins 
og það eigi bara að meika það. 

Það er því hægt að segja að samskipti og heiðarleiki séu það sem skiptir foreldra máli þar 
sem aðeins tveir af fimm foreldrum hafa upplifað hindranir í samstarfi sínu við leikskólann.  

4.4 Það sem má gera betur 

Foreldrarnir voru spurðir hvort það væri eitthvað sem þeim fyndist mætti fara betur í 
samstarfi þeirra við leikskólann. Sigríður svaraði: 

Svo lendir maður í því eins og ég var að segja þér áðan að það er kannski ekki 
hringt þegar maður hefur beðið um það. Maður veit ekki alveg hvort það sé 
eitthvað já. Það er ekki bara nóg að hlusta og þykjast vera til staðar en það þarf 
að gera. 

Karl svaraði: 

Já það sem ég nefndi áðan (innskot rannsakanda: varðandi bleyjurnar), mér 
fannst þetta bara vera mismunun. Ég hefði ekki tekið þetta í mál og farið með 
þetta lengra ef af þessu hefði orðið. Ef hann hefði ekki fengið að fylgja 
krökkunum upp um deild út af þessu. Og hérna já þannig að en ja þetta er 
eiginlega það eina sem ég man eftir.  

Jóna svaraði: 

Uuuu, um já sko. Umm hvað á ég að segja? Hvernig á ég að útskýra þetta? Emm 
núna er leikskólastigið orðið fyrsta stigið. Þannig að kannski mætti koma með 
svona verkefni svona prentuð út fyrir foreldra, hvað þau eru að vinna við og 
svona. Svona meiri upplýsingar til foreldra um elstu barna starfið. Ég myndi segja 
það. Það vantar kannski pínu upp á það. En ég veit að þetta er svo nýtt og er 
ennþá í þróun og allt það en það er bara svona hugmynd. 

Arnar svaraði: 

 (Þögn) Nei mér finnst þetta bara mjög fínt, ég hef ekki að neinu að undan að 
kvarta. En ég á í mestum samskiptum bara við deildina og deildarstjórann veit í 
rauninni ekki hver restin er. 

Anna svaraði: 

Hikar, já ég held að það sé alltaf hægt að gera þú veist aðeins betur. Þú veist bara 
það eins og hvernig er tekið á móti honum á morgnanna miðað við hvernig er 
tekið á móti henni. Þú veist maður hefur þennan samanburð skilurðu og hérna og 
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þú veist en samt er ég rosa sátt samt sem áður skilurðu. Þannig að ég hef ekkert 
annað út á að setja skilurðu. 

Anna hafði líka nefnt fyrr í viðtalinu hvað henni þætti mikilvægt að starfsfólk væri kynnt. Hún 
sagði: 

Mér finnst sko ótrúlega mikilvægt að í upphafi alltaf að starfsfólk kynni sig svo 
maður viti nákvæmlega hvað starfsfólkið heitir. Við vorum sko í aðlögun með 
hana og maður vissi ekki almennilega hvað starfsfólkið á deildinni hét. Svoleiðis, 
þessir pínkulitlu þættir sko og sama með hann, maður fékk svolítið lítið eða sko 
maður fékk ekki almennilega að vita hvert starfsfólkið væri fyrr en eftir svona 
foreldrafund sem var í upphafi þú veist. Þannig að, af því að hann var að færa sig 
á milli deilda. Þannig að það eru þessi litlu atriði sem maður þarf eða maður vill fá 
upplýsingar um. Maður vill aðeins fá að vita. En hjá henni hangir myndir upp á 
vegg af öllu starfsfólki þegar maður kemur þannig að maður sér svona þú veist 
aðeins en það er líka inn á deildinni sem mér finnst mjög gott og það var alltaf 
þannig að það var fyrir utan deildarnar hjá honum en það er eitthvað búið að 
vera ákveðin mannavelta þannig að það hefur breyst sko. 

Foreldrarnir höfðu allir skoðanir á því hvað þeim þætti vera hægt að gera betur innan 
leikskólans. Líkt og með hindranirnar vildu foreldrarnir sjá samskipti í lagi og að þeim væri 
fylgt eftir. Að heilsa barni í upphafi dags skipti Önnu miklu máli, en einnig vildi hún að 
starfsfólk væri kynnt í upphafi og myndir af því væru fyrir utan deildirnar.  

4.5 Ánægja foreldra 
Foreldrar voru spurðir að því hvort það væri eitthvað í samstarfinu við leikskólann sem þeir 
væru ánægðir með. Karl svaraði: 

Ég sagði í byrjun að það skiptir okkur ótrúlega miklu máli að geta labbað út úr 
leikskólanum á morgnanna þú veist örugg og vitandi það að barninu manns líður 
vel og hérna ég get allavega ekki lýst því hversu það skiptir mig miklu máli að geta 
gert það. (…) Þess vegna höfum við hjónin allavega reynt það láta starfsfólkið vita 
hvað þetta skiptir okkur miklu máli og að við erum ótrúlega ánægð að vita það að 
börnin okkur séu sátt og ánægð og langi að koma í leikskólann og ég held að 
þetta sé svona win-win. Því þetta virkar vonandi hvetjandi fyrir þau að heyra 
svona og fyrir okkur þú veist eins og þegar ég lýsti fyrir þér í upphafi þegar hann 
var að skipta um deild, maður sat fyrir framan tölvuna í vinnunni og maður gat 
ekkert unnið þennan dag, maður sat bara þarna með hugann stanslaust við 
strákinn hvað hann væri að gera og hvort hann væri öruggur og svona, sem er 
alltaf mjög erfitt. En já, það er bara þetta já. 

Jóna svaraði: 
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Já ég er ofsalega ánægð með að þær skulu taka strax á hlutunum eins og með 
stríðni og svona. Alveg ofsalega ánægð með það og látið vita. Alveg ofsalega 
ánægð með það. 

Arnar svaraði: 

(Þögn, hikar) Jájá, flest allt. Ég get ekki sagt neitt sérstakt þannig. (Þögn). Nei nei 
bara alltaf tilbúin að taka á móti barninu á morgnanna og ekkert. 

Anna svaraði: 

Já ég held að það sé bara hvað öllu er tekið sem maður biður um eða svona 
ábendingar sem maður kemur með, svona þannig. Það er alltaf tekið vel og allir 
tilbúnir að, hvað segir maður? Að taka ábendingunum skilurðu og jú ég held að 
það sé bara gott. 

