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Ágrip 

Í þessari ritgerð var leitað svara við því hvernig þátttaka foreldra af erlendum uppruna er í 

námi barna þeirra. Markmið rannsóknarinnar var að skoða með hvaða hætti leikskólarnir 

leitast við að valdefla foreldra af erlendum uppruna til þátttöku í námi barna þeirra og 

hvernig foreldrar af erlendum uppruna lýsa upplifun sinni sem þátttakendur í námi barna 

sinna í leikskólanum. Ritgerðin er byggð á eigindlegri rannsókn sem gerð var í tveimur 

leikskólum á landsbyggðinni. Tekin voru viðtöl og voru þátttakendur ellefu talsins, tveir 

leikskólastjórar, fjórir deildarstjórar og fimm foreldrar af erlendum uppruna. Viðfangsefnið 

var skoðað út frá gagnrýninni fjölmenningarhyggju og fjölmenningarlegri menntun og leitað 

var í smiðjur James Banks og Soniu Nieto og félagslegum kenningum þar sem stuðst var við 

kenningu Pierre Bourdieu um félagslega mismunun. Einnig var þátttaka foreldra skoðuð út 

frá kenningu Joyce Epstein um samstarf skóla og foreldra. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að styðja þurfi betur við þátttöku foreldra af erlendum uppruna. 

Foreldrar virðast ekki hafa mjög sterka rödd í skólasamfélaginu þar sem leikskólinn leggur 

línurnar og samstarfið er frekar einhliða. Samt sem áður er stjórnendum mikið í mun að 

foreldrar upplifi sig velkomna í leikskólann og að þeir hafi eitthvað til málanna að leggja 

þegar kemur að námi barna þeirra. Lögð er áhersla á gott upplýsingaflæði á milli leikskóla og 

foreldra en upplýsingar komast ekki alltaf til skila vegna tungumálaerfiðleika. Leikskólarnir 

leggja áherslu á leikinn sem námsleið en foreldrar virðast sumir hafa aðrar væntingar 

varðandi nám barna sinna. Talsverður menningarmunur kemur fram bæði á meðal 

stjórnenda og foreldra þar sem uppruni og menntun vega hvað mest. Þegar á rannsókninni 

stóð herjaði faraldurinn Covid 19 yfir heimsbyggðina og markaði það bæði rannsóknina sjálfa 

og niðurstöður hennar. Þar kom skýrt fram mikilvægi góðs samstarfs á milli leikskóla og 

foreldra og að áfram þarf að þróa og bæta samskipti heimila og skóla í slíkum aðstæðum. 
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Abstract 

Parental involvement – The participation of parents of foreign background in their children‘s 

education. 

This dissertation sought to answer the question of how parents of foreign background 

participate in their children‘s education. The aim of the study was to explore how preschools 

seek to empower parents of foreign background to participate in their children‘s education 

and how parents of foreign background describe their experience as participants in their 

children‘s education in preschool. The dissertation is based on a qualitative study conducted 

in two preschools in the countryside in Iceland. Interviews were conducted with eleven 

participants, two preschool principals, four department heads and five parents of foreign 

background. Approaches of critical multiculturalism and multicultural education were 

applied in the study, looking at the writings of James Banks and Sonia Nieto and social 

theories based on Pierre Bourdieu‘s theory of social discrimination. Parental involvement 

was also examined in light of Joyce Epstein‘s theory of school-parent collaboration. The main 

findings of the study indicate that a better support is needed for the participation of parents 

of foreign background. Parents do not seem to have a very strong voice in the school 

community as the preschool manages the curriculum and daily activities and the 

collaboration is rather one-sided. However, it is very important that parents feel welcome in 

the preschool and that they have something to contribute when it comes to their children‘s 

education. Emphasis is on good flow of information between preschool and parents, but 

information is not always delivered successfully due to language difficulties. The preschool 

program emphasizes learning through play, but some parents seem to have different 

expectations regarding their children‘s learning. There are considerable cultural differences 

to be seen between the principals and parents, where origins and education matter most. At 

the time of the study, the Covid 19 epidemic swept the world, affecting both the study itself 

and its findings. It clearly stated how important good co-operation is between preschools 

and parents, and shows that in such challenging situations it is important to take advantage 

of the opportunities to develop and improve co-operation between preschool and parents. 