Sigríður svaraði: 

Já, mér finnst þær alltaf vera svona mjög, þær sem ég tala við bara jákvæðar og 
skilningsríkar þegar ég tala við þær. Eins og þær séu að hlusta á það sem ég er að 
segja við þær og taka það inn. En svo lendir maður í því eins og ég var að segja 
þér áðan að það er kannski ekki hringt þegar maður hefur beðið um það. Maður 
veit ekki alveg hvort það sé eitthvað já. Það er ekki bara nóg að hlusta og þykjast 
vera til staðar en það þarf að gera. Ekki það að þær eru frábærar og ég á mjög 
góð samskipti við þær. En ég hérna líka í góðum samskiptum við þær, ég hérna 
spjalla alveg við þær á hverjum morgni og segi þeim hvernig hann var þegar hann 
vaknaði, þannig að það er alltaf svona smá samtal við þær og já mér finnst þær 
alltaf vera frábærar. 

Foreldrarnir voru allir mjög ánægðir með samstarfið við leikskólann. Þeir nefndu oftast hvað 
leikskólinn væri tilbúin að hlusta og bregðast við ábendingum og hvað starfsfólk hans væri 
alltaf glaðlynt og jákvætt.  

4.6 Samskiptaleiðir í foreldrasamstarfi 
Foreldrarnir voru spurðir um sjö aðferðir sem notaðar eru mismikið innan leikskóla til 
foreldrasamskipta og þeir beðnir að segja skoðun sína á þeim. Þeir voru spurðir um 
eftirfarandi aðferðir: 

• Foreldrasamtöl 
• Foreldrafundi 
• Viðburði innan leikskólans 
• Símtöl 
• Facebook 
• Tölvupóst 
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• Samtöl í upphafi og lok dags 

Foreldrarnir voru flestir sammála því að foreldrasamtöl væru mjög mikilvæg til þess að 
skiptast á upplýsingum og að foreldrarnir fengju tækifæri til að kynnast börnunum sínum á 
annan hátt, eins og Karl orðar það:  

Upplifun mín á þeim er bara mjög fín og hérna gagnleg. Þá fær maður oftast að 
kynnast börnunum sínum líka svolítið þar sem maður sér þau ekki þannig að það 
hefur gagnast okkur bara mjög mikið. 

Arnari aftur á móti fannst það tilgangslaust að mæta í foreldrasamtöl þegar börnin væru ung, 
en fannst það mikilvægt þegar þau nálguðust það að fara í skóla. Hann sagði: 

Ííjá, en mér finnst ekki nauðsynlegt að mæta í foreldrasamtal fyrir tveggja ára 
kannski eða þú veist. 

Hann tók það samt fram að honum þætti spjallið í fataklefanum mikilvægara þegar börnin 
væru svona ung og þess vegna sæi hann ekki þörf á sérstökum foreldrasamtölum. 

Allir foreldrarnir þekktu foreldrafundi og voru sammála um að það væru fundir sem væru 
haldnir í upphafi vetrar þar sem starfið væri kynnt fyrir foreldrunum. Jónu og Sigríði langaði 
að hafa fleiri slíka fundi þar sem þeim fannst alltaf vanta upplýsingar. Sigríður sagði:  

Já ég myndi vilja fá fleiri þannig. Mér finnst allt koma langbest frá sér þannig, þú 
veist staðan í leikskólanum og í staðinn fyrir það þó að það sé alltaf sendur 
reglulega út póstur, þá finnst mér einmitt mjög fræðandi og gott að komast á 
svona foreldrafundi. Mér finnst það einmitt mega vera oftar. 

Jóna sagði: 

Nei þeir eru ekki reglulegir. Það er allavega alltaf einu sinni á ári. Svona í upphafi 
vetrar. Þá er haldinn svona allsherjar foreldrafundur með öllum. Þá er starfið 
kynnt og svona. Kannski mættu þeir alveg vera oftar, svona allsherjar 
foreldrafundir. 

Karl og Arnar höfðu hvorugir farið á þessa fundi en konur þeirra höfðu þá mætt. Því gátu þeir 
ekki sagt hvað þeim fyndist um þá.  

Viðburðir, eins og til dæmis foreldrakaffi og ömmu- og afakaffi voru allt eitthvað sem 
foreldrunum þótti skemmtilegt. Foreldrarnir voru spurðir hvort þeir upplifðu þessa viðburði 
hamlandi. Önnu fannst viðburðirnir alls ekki hamlandi en henni þóttu tímasetningarnar oft 
skrítnar. Arnari þótti þessir viðburðir marklausir með yngri börnunum því þau væru hvort 
sem er búin að gleyma þessu strax, en með eldri börnum fannst honum þetta mikilvægt. 
Jóna svaraði þessu vel, hún sagði: 
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Nei mér finnst þeir bara æðislegir. Ég hef aldrei upplifað þá hamlandi, af því að 
þetta er svo gaman fyrir þau að brjóta aðeins upp starfið, og þetta er svo mikil 
tilhlökkun að fá foreldra sína í heimsókn til þess að sýna svona, við megum ekki 
hugsa svona að þetta sé hamlandi. Við eigum þessi börn, þannig að við þurfum 
að alveg að sinna þeirra starfi líka og kíkja annað slagið í þeirra vinnu. 

Símtöl sem samskiptaleið við foreldra voru mismikið notuð innan leikskólanna. Arnar sagðist 
til dæmis aldrei hafa fengið símtal nema þegar börnin hans væru veik. Það var eins hjá Sigríði 
en þar fékk hún mjög sjaldan símtöl. Jóna fékk einnig bara símtöl ef barnið var orðið veikt 
eða hafði slasað sig. Anna fékk aftur á móti oft símtöl, en þó bara varðandi yngra barnið sitt, 
hún sagði: 

En þær hringja í mann ef hún, já hún var bitin um daginn og þær hringdu. Hún er 
líka með ofnæmi og þú veist sko, þær eru mjög duglegar að hringja og spyrja og 
meira segja hafa þær sent mér á messgener mynd af því að hún spratt öll í 
útbrotum (...) Mér finnst það bara gott. Ég vil frekar fá einum of oft eitthvað 
þannig heldur en hitt sko. 