 



 

6 

Efnisyfirlit 

Formáli ..............................................................................................................................3 

Ágrip .................................................................................................................................4 

Abstract .............................................................................................................................5 

Efnisyfirlit ..........................................................................................................................6 

Töfluskrá ...........................................................................................................................8 

1 Inngangur ...................................................................................................................9 

1.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar .......................................................... 10 

1.2 Uppbygging ritgerðarinnar ........................................................................................... 11 

2 Fræðilegur bakgrunnur .............................................................................................. 12 

2.1 Stefnumótun í leikskólastarfi ........................................................................................ 12 

2.2 Fjölmenning .................................................................................................................. 13 

2.2.1 Fólk af erlendum uppruna ..................................................................................... 13 

2.2.2 Gagnrýnin fjölmenningarhyggja ............................................................................ 14 

2.2.3 Fjölmenningarleg menntun ................................................................................... 14 

2.3 Félagsleg mismunun ..................................................................................................... 15 

2.3.1 Vettvangur og menningarauður ............................................................................ 16 

2.3.2 Habitus og félagsauður .......................................................................................... 16 

2.3.3 Iðjukenning Bourdieu ............................................................................................ 17 

2.4 Valdefling ...................................................................................................................... 17 

2.5 Foreldraþátttaka ........................................................................................................... 18 

2.6 Nám og leikur ............................................................................................................... 19 

2.7 Íslenskt leikskólastarf á tímum Covid 19 ...................................................................... 21 

2.8 Fyrri rannsóknir á þátttöku foreldra í námi barna ....................................................... 22 

3 Aðferðafræði ............................................................................................................ 25 

3.1 Undirbúningur fyrir rannsókn ....................................................................................... 25 

3.2 Þátttakendur ................................................................................................................. 26 

3.3 Gagnaöflun ................................................................................................................... 27 

3.4 Gagnagreining ............................................................................................................... 28 

3.5 Siðfræðileg álitamál og gæði rannsóknar ..................................................................... 28 

4 Niðurstöður .............................................................................................................. 30 

4.1 Bætt upplýsingaflæði – betra samstarf ........................................................................ 30 

4.1.1 Stjórnendur ............................................................................................................ 30 



 

7 

4.1.2 Foreldrar ................................................................................................................ 32 

4.2 Þátttaka byggir á trausti ............................................................................................... 34 

4.2.1 Stjórnendur ............................................................................................................ 34 

4.2.2 Foreldrar ................................................................................................................ 37 

4.3 Nám og leikur í anda fjölmenningar ............................................................................. 39 

4.3.1 Stjórnendur ............................................................................................................ 39 

4.3.2 Foreldrar ................................................................................................................ 41 

4.4 Menningarmunur og þátttaka ...................................................................................... 43 

4.4.1 Stjórnendur ............................................................................................................ 43 

4.4.2 Foreldrar ................................................................................................................ 44 

4.5 Þátttaka á tímum Covid-19 ........................................................................................... 46 

4.5.1 Stjórnendur ............................................................................................................ 46 

4.5.2 Foreldrar ................................................................................................................ 48 

5 Umræður .................................................................................................................. 50 

5.1 Bætt upplýsingaflæði – betra samstarf ........................................................................ 50 

5.2 Þátttaka byggir á trausti ............................................................................................... 51 

5.3 Nám og leikur í anda fjölmenningar ............................................................................. 53 

5.4 Menningarmunur og þátttaka ...................................................................................... 55 

5.5 Þátttaka á tímum Covid-19 ........................................................................................... 56 

6 Samantekt og lokaorð ............................................................................................... 58 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 61 

Viðauki A: Kynningarblað fyrir skólayfirvöld ..................................................................... 66 

Viðauki B: Kynningarbréf til leikskólastjóra ...................................................................... 67 

Viðauki C: Upplýst samþykki þátttakenda ........................................................................ 68 

Viðauki D: Upplýst samþykki á ensku ............................................................................... 69 

Viðauki E: Viðtalsrammi fyrir stjórnendur ......................................................................... 70 

Viðauki F: Viðtalsrammi fyrir foreldra .............................................................................. 72 

 

 

 



 

8 

Töfluskrá 

Tafla 1: Gervinöfn og bakgrunnsupplýsingar ........................................................... 27 

 



 

9 

1 Inngangur  

Með auknum flutningum fólks á milli landa á undanförnum áratugum má segja að 

veruleikinn í íslenskum skólum hafi tekið miklum breytingum. Fjölbreytileikinn meðal 

nemenda, foreldra, kennara og skólastjórnenda varðandi menningu, trúarbrögð og tungumál 

er orðinn meiri og þurfa skólar að taka þeirri áskorun og bregðast við fjölbreytileikanum 

innan skólasamfélagsins. Börn af erlendum uppruna og foreldrar þeirra eiga oft á brattan að 

sækja þegar kemur að skólakerfinu. Ýmsar ástæður geta legið þar að baki svo sem minni 

skilningur á því tungumáli sem er ríkjandi í skólasamfélaginu og einnig getur 

menningarmunur spilað þar inn í. Mikilvægt er að virkja alla foreldra barna til þátttöku í námi 

barna þeirra þar sem fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka foreldra í námi 

barnanna skilar börnum betri árangri í námi (Desforges og Abouchaar, 2003; Ferguson o.fl., 

2012).  

Val á verkefni þessu hefur haft töluverðan aðdraganda. Áhugi minn á málefninu hefur 

aukist með þeirri fræðslu sem ég hef hlotið í námi mínu í sérkennslu og skóla 

margbreytileikans og hef ég orðið meðvitaðari um að þessum málaflokki þurfi að gefa meiri 

gaum í skólastarfinu. Á þeim tuttugu árum sem ég hef starfað í leikskóla hafa ýmsar 

breytingar átt sér stað. Fjölbreytileikinn á meðal nemenda, foreldra og starfsmanna er mun 

meiri en áður var og hefur þurft að bregðast við þeim fjölbreytileika með nýjum áherslum í 

starfinu. Það sem ég tel að helst megi bæta í þeirri vinnu er samstarf við foreldra af 

erlendum uppruna. Reynslan hefur sýnt mér að foreldrar af erlendum uppruna standa oft 

höllum fæti þegar kemur að þátttöku þeirra í námi barnanna. Þeir eru oft verr upplýstir en 

aðrir foreldrar og eiga þar af leiðandi erfiðara með að vera virkir þátttakendur í námi barna 

sinna. Það er von mín að með þessu verkefni þá öðlist ég meiri innsýn í það hvernig betur 

megi standa að því að valdefla foreldra af erlendum uppruna til þátttöku í námi barna þeirra 

og að þeir öðlist þannig sterkari rödd innan skólasamfélagsins.  

Í aðalnámskrá leikskóla (2011) er litið svo á að leikurinn sé aðalnámsleið barna sem 

skapar þeim tækifæri til þess að læra og skilja umhverfi sitt. Í honum geta börn þróað 

félagsleg tengsl, tjáð tilfinningar sínar, hugmyndir og reynslu. Í leik barna myndast oft 

félagslegir hópar þar sem börnin skapa sína eigin menningu og taka þátt í lýðræðislegum 

athöfnum með því að setja fram sínar hugmyndir ásamt því að skilja hlutina frá sjónarmiði 

annarra. Í leikskólastarfi getur leikur bæði verið markmið og leið. Þegar hann er nýttur sem 

leið í leikskólastarfinu eru sett fram ákveðin markmið sem áætlað er að ná í gegnum leikinn. 

Námssvið leikskólans fléttast inn í leik barnanna þegar leikskólakennarar tengja á markvissan 

hátt markmið þeirra við leikinn. 
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Í þessu verkefni var leitað svara við því hvernig þátttaka foreldra af erlendum uppruna er 

í námi barna. Þátttaka foreldranna var skoðuð út frá því hvernig þeir lýstu upplifun sinni í 

námi barnanna ásamt því með hvaða hætti leikskólarnir studdu við valdeflingu foreldra af 

erlendum uppruna til þátttöku í námi barna þeirra. 

Viðfangsefnið var skoðað út frá gagnrýninni fjölmenningarhyggju og fjölmenningarlegri 

menntun þar sem leitað var í smiðjur James Banks (2007) og Soniu Nieto (1999) og 

félagslegum kenningum þar sem stuðst var við kenningu Pierre Bourdieu um félagslega 

mismunun (Bourdieu, 1986). Einnig var þátttaka foreldra skoðuð út frá kenningu Joyce 

Epstein (2009) um samstarf skóla og foreldra. Rannsóknin náði yfir 18 mánaða tímabil og var 

eigindlegum rannsóknaraðferðum beitt þar sem tekin voru hálfopin viðtöl. Viðmælendur 

voru ellefu og koma frá tveimur leikskólum á landsbyggðinni. Leikskólastjóri og tveir 

deildarstjórar tóku þátt í hvorum leikskóla, auk tveggja foreldra af erlendum uppruna af 

öðrum leikskólanum og þriggja foreldra af erlendum uppruna á hinum leikskólanum. 