Facebook sem samskiptaleið var einnig mismikið notað innan leikskólans, flestir foreldrarnir 
voru í lokuðum Facebook-hóp fyrir leikskólann og einstaka foreldri var einnig í lokuðum hóp 
fyrir deild barns síns. Foreldrarnir viðurkenndu að fylgjast misvel með þar inni en voru 
sammála um að gott væri að fá allar tilkynningar þar í gegn, til dæmis um litadaga. Þeir 
notuðu þó ekki þennan vettvang til samskipta. Karl sagði:  

Það höfum við ekki notað rosalega mikið. Það er einhver svona Facebook-síða 
leikskólans sem maður kíkir stundum inn á, en ekki notað í samskiptum. Þá hef ég 
notað bara síma eða e-mail. 

Tölvupóstur var hins vegar þekkt samskiptaleið innan leikskólanna og foreldrarnir voru allir 
sammála um mikilvægi þeirra og gagnsemi. Það var misjafnt hjá foreldrum hversu oft þeir 
fengu tölvupóst frá leikskólanum. Anna var þó á þeirri skoðun að tölvupóstur væri á 
undanhaldi. Hún sagði:  

Ég held líka að í dag eru foreldrar meira á Facebook heldur en í tölvupóstinum. 
Nema fólk sem vinnur aksjúlí þannig vinnu að það er alltaf tengt tölvupóstinum. 

Foreldrarnir voru þó ekki sammála með tölvupóstinn, þeim fannst hann mikilvægur þáttur í 
samstarfi við leikskólann þar sem þeir fengu sendar upplýsingar um skipulag mánaðarins. 

Spjall í upphafi og lok dags er mikið notuð leið. Allir viðmælendur voru sammála um að 
þeir hefðu tækifæri á því að fá spjall ef þeir þyrftu í byrjun dags en það væri erfiðara seinni 
partinn því þá væri ef til vill ekki starfsfólk sem væri búið að vera með barninu yfir daginn. 
Sigríður sagði:  
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Erfiðara kannski seinni partinn því þá kannski eru veikindi starfsmanna og einhver 
annar sem ekki er á deildinni, eða þúst mér finnst erfiðara í lok dags. 

Foreldrarnir voru líka sammála að þeir reyndu að gefa af sér þegar þeir kæmu með börnin og 
spjölluðu um daginn og veginn. Karl útskýrði þetta svona: 

Já, ég alla vega reyni að gefa eitthvað af mér og hérna finnst líka alveg fínt að 
tengjast aðeins starfsmönnunum. Þannig að þetta sé ekki bara eins og ég sagði 
áðan bara hæ og bæ. Og hérna maður veit ekki hvað starfsmennirnir vilja, maður 
hefur ekki hugmynd um það. En hérna mér finnst allavega eða reyni allavega að 
spjalla eitthvað já. 

Viðmælendum var einnig boðið að nefna einhverja aðra samskiptaaðferð sem ekki hafði 
komið áður fram en ekkert annað var nefnt.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunni sem og undirspurningunum svarað út frá 
niðurstöðum rannsóknarinnar og fræðunum sem rætt var um í 2. kafla. Meginmarkmið 
rannsóknarinnar var að varpa ljósi á viðhorf foreldra til foreldrasamstarfs í leikskólum. Annað 
markmið var að finna út hvað foreldrum finnst mikilvægt í samstarfi heimilis og leikskóla. 
Rannsóknarspurningin sem lögð til grundvallar í rannsókninni er: 

• Hver eru viðhorf foreldra til foreldrasamstarfs í leikskólum? 

Til þess að geta svarað rannsóknarspurningunni voru settar fram þrjár undirspurningar: 

• Hvað finnst foreldrum mikilvægast í leikskólastarfinu? 
• Hverjar eru helstu hindranir sem foreldrar finna í samstarfinu? 
• Hvað myndu foreldrar vilja gera öðruvísi í samstarfi heimilis og leikskóla? 

Fimm einstaklingsviðtöl voru tekin við foreldra til þess að ná fram viðhorfum þeirra til 
foreldrasamstarfs. Við gagnaöflun kom í ljós að viðmælendur áttu í upphafi erfitt með að 
skilgreina foreldrasamstarf en þegar lengra leið á viðtalið virtust þeir öruggari og áttu 
auðveldara með að segja frá viðhorfum sínum. 

5.1 Viðhorf foreldra 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viðhorf foreldranna til leikskólanna eru almennt 
jákvæð. Foreldrarnir voru ánægðir með leikskólann og þeim fannst mikilvægt að geta gengið 
öruggir út á morgnanna þegar þeir skilja börnin sín eftir. Þeim fannst starfsfólk deilda barna 
sinna jákvætt og brosmilt. Þessar niðurstöður eru í takt við það sem May Britt Drugli og Anne 
Mari Undheim (2011) segja en þær telja að foreldrar séu yfirleitt almennt ánægðir með 
leikskóla barna sinna. Foreldrar vita þó ekki endilega hvað gerist daglega og svara því oftast 
spurningum um ánægju eftir væntingum sínum en ekki endilega staðreyndum. Svör 
foreldranna í rannsókninni voru einmitt í takt við það sem Drugli og Undheim (2011) sögðu, 
þ.e. lýsingar á því sem þeir sáu og hvað þeir vildu að væri gert. Það skipti alla foreldrana 
miklu máli að vera öryggir með að skilja börnin sín eftir á morgnanna. Það að vel sé tekið á 
móti barni þeirra er grundvallarforsenda foreldra í góðu samstarfi. 

Reykjavíkurborg (2017) gerði könnun á viðhorfum foreldra til leikskólans. Þar kemur fram 
að 96% foreldra voru ánægðir með leikskóla barns síns. Í niðurstöðum Reykjavíkurboragar er 
borinn saman munurinn á viðhorfum foreldra árið 2015 og árið 2017. Ánægja og viðhorf 
foreldra hækka í öllum þáttum hjá þeim. Þessar niðurstöður speglast einnig í þessari 
rannsókn því meirihluti foreldra sem var rætt við voru ánægðir með leikskólann og þrátt fyrir 
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smávegis óöryggi treystu þeir leikskólanum til þess að vinna með það sem olli þeim 
hugarangri, til dæmis þegar barn færist á milli deilda.  

Foreldrarnir voru ekki allir sammála um mikilvægi þess að menntaður leikskólakennari 
ynni með barninu þeirra. Þeir vildu þó flestir að það væri að minnsta kosti einn menntaður 
leikskólakennari. Karl nefndi að hann vildi auðvitað hafa leikskólakennara en ef valið stæði á 
milli þess og að hafa fullmannaða leikskóla með ófaglærðu fólki þá myndi hann velja það 
frekar en að hafa ómannaða leikskóla bara með leikskólakennurum. Í grein Jóhönnu 
Einarsdóttur, Örnu H. Jónsdóttur og Bryndísar Garðarsdóttir (2013) er sagt frá rannsókn þess 
efnis að foreldrar vildu tryggja stöðu leiðbeinenda innan leikskólans þar sem þeir töldu að 
ekki þyrfti leikskólakennara í öll verkefni með börnunum. Skoðun Karls er því ekkert 
einsdæmi.  