 

1.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með þessari rannsókn er að skoða með hvað hætti leikskólarnir styðji við 

valdeflingu foreldra af erlendum uppruna til þátttöku í námi barna þeirra ásamt því að skoða 

hvernig foreldrar af erlendum uppruna lýsa upplifun sinni sem þátttakendur í námi barna 

sinna í leikskólunum. Rannsóknir undanfarinna ára hafa bent til þess að þátttöku foreldra af 

erlendum uppruna sé ábótavant (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017; Brooker, 

2002; Crozier og Davies, 2007; Hanna Ragnarsdóttir, 2007a). Þó er vert að benda á 

niðurstöður rannsóknar sem meðal annars sneri að þátttöku foreldra af erlendum uppruna í 

leikskólum árin 2013 -2014. Þar kom í ljós að gagnvirk samskipti sem byggðust á trausti, virkri 

þátttöku, menningarnæmni og umhyggju væru til staðar. Skólarnir sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu þróað sínar eigin aðferðir, sumir í samstarfi við foreldra, sem byggðust á 

félagslegu réttlæti og námi án aðgreiningar en endurspegluðu jafnframt ólíka menningu og 

áherslur (Hanna Ragnarsdóttir, Fríða Bjarney Jónsdóttir og Hildur Blöndal Sveinsdóttir, 2016).   

  

Út frá ofangreindum markmiðum spyr ég eftirfarandi rannsóknarspurninga: 

Hvernig lýsa foreldrar af erlendum uppruna þátttöku sinni í námi barna sinna í tveimur 

leikskólum á Íslandi? 

Með hvaða hætti er stutt við valdeflingu foreldra af erlendum uppruna til þátttöku í námi 

barna þeirra í tveimur leikskólum á Íslandi? 
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1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í fyrsta kafla er inngangur þar sem rannsóknin er kynnt og 

fjallað um gildi hennar, tilgang og markmið. Í öðrum kafla er farið yfir þann fræðilega grunn 

sem rannsóknin byggir á, þar sem hugtök eru skilgreind og fjallað er um nokkrar íslenskar og 

erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á fræðasviðinu. Í þriðja kafla er aðferðafræði 

rannsóknarinnar kynnt og undirbúningur rannsóknarinnar ræddur. Einnig er gerð grein fyrir 

þátttakendum, gagnaöflun, greiningu gagna og siðferðislegum álitamálum varðandi 

rannsóknina. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar út frá fimm þemum. Í 

fimmta kafla eru niðurstöður settar í fræðilegt samhengi og leitað svara við 

rannsóknarspurningunum. Samantekt og lokaorð eru í sjötta og síðasta kafla. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla verður þeim fræðilega bakgrunni sem stuðst var við í rannsókninni gerð skil. 

Hugtökin sem stuðst var við í rannsókninni verða útskýrð og nokkrar rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á sviðinu ræddar. Fyrst verður stuttlega farið yfir stefnumótun í leikskólastarfi. 

Fjallað verður um fjölmenningu, fólk af erlendum uppruna, gagnrýna fjölmenningarhyggju og 

fjölmenningarmenntun. Rætt verður um kenningar Pierre Bourdieu um félagslega mismunun 

þar sem helst verður lögð áhersla á hugtökin: vettvang, menningarauð, habitus og félagsauð 

ásamt því sem iðjukenningu Bourdieu verður gerð skil. Þátttaka með áherslu á 

foreldraþátttöku verður rædd og hugtakið valdefling útskýrt. Hugtökunum nám og leikur 

verða gerð skil og skoðað með hvað hætti nám byggist á leik. Að lokum er fjallað um fyrri 

rannsóknir á sviðinu. 

 

2.1 Stefnumótun í leikskólastarfi 

Leikskólinn starfar samkvæmt lögum um leikskóla. Hann er fyrsta skólastigið í skólakerfinu og 

er ætlað að annast uppeldi, umönnun og menntun barna að ósk foreldra þeirra. Velferð 

barna skal ávallt höfð að leiðarljósi og ber leikskólum að veita börnum hollt og hvetjandi 

uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. Í lögunum kemur fram, að foreldrar skuli 

gæta hagsmuna barna sinna og að leikskóli og foreldrar skulu hafa náið samráð og miðla 

upplýsingum sín á milli. Ef foreldrar tala ekki íslensku ber skólanum að tryggja þeim túlkun 

varðandi mikilvægar upplýsingar (Lög um leikskóla nr. 90/2008).  

Aðalnámskrá leikskóla (2011) byggir á lögum um leikskóla og er hún rammi utan um 

skólastarfið. Samkvæmt henni ber leikskólanum að efla alhliða þroska barna í samstarfi við 

foreldra ásamt því að veita þeim hvetjandi uppeldisumhverfi og tryggja öryggi þeirra og 

vellíðan. Þar segir ennfremur að leikskólinn skuli vera lýðræðislegur vettvangur og 

lærdómssamfélag þar sem starfsfólk, foreldrar og börn séu virkir þátttakendur og hafi áhrif á 

ákvarðanir um málefni leikskólans. Lýðræðis- og mannréttindamenntun byggist á gagnrýnni 

hugsun og ígrundun um grunngildi samfélagsins og til að hún geti átt sér stað þarf starf 

leikskólans að ná út fyrir veggi hans og gera ráð fyrir virku samstarfi við foreldra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Leikskólinn er rekinn af sveitarfélagi sem ber ábyrgð á starfsemi hans. Sveitarfélagið ber 

að tryggja börnum leikskóladvöl og ber ábyrgð á heildarskipan skólastarfsins svo sem 

húsnæði og búnaði, sérúrræðum, sérfræðiþjónustu, mati og eftirliti og öflun og miðlun 

upplýsinga. Sveitarfélagið setur almenna stefnu um leikskólahald og kynnir fyrir íbúum 

sveitarfélagsins (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Öll sveitarfélög í landinu eru aðilar að 
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Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem gætir hagsmuna sveitarfélaganna og mótar stefnu 

þeirra vegna ýmissa mála (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2021). Sambandið hefur meðal 

annars gefið út stefnumótun varðandi málefni innflytjenda. Meginmarkmið stefnunnar sem 

ber að vinna eftir eru: Að hagsmunir innflytjenda séu samþættir inn í þjónustu sveitarfélaga, 

stefnumótun og stjórnsýslu. Að innflytjendur þekki réttindi og skyldu sína sem íbúar í 

sveitarfélaginu og hafi greiðan aðgang að þjónustu þess. Að opinber þjónusta birtist 

innflytjendum sem ein heild hvort sem ríki eða sveitarfélag beri ábyrgð á þjónustunni og að 

innflytjendur öðlist sem fyrst sömu stöðu og aðrir íbúar í sveitarfélaginu og séu viðurkenndir 

og virkir þátttakendur í sveitarfélaginu (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009). 

 

2.2 Fjölmenning 

Hugtakið fjölmenning er yfirleitt ekki skilgreint eitt og sér heldur er það oftast tengt við 

fjölmenningarlegt samfélag eða fjölmenningarlegan skóla. Fjölmenning á við ýmsan 

margbreytileika eins og menningu, tungumál, félagslega stöðu, fötlun, trúarbrögð og fleira. 

Fjölmenningarlegt samfélag er ekki nýtt af nálinni þar sem flutningur fólks á milli landa hefur 

átt sér stað í aldanna rás (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b). Fólksflutningur á milli landa hefur þó 

stóraukist á síðasta áratug og sýna tölur Hagstofu Íslands frá því í janúar 2020 að 

innflytjendur hér á landi voru 55.354 eða 15,2 % landsmanna og er það töluverð fjölgun frá 

því í janúar 2012 þegar innflytjendur voru 25.926 eða 8.1% landsmanna (Hagstofa Íslands 

2020). 