Arnari og Jónu þótti vinna menntaðs leikskólakennara ekki mikilvæg með börnum þeirra, 
sérstaklega ef börnin væru ung. Þeim þótti mikilvægið aukast þegar börnin yrðu eldri. Í grein 
Jóhönnu, Örnu og Bryndísar (2013) eru dregnar þær ályktanir að foreldrar kalli ekki sterklega 
eftir fagmennsku leikskólakennara í starfi með börnum, heldur þyrfti að hafa mömmur, 
ömmur og venjulegt fólk í leikskólanum því erfitt hefur reynst að fylla þá af 
leikskólakennurum.  

Önnu þótti mikilvægt að leikskólakennari væri að vinna með börnunum en hún taldi upp 
margar ástæður, til dæmis hvernig maður orðar hluti við foreldra í samskiptum, hvernig 
fagmennskan eykst í starfi barnanna og ekki síst allir litlu hlutirnir eins og hvernig á að halda 
á skærum og blýanti og að það væri eitthvað sem leikskólakennarar sjái strax og geti því fylgt 
því eftir en það geti ófaglærða fólkið ekki. Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu 
Einarsdóttir (2017) kom það fram að foreldrar lögðu áherslu á að það væru leikskólakennarar 
á deildum barna þeirra. Ástæðan var að fagmennska leikskólakennarans væri mikil, og þó að 
unga fólkið væri frábært gerði það sér ekki grein fyrir litlum hlutum sem skipta máli, sem 
dæmi að heilsa barni á morgnanna.   

5.2 Hvað er foreldrasamstarf? 
Í aðalnámskrá leikskóla er sérkafli um fjölskylduna og leikskólann. Þar segir að þegar barn 
byrjar í leikskóla þurfi foreldrar og leikskóli að leggja grunn að samstarfi þar sem velferð og 
umhyggja barnsins er haft að leiðarljósi. Samstarfið þarf að byggja á gagnkvæmum skilningi 
og virðingu fyrir þekkingu og viðhorfum hvers annars. Báðir aðilar þurfa að geta deilt 
sjónarmiðum sínum og það þarf að vera hægt að taka sameiginlegar ákvarðanir ef til þess 
kemur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Sigríði og Arnari þótti erfitt að skilgreina foreldrasamstarf. Þau náðu þó að koma því í 
hugsun og voru sammála öllum hinum þátttakendum að foreldrasamstarf væri í raun bara 



 40 

teymi sem vinnur í kringum barnið manns þar sem upplýsingum væri miðlað og hægt væri að 
tala saman. Nanna Kristín Christiansen (2007) skilgreinir foreldrasamstarf á þá leið að 
samstarf sé til staðar þegar tveir eða fleiri aðilar vinna að sameiginlegu markmiði sem allir 
aðilar stefna að og taka sameiginlega ábyrgð á.   

Allir foreldrarnir voru sammála því að samskipti þeirra við starfsfólk leikskólans væru 
mjög góð. Foreldrarnir voru flestir sammála um að það væri ekki allt starfsfólk sem tæki þátt 
í foreldrasamstarfinu. Þetta er takt við það sem kemur fram í rannsókn Jóhönnu, Örnu og 
Bryndísar (2013) en sagði að það væru frekar leikskólakennarar sem bæru ábyrgð á öllu 
foreldrasamstarfi. Þar segir einnig að samskipti og samvinna við fjölskyldur leikskólabarna 
hafi lengi talist grunnur að gæðum leikskóla og endurspeglar það viðhorf í aðalnámskrá 
leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Foreldrarnir voru því allir virkir þátttakendur í samstarfi barna sinna. Það má því segja að 
starfsfólk, foreldrar og börn myndi lærdómssamfélag innan leikskólans eins og aðalnámskrá 
leikskóla leggur til (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Það er talið skila góðum 
árangri í þróun menntastofnana og hefur það að markmiði að ýta undir árangur barnanna 
(DuFour, DuFour og Eaker, 2009). Foreldrarnir í rannsókninni vildu allir það sem var 
börnunum fyrir bestu og með starfsfólki leikskólans ná þeir að mynda lærdómssamfélag fyrir 
barn sitt. 

5.3 Hindranir í samstarfi 
Foreldrarnir í þessari rannsókn upplifðu ekki miklar hindranir í foreldrasamstarfi við leikskóla 
barna sinna. Karl og Sigríður áttu þó bæði frásögn sem hafði legið á þeim lengi þar sem þau 
voru enn ekki sátt við það hvernig leikskólar barna þeirra tókust á við vandamál. Fyrri 
rannsóknir hafa bent á að helstu hindranir sem foreldrar upplifa séu til að mynda 
tímaskortur foreldra, neikvætt viðhorf foreldra og áhyggjur foreldra (Nanna Kristín 
Christiansen, 2010; Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Karl lenti í óskemmtilegu atviki þegar barn hans átti að færast á milli deilda eins og fram 
hefur komið. Foreldrarnir fengu þau skilaboð frá deildarstjóra barnsins að það fengi ekki að 
fylgja vinum sínum upp á næstu deild þar sem það var í vandræðum með að kúka í klósettið. 
Karl og kona hans voru virkilega ósátt við þessi skilaboð og upplifðu að það væri verið að 
mismuna barni þeirra. Við þessa ákvörðun leikskólans var ekki gætt að því að foreldrar stæðu 
jafnfætis starfsfólkinu varðandi ákvörðunartöku sem varðaði hag barns þeirra, eins og kemur 
fram í aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33). Þar 
segir: 
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Samstarf starfsfólks leikskóla og foreldra þarf að byggjast á gagnkvæmum 
skilningi og virðingu fyrir viðhorfum og þekkingu hverra annarra. Mikilvægt er að 
á milli þessara aðila ríki traust, þeir geti deilt sjónarmiðum sínum og tekið 
sameiginlegar ákvarðanir er varða einstök börn. 

Þessu var augljóslega ekki fylgt eftir í tilviki Karls og konu hans, en hægt hefði verið að 
nálgast þetta á allt annan hátt þannig að foreldrarnir hefðu ekki þurft að upplifa að barninu 
væri mismunað. Sem betur fer kom þetta aldrei til aðgerða þar sem barnið uppfyllti skilyrðin 
í tæka tíð. 

Sigríður upplifði að leikskólinn hlustaði ekki á hana, hún skildi eftir skilaboð á morgnanna 
um að það yrði hringt í hana ef barn hennar væri lítið í sér þann daginn því það væri að ganga 
í gegnum ákveðið tímabil og hún vildi frekar sækja barnið en að heyra af því í lok dags að 
barnið hefði átt erfiðan dag. Henni leið fremur illa yfir þessari nálgun leikskólans og orðaði 
það sem svo að það virtist sem leikskólinn ætlaði bara að halda sínu striki alveg sama hvað 
annað væri í gangi. Einn þekktur þáttur hindrana í foreldrasamstarfi er þegar starfsfólk 
leikskóla telur áhyggjur foreldra óþarfar. Starfsfólkið á aldrei að gera lítið úr áhyggjum 
foreldra heldur á það að hlusta og sýna þeim skilning (Nanna Kristín Christiansen, 2010). Það 
hefði starfsfólk leikskóla Sigríðargetað gert og einfaldlega hringt í hana og sagt henni frá 
deginum og hún þá fengið að meta það sjálf hvort hún myndi sækja barn sitt fyrr. 

5.4 Hvað má gera betur 
Það er alltaf hægt að gera betur í öllu sem maður tekur sér fyrir hendur. Flestir foreldrarnir 
sem tóku þátt í rannsókninni voru með ábendingar um það sem þeir vildu að væri gert betur 
nema Arnar. Hann hafði ekki við neinu að bæta þar sem honum þótti allt gott í leikskóla 
barns síns. Önnu fannst alltaf vera hægt að gera betur. Hún tók sérstaklega fram að það 
mætti heilsa barninu betur þegar hún kæmi með það á morgnanna og sýna því meiri hlýju. 
Þetta viðhorf kemur einnig fram í grein Örnu og Jóhönnu (2017), að unga fólkið áttar sig ekki 
á mikilvægi þess að heilsa börnum og foreldrum þegar þau koma á morgnanna heldur líta 
kannski upp og merkja í kladdann að barnið sé komið.  

Anna hafði einnig nefnt það fyrr í viðtalinu um mikilvægi þess að starfsfólk sé kynnt og að 
það væru myndir af því fyrir framan deildirnar þannig að hægt væri að sjá hver væri hver 
þegar barnið væri sótt, til dæmis þegar barn hefur nýlega færst milli deilda og þegar mikið er 
um mannaveltu. Þetta kemur einnig fram í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010) en þar 
segir að foreldrar vilji stöðugleika og finnist það vont þegar það er ekki alltaf sama 
starfsfólkið hjá börnunum þegar það næði í börnin sín í lok dags. Það leiddi til þess að 
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starfsfólkið vissi ekki alltaf hvað barnið hefði gert yfir daginn eða hvort eitthvað hefði komið 
upp á. 

Jóna vildi svo til að mynda fá að sjá fleiri skólatengd verkefni því að leikskólinn væri fyrsta 
skólastigið og foreldrar elstu barnanna mættu vera meira upplýstir um það sem börnin væru 
að gera. Það er rétt hjá Jónu að leikskólinn sé fyrsta skólastigið, en það kemur fram í lögum 
um leikskóla nr. 90/2008 að leikskóli sé fyrsta skólastigið í skólakerfinu fyrir börn undir 
skólaskyldualdri. Hvað varðar skólatengdu verkefnin er það háð hverjum leikskóla fyrir sig 
hvernig þeir vinna með starf elstu barnanna. Það kemur fram í aðalnámskrá leikskóla) að 
skólaganga barna eigi að mynda samfellda heild þannig að skil milli leik- og grunnskóla hafi 
ekki truflandi áhrif á barnið en það er í höndum hvers leikskóla að útfæra sitt elstu barna 
starf (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011. 

5.5 Samskiptaleiðir í foreldrasamstarfi 
Til eru margar og ólíkar aðferðir innan leikskólanna sem nýttar eru til foreldrasamskipta. 
Foreldrarnir voru spurðir út í sjö mismunandi aðferðir og þeir beiðnir að segja frá sinni 
skoðun og upplifun á þeim. Aðferðirnar voru sem fyrr segir: foreldrasamtöl, foreldrafundir, 
viðburðir innan leikskólans, símtöl, Facebook, tölvupóstur og spjall í upphafi og lok dags. 
Aðalnámskrá leikskóla segir að foreldrar eigi að hafa gott aðgengi að öllum upplýsingum um 
börn sín og leikskólastarfið svo þeir geti fylgst með skólagöngu barna sinna og hvatt þau 
áfram (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Foreldrasamtöl teljast til formlegra samskipta á milli foreldra og leikskólans (Jóhanna 
Einarsdóttir, 2010). Þau eru sú samskiptaleið sem flestir foreldrarnir voru ánægðir með. 
Samtölin voru ýmist einu sinni eða tvisvar á ári. Þeim fannst samtölin gagnleg og sumir 
foreldranna vildu fleiri samtöl á meðan öðrum þótti þau ekki mikilvæg með yngri börnunum. 
Með reglulegum foreldrasamtölum fást tækifæri á markvissum samræðum um þroska, líðan 
og nám barns heima og í leikskólanum. Foreldrar eru sérfræðingar í sínum börnum og vita 
hvernig best er að styðja við nám þeirra og þroska innan leikskólans (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Foreldrafundir eru haldnir í leikskólum yfirleitt einu sinni á ári. Þar er farið yfir skipulag og 
starfsáætlanir starfsins. Þessir fundir geta einnig verið vettvangur fyrir fræðslu til foreldra og 
fyrir foreldrafélög leikskólanna ef þau vilja leggja eitthvað til málanna (Reykjavíkurborg, 
2011). Foreldrarnir voru ósammála um mikilvægi þessara funda en tveir af þeim vildu fleiri 
slíka fundi. Það er í andstöðu við það sem kemur fram í grein Jóhönnu Einarsdóttur (2010) en 
þar vildu foreldrar ekki meira af formlegu samstarfi og þótti einn fundur á ári nóg. 