Talað er um þrennskonar birtingarmyndir fjölmenningar. Í fyrsta lagi er það þar sem 

þegnar samfélagsins eiga sameiginlega menningu en ólíkar skoðanir og venjur. Í öðru lagi þar 

sem sumir þegnar eru gagnrýnir á ákveðnar grundvallarreglur og gildi sem eru ríkjandi í 

samfélaginu og reyni að breyta þeim á einhvern hátt. Í þriðja lagi þar sem í 

nútímasamfélögum séu að finna nokkur minni samfélög sem lifa samkvæmt eigin gildum og 

skoðunum, innflytjendur tilheyra gjarnan þeim hópi (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b). 

 

2.2.1 Fólk af erlendum uppruna 

 Í dag er yfirleitt notast við hugtakið fólk af erlendum uppruna þegar talað er um 

innflytjendur. Með hugtakinu innflytjandi er átt við einstakling sem fæddur er erlendis og 

hefur sest að í nýju landi. Einnig á hugtakið við einstakling sem á foreldra sem fæddir eru 

erlendis eða hafa einhvern tímann haft erlent ríkisfang. Þá eiga innflytjendur það 

sameiginlegt að hafa annað mál sem heimamál en það tungumáli sem er ríkjandi í 

samfélaginu (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Þegar fólk flyst á milli landa þá kemur það með 
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menningu sína í farteskinu. Misjafnt er hvernig menning innflytjenda fellur að nýja 

samfélaginu og hvernig hún er metin. Í nýja samfélaginu fá innflytjendur oft stöðu 

minnihlutahóps og njóta ekki sömu virðingar og aðrir íbúar. Ástæðuna má yfirleitt rekja til 

slakari færni í því tungumáli sem talað er í ríkjandi samfélagi en einnig getur tekið tíma fyrir 

fólk að læra inn á þær óskráðu reglur sem ríkja í menningu nýs samfélags (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2004). 

 

2.2.2 Gagnrýnin fjölmenningarhyggja 

Mikil gróska hefur verið í innleiðingu á hugmyndafræði gagnrýninnar fjölmenningarhyggju í 

skólum á undanförnum misserum. Grunnur hugmyndafræðinnar byggir á gagnrýnum 

félagsvísindum þar sem markmiðið er að tengja saman kenningu og framkvæmd þannig að 

einstaklingar og hópar verði meðvitaðir um óréttlæti og misræmi í hugsunum og athöfnum. 

Gengið er út frá því að ákveðnir hópar í samfélaginu hafi meiri völd og forréttindi en aðrir 

hópar og er lögð áhersla á að greina stöðu minnihlutahópa og hvað valdi mismunandi 

félagslegri stöðu þeirra. Lögð er áhersla á að greina hvaða breytingar þurfi að verða til að 

bæta félagslega stöðu þessara einstaklinga og hópa og stuðla þannig að auknu jafnrétti 

(Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010).  

Ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna fram á ójöfnuð og jaðarstöðu ákveðinna 

hópa í skólakerfinu (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017; Brooker, 2002; Cottle 

og Alexander, 2014; Crozier og Davies, 2007; Hanna Ragnarsdóttir, 2007a). Gagnrýnin hefur 

aukist gagnvart þeim ójöfnuði sem ríkir á milli einstaklinga og hópa og horft hefur verið til 

menntakerfisins, formgerðar samfélaga, valda og kynþáttafordóma til að finna leiðir til að 

styrkja stöðu ákveðinna jaðarhópa í samfélaginu. Skólastarf er talið hafa verið miðað meira 

að ákveðnum nemendahópum en öðrum og hefur það skapað ójöfnuð á meðal nemenda. 

Fjölmenningarlegt sjónarhorn hefur þróast sem andsvar við þeim ójöfnuði (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007b). 

 

2.2.3 Fjölmenningarleg menntun  

Hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunnar byggir meðal annars á kenningum um  

félagslegt réttlæti og jöfnuð á öllum stigum skólakerfisins. Inntak hennar er að allir 

nemendur fái jöfn tækifæri til menntunar, óháð félagslegri stöðu, uppruna, kyni eða 

menningu. Í fjölmenningarlegri menntun er lögð áhersla á alla þætti skólastarfsins, svo sem 

kennsluaðferðir, námsskrár, námsefni, miðlun, stjórnun og skólamenningu (Börkur Hansen 

og Hanna Ragnarsdóttir, 2010). Á undanförnum áratugum hafa áherslur fjölmenningarlegrar 

menntunar breyst vegna gagnrýni á framkvæmd hennar. Áður beindist áherslan að 
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ákveðnum minnihlutahópum og annmörkum þeirra. Áhersla hefur í auknum mæli beinst að 

öðrum þáttum eins og formgerð samfélaga, valdi og rasisma og hvernig bæta skuli stöðu 

jaðarhópa og auka þátttöku allra. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna þurfa breytingar að 

eiga sér stað á menntakerfinu í heild sinni, ekki nægi að horfa eingöngu til ákveðinna þátta 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007b).  