Símtöl til foreldra virtust ekki tíðkast mikið fyrir utan þau hefðbundnu símtöl þar sem 
barn verður veikt eða slasast í leikskólanum. Foreldrum er þó alltaf frjálst að hringja í 
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leikskólann og koma þannig upplýsingum til hans og það sama á við leikskólann, hann má 
alltaf hringja í foreldra og óska eftir upplýsingum (Reykjavíkurborg, e.d.). Eitt foreldrið í 
hópnum fékk reyndar oft símtöl og hún var þakklát fyrir það þar sem barn hennar var mjög 
ungt og gat til dæmis ekki sagt frá neinu sem gerðist í leikskólanum. 

Viðburðir innan leikskólans eru mikilvægur þáttur leikskólastarfsins, og að leikskólar bjóði 
foreldrum á marga ólíka viðburði yfir leikskólaárið eins og til dæmis foreldrakaffi (Heiðrún 
Jóhannsdóttir, 2012). Foreldrarnir voru allir sammála því að þeim þættu þetta skemmtilegir 
viðburðir en einu foreldri þótti þeir þó hafa litla þýðingu fyrir yngri börn. Einu foreldri fannst 
viðburðirnir frábærir en fannst tímasetningarnar oft skrítnar, en lét sig þó aldrei vanta á 
viðburðina. Það er í takt við það sem kom fram í meistararitgerð Heiðrúnar Jóhannnsdóttur 
(2012) þar sem fram kom að foreldrum þætti viðburðirnir stundum óþægilegir vegna vinnu 
sinnar. Eitt foreldrið var samt ánægðast með þessa viðburði, hún sagði að við eignuðumst 
þessi börn og því væri það í raun skylda okkar að mæta og sjá hvað þau væru að gera í 
leikskólanum því þetta veitti börnunum svo mikla gleði. 

Foreldrarnir í rannsókninni voru misánægðir með notkun Facebook-hópa í 
foreldrasamstarfi. Eitt foreldri vildi ekki sjá Facebook í samskiptum við leikskólann og passar 
það við niðurstöður rannsóknar Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2017) en þar 
skiptust foreldrar í tvær fylkingar; í þá sem vildu nota Facebook og þá sem vildu það alls ekki. 
Öðru foreldri í hópnum þótti hins vegar frábært að nota Facebook og sérstaklega þegar 
leikskólinn birti þar myndir. Það eru ekki til margar rannsóknir um Facebook sem 
samskiptaaðferð, en Dagbjört Svava Jónsdóttir (2016) skrifaði þó meistararitgerð sína um 
Facebook sem samskiptamiðil í leikskólastarfi. Þar kemur meðal annars fram mikil ánægja 
foreldra með Facebook og að miðillinn hafi skapað foreldrum sameiginlegan 
umræðugrundvöll. Hér voru foreldrar því mjög klofnir í niðurstöðu sinni. 

Foreldrarnir þekktu allir tölvupóstinn sem samskiptaleið innan leikskólans og voru allir 
sammála um mikilvægi hans. Þeir fengu sendar allar helstu upplýsingar um leikskólastarfið í 
gegnum tölvupóst. Það þarf þó að gæta ýmislegs við tölvupóstsamskipti því þau geta 
mistúlkast auðveldlega þar sem þar fylgja engin svipbrigði eins og er þegar fólk er talar 
saman. Þess vegna er nauðsynlegt að skrifa ekki of mikið um persónuleg mál þar svo ekkert 
misskiljist í samskiptunum (Rodd, 2013).  

Samskipti eru tíðust þegar foreldrar koma með börn sín og sækja í leikskólann og 
aðalnámskrá leikskóla segir að mikilvægt sé að sá tími sé nýttur til daglegra samskipta ef þess 
er kostur (Anna Magnea Hreinsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2011; Bryndís Garðarsdóttir og 
Jóhanna Einarsdóttir, 2007; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Foreldrarnir voru 
allir sammála um að þetta væri þeirra helsta samskiptaleið, þeim þótti auðvelt að fá að tala 
við starfsfólk ef það væri eitthvað sérstakt sem þeir vildu ræða, hvort sem það væri á 
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morgnanna eða seinni partinn. Þeir tóku það þó fram að það væri stundum erfitt seinni 
partinn. Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010) kemur það fram að starfsfólk leikskólanna 
hafi yfirleitt meiri tíma á morgnanna en foreldrarnir aftur á móti hafi tíma seinni partinn. Þar 
segir einnig að það helsta sem foreldra ræði um sé daglegt starf og nám og þroski barnsins. 
Foreldrarnir í þessari rannsókn sögðust geta rætt um alla hluti við starfsfólkið sem sneru að 
barni þeirra og voru ánægðir ef þeir fengu að heyra eitthvað af fyrra bragði frá starfsfólki 
leikskólans. 
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6 Lokaorð 

Gott foreldrasamstarf er hornsteinn að góðu leikskólastarfi og farsælli leikskólagöngu. 
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á sjónarhorn foreldra hvað varðar 
foreldrasamstarf í leikskólum. Önnur markmið voru að skoða hvað foreldrum finnst 
mikilvægast í leikskólastarfinu, hverjar helstu hindranirnar eru í samstarfinu og hvað það er 
sem foreldrar myndu vilja gera öðruvísi í samstarfi heimilis og skóla. Viðtöl voru tekin við 
fimm foreldra í tveimur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu til þess að ná fram sjónarhorni 
þeirra og skilningi á því hvað þeir telja vera foreldrasamstarf. Það reyndist sumum 
þátttakendum erfitt að skilgreina foreldrasamstarf en eftir svolitla umhugsun tókst þeim 
þeim það öllum eins og Karl kom að orði: 

Uuu, hvernig ég myndi skilgreina það? (þögn) Ég, já þú segir nokkuð. Ég veit það 
eiginlega ekki. Uu en hérna já ég á pínku erfitt með að svara þessu. (…) En það 
skiptir okkur auðvitað mjög miklu máli að samskipti og samstarf okkar og 
starfsmanna skólans séu góð því maður er auðvitað að skilja börnin sín eftir hjá 
þeim og maður treystir þeim.  

Allir þátttakendurnir voru sammála um hvað foreldrasamstarf væri og hvað það væri sem 
fælist í því. Foreldrasamstarf er samskipti þeirra við starfsfólk leikskólans sem varðar börn 
þeirra. Það vakti athygli rannsakanda að þessi spurning vafðist fyrir flestum viðmælendum. 
Það vissu allir hvað þetta var en flestir áttu erfitt með að koma því frá sér í orðum. Því má 
velta fyrir sér hvort foreldrasamstarf sé nægilega kynnt fyrir foreldrum þegar börn þeirra 
hefja leikskólagöngu sína. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru á þá leið að foreldrar eru ánægðir með 
foreldrasamstarf sitt við leikskóla barna sinna. Það sem foreldrum þykir mikilvægast í 
samstarfi sínu við leikskólann er að börnum þeirra líði vel og að þeir geti skilið þau eftir í 
öruggum höndum þegar þeir fara í vinnu sína. Karl komst svo að orði: 

Það skiptir okkur ótrúlega miklu máli að geta labbað út úr leikskólanum á 
morgnanna þú veist örugg og vitandi það að barninu manns líður vel og hérna ég 
get allavega ekki lýst því hversu það skiptir mig miklu máli að geta gert það. 

Þetta viðhorf Karls endurspeglaðist hjá öllum hinum viðmælendunum þó enginn hafi komist 
svona flott að orði. Sem starfsmaður í leikskóla veit ég að þetta skiptir starfsfólk þar líka 
miklu máli og að finna að foreldrarnir treysti sér fyrir því dýrmætasta sem þeir eiga. 

Foreldrarnir voru einnig sammála um að það væru ekki allir starfsmenn deilda barna 
sinna sem tækju þátt í foreldrasamstarfi. Allt starfsfólk reyndi að svara spurningum þeirra en 
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þeir fundu að sumt starfsfólk reyndi að koma sér hjá þessum samskiptum. Sigríður svaraði 
þessu svona: 

Nei það eru flestar en ekki allir nei. Nei mér finnst flestir en það eru örfáir 
starfsmenn sem gera það ekki. En kannski er það líka bara tungumálakunnátta 
eða eitthvað annað sem spilar inn í sem ég tengi við eða eitthvað annað.  

Það má því velta fyrir sér hvort að tungumálakunnátta sé orsakavaldur þess að ekki allir 
starfsmenn séu virkir í foreldrasamstarfi. Líklega er það ekki eina ástæðan þó hún sé 
vissulega ein af þeim stærstu. Ungt og reynslulítið fólk er líka stór þáttur í að það ekki allt 
starfsfólk er virkt í foreldrasamstarfi. Það er mikilvægt að allir starfsmenn séu virkir í þessum 
samskiptum. 

Það voru fáar hindranir sem foreldrarnir í rannsókninni upplifðu en það voru sérstaklega 
tvær sem vógu mest. Það var þegar einu foreldrinu þótti barni sínu mismunað við önnur börn 
og þegar annað foreldri upplifði að leikskólinn hlustaði ekki á sig þegar það bað starfsfólkið 
um eitthvað sem sneri að barni þess. Það er óásættanlegt að upplifa að barn fái ekki að fylgja 
jafnöldrum því það hefur ekki náð ákveðinni færni eða þegar starfsfólk leikskólans hunsar 
óskir foreldra um að hringja í sig ef barnið er lítið í sér og fá það svo í andlitið í lok dags að 
barnið hafi átt erfiðan dag. Það er vont því það er erfitt að byggja upp traust á milli aðila ef 
slíkar beiðnir eru ekki virtar. 

Flestir foreldrarnir voru sammála um að það væri alltaf hægt að gera betur í öllu 
samstarfi. Anna sagði að það væri alltaf hægt að gera betur, en það sem hún myndi helst vilja 
sjá vera gert betur væri hvernig tekið er á móti barninu hennar á morgnanna. Það að barni sé 
boðið góðan daginn og það hvatt til þess að koma og taka þátt og starfsfólk lýsi gleði sinni 
yfir því að barnið sé komið skiptir barnið miklu máli. Foreldrunum fannst einnig vera hægt að 
gera betur varðandi kynningar á starfsfólki og þá sérstaklega þegar nýr starfsmaður byrjar og 
þegar börn færast á milli deilda. Foreldrarnir sögðust eins vilja fá meiri upplýsingar um starf 
elstu barnanna í leikskólanum og síðast en ekki síst fannst þeim hægt að gera betur við 
móttöku barnanna á morgnanna. Börn þurfa að upplifa sig velkomin svo foreldrarnir fari 
öryggir út í sinn dag.  

Niðurstöður leiða í ljós að foreldrar vilja hafa gott foreldrasamstarf og þeir eru allir 
ánægðir með leikskóla barna sinna. Foreldrarnir hafa allir ólíkar skoðanir á mikilvægi 
foreldrasamstarfs alla leikskólagöngu barnanna en meirihluta þeirra fannst það alltaf 
mikilvægt á meðan öðrum þótti það einungis mikilvægt þegar þau yrðu eldri. Arnari þótti það 
til dæmis þjóna litlum tilgangi að mæta á viðburði á vegum leikskólans hjá tveggja ára barni 
því það myndi hvort sem er ekki muna eftir því. Af þessu má leiða að það þarf að kynna starf 
leikskólans betur fyrir ákveðnum foreldrahópi til þess að sýna honum mikilvægi 
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leikskólastarfsins með yngri börnunum og auk þess þyrfti að að sýna þessum hópi foreldra að 
allt leikskólastarf er mikilvægt, ekki bara starf elstu barnanna. 

Foreldrarnir voru spurðir hvort þeim þætti mikilvægt að það væri leikskólakennari 
starfandi með barni þeirra en einungis tveimur fannst það mikilvægt. Tveir foreldrar sögðu 
að þeim þætti það einungis mikilvægt með elstu börnum leikskólans, eins og Jóna sagði: 

Nei, mér finnst það ekki mikilvægt. Ekki sko kannski með elstu börnunum. En 
svona með þessi yngri er það ekki svona eins. 

Það má því segja að foreldrar hafi viljað hafa leikskólana mannaða með alls konar fólki og að 
það væri mikill plús ef leikskólakennari væri hluti af hópnum. Þessar niðurstöður koma 
höfundi á óvart og veltir hann fyrir sér tilgangi náms síns ef það skiptir foreldra ekki máli að 
það sé leikskólakennari sem starfi með börnum þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa bæði fræðilegt mat og hagnýtt varðandi það hvernig 
foreldrasamstarf er frá sjónarhorni foreldra. Rannsóknin er viðbót við fyrir rannsóknir sem 
hafa fjallað að einhverju leyti um viðhorf foreldra en hún gefur ekki meiri skilning á 
viðfangsefninu. Niðurstöðurnar styðja við aðrar rannsóknir sem sýna að foreldrar eru 
ánægðir með leikskóla barna sinna en þær varpa líka fram spurningum á borð við hvort 
starfsfólk leikskóla megi segja allt sem þeim dettur í hug þó það feli í sér mismunun á milli 
barna og hvort það sé í lagi að hunsa óskir foreldra.  

Að lokum er nauðsynlegt að allt starfsfólk leikskóla átti sig á mikilvægi foreldrasamtarfs 
og taki virkan þátt í því samkvæmt fyrirmælum deildarstjóra síns. Það skiptir mikilu máli að 
foreldrar finni að allt starfsfólk hafi áhuga á þeim og barni þeirra og að það sé alltaf tilbúið að 
hlusta þegar á þarf að halda. Það þyrfti ekki að minna á mikilvægi þessara hluta ef fleiri 
leikskólakennarar væru að störfum í leikskólunum því þá væru þeir sem fyrir eru ekki sífellt 
að kenna nýjum og nýjum starfsmönnum sama hlutinn aftur og aftur, eins og mikilvægi þess 
að heilsa barni og foreldrum á hverjum morgni með bros á vör. 
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Viðauki A: Spurningarammi 

Hugmynd að viðtalsramma 
• Ég ætla að byrja viðtalið á að fá smá bakgrunnsupplýsingar sem hjálpa mér að vinna úr 

niðurstöðunum. 
 Við byrjum einfalt: 

  - Hvað ertu gamall/gömul? 
  - Hvaða menntunarstigi hefur þú lokið? 
   Grunnskólapróf, stúdent, iðnnám, bad,bed, master eða annað? 
  - Hvað áttu mörg börn, á hvaða aldri eru þau? 
  - Hvað hafa/eru mörg þeirra verið í leikskóla? 
Almennar spurningar: 

• Mig langar að vita hver er upplifun þín af leikskólanum almennt? 
• Hvenær telur þú að foreldrasamstarf hefjist í leikskólum? 
• Hvernig skilgreinir þú foreldrasamstarf í leikskólum? 
• Hvað finnst þér um foreldrasamstarf?  

 - Finnst þér það meira formlegt eða óformlegt? Hvernig þá? 
  - Er það of mikið? Hvernig þá? 
  - Er það of lítið? Hvernig þá? 

• Nú ætla ég að nefna nokkrar aðferðir í foreldrasamskiptum og mig langar að vita hvað 
þér finnst um þær. 

  - Foreldrasamtöl? 
  - Foreldrafundir? 
  - Viðburðir innan leikskólans? 
  - Símtöl? 
  - Facebook? 
  - Tölvupóstur? 
  - Spjall í upphafi og lok dags? 
  - Annað? 

• Hvernig finnst þér samskipti þín við starfsfólk leikskólans? 
• Er eitthvað í samstarfinu sem þú ert ánægð/ur með? 
• Er eitthvað sem þér finnst að meigi fara betur í samstarfi ykkar við leikskólan? 
• Finnst þér allir starfsmenn taka þátt í foreldrasamstarfi? 
• Finnst þér mikilvægt að það séu menntaðir leikskólakennarar sem vinni með barninu 

þínu? 
 - Afhverju? Afhverju ekki? 

• Einhvað sem þú vilt að komi fram að lokum?  
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Viðauki Á: Kynningarbréf 

Reykjavík, janúar 2020 
Efni: Rannsókn á viðhorfi foreldra til foreldrasamstarfs í leikskóla. 
 
Kæru foreldrar/forráðamenn 

Ég heiti Halldóra M. Gunnarsdóttir og er að vinna að lokaverkefninu mínu í meistaranámi í 

leikskólakennarafræðum frá Háskóla Íslands. Leiðbeinandinn minn er Halla Jónsdóttir 

aðjunkt á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

 

Markmið rannsóknarinnar er að ná fram hvert viðhorf foreldra er til foreldrasamstarfs í 

íslenskum leikskóla. Aðstoð ykkar felst í því að þið gefið ykkur tíma fyrir eitt viðtal. Það er 

enginn önnur skuldbinding sem fylgir þátttöku. Eins og fyrr segir verður aðeins tekið eitt 

viðtal, tími og staðsetning er fundin í sameiningu. Viðtalið verður hljóðritað svo ég geti unnið 

úr niðurstöðunum. Upptökunni verður eytt að lokinni úrvinnslu.  

 

Öll gögn sem safnast í rannsókninni eru meðhöndluð af trúnaði og fullri nafnleyndar er gætt. 

Ekki verður hægt að tengja svör við einstaka þátttakendur. Þátttakendum er frjálst að hafna 

þátttöku og geta þeir hætt þátttöku á hvaða stigi rannsóknar sem er, án nokkurra útskýringa 

né afleiðinga. 

Ef óskað er eftir frekari upplýsingum ekki hika við að hafa samband. 
 
Virðingarfyllst 
Halldóra M. Gunnarsdóttir  
hmg9@hi.is 
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Viðauki B: Leyfisblað 

Upplýst samþykki 

Rannsóknin ber heitið Foreldrasamstarf í leikskólum frá sjónarhorni foreldra. Rannsakandi er 

Halldóra M. Gunnarsdóttir, meistaranemi í leikskólakennarafræði við Háskóla Íslands og 

leiðbeinandi hans er Halla Jónsdóttir aðjúnkt. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á 

viðhorf foreldra til foreldrasamstarfs í leikskólum. Einnig er makmiðið að athuga hvort 

foreldrar vilji hátta samstarfinu á einhvern annan hátt? 

 

Þátttaka í rannsókninni felst í viðtali við rannsakanda. Í viðtalinu verður leitast eftir að fá 

fram sjónarhorn foreldra á foreldrasamstarfi í leikskólum. 

 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Áhætta við þátttöku er í lágmarki því að 

öll viðtöl verða ópersónugreinanleg, dulnefni notuð í texta og upprunalegum gögnum verður 

eytt að lokinni skráningu. 

 

Ég hef kynnt mér ofangreindar upplýsingar og aðstandi rannsóknarinnar hefur veitt mér þær 

útskýringar sem ég hef óskað eftir. Ég tel mig skilja tilgang ransóknarinnar, auk mögulegs 

ávinnings og áhættu við hana. Mér er ljóst að ég get hætt þátttöku hvenær sem er. Ég, 

undirrituð/-aður, veiti þátttöku minni hér með upplýst og óþvingað samþykki. 

 

_____________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

_____________________________________ 

Undirskrift þátttakanda 

 

_____________________________________ 

Undirskrift rannsakanda 

 
 
 
 