Sonia Nieto (1999) leggur áherslu á að til að ná sem bestum árangri í skólastarfinu þegar 

kemur að fjölmenningarlegri menntun þurfi að eiga sér stað breytingar á öllum sviðum 

skólasamfélagsins. Hún telur að ekki nægi að nemendur og foreldrar aðlagi sig að skólanum 

heldur þarf skólinn einnig að aðlaga sig að nemendum og foreldrum. Nieto talar um að 

einhliða aðlögun nemenda í jaðarhópum að skólum geti haft neikvæðar afleiðingar. Þeir 

nemendur geti átt erfiðara með að vera góðar fyrirmyndir fyrir aðra ásamt því að kennarar 

og skólar fá þau skilaboð að ekki þurfi að laga starfshætti skólans að fjölmenningarlegu 

samfélagi. Nauðsynlegt er að mæta þörfum allra nemenda með því að gera ráð fyrir virkri 

þátttöku þeirra og að allir hafi kost á því að koma sínum sjónarmiðum á framfæri.  

James A. Banks (2007a) hefur skrifað mikið um fjölmenningarlega menntun. Hann fjallar 

um fimm þætti þegar kemur að fjölmenningarlegri menntun í skólastarfinu. Fyrst ber að 

nefna samþættingu inntaks. Þar er átt við hversu mikið kennarar noti dæmi og inntak úr 

ólíkum menningarheimum við kennslu sína. Í öðrum þætti er áhersla á uppbyggingu 

þekkingar þar sem kennarar hjálpa nemendum að skilja, rannsaka og skilgreina hvernig 

menningarleg afstaða, viðmið, sjónarhorn og skekkja innan fræðigreina hefur áhrif á 

þekkingarsköpun innan þeirra. Þriðji þáttur snýr að því að minnka fordóma þar sem skoðað 

er hvað einkenni fordóma nemenda og hvernig megi draga úr fordómum með fjölbreyttu 

námsefni og kennsluaðferðum. Í fjórða þætti er áhersla á uppeldisfræði jöfnuðar og réttlætis 

þar sem kennarar breyta kennslu sinni þannig að árangur nemenda af ólíkum uppruna, 

stéttum og kynjum verður betri. Fimmti þátturinn snýr að uppbyggingu skólamenningar með 

það fyrir augum að skapa jöfnuð á milli allra nemenda óháð kyni, uppruna eða stétt. Áhersla 

er lögð á að allir í skólasamfélaginu taki þátt í uppbyggingu og breytingum á henni til að 

árangur verði sem bestur. 

 

2.3 Félagsleg mismunun 

Félagsleg mismunun er eitt helsta viðfangsefnið í félagsfræði menntunar. Stundum getur 

félagsleg mismunun í samfélaginu verið óljós og erfitt að ákvarða velferð einstaklinga og 

hópa út frá því (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Gestur Guðmundsson (2012) skilgreinir hugtakið 

félagsleg mismunun þannig að mismunandi stöðu einstaklinga og hópa fylgi misjafn 

aðgangur að gæðum samfélagsins. Þessi mismunun getur verið á grundvelli kynferðis, 
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efnahags, þjóðernis, búsetu, starfs, trúarskoðana og annarra félagslegra þátta (Gestur 

Guðmundsson, 2012). Franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu (1986) þróaði kenningu 

innan félagsfræðinnar sem byggir meðal annars á því hvernig menntakerfi viðheldur 

félagslegri mismunun í samfélaginu. Hann mótaði hugtök út frá kenningu sinni sem hann 

nýtti við rannsóknir sínar og verða þau útskýrð hér á eftir.  

 

2.3.1 Vettvangur og menningarauður 

Bourdieu líkir stofnunum samfélagsins við vettvang þar sem hver stofnun byggir starfsemi 

sína á reglum samfélagsins. Skólinn er ein slík stofnun þar sem ákveðnar reglur eru í gildi um 

hvaða menning skuli ríkja. Á hverjum vettvangi er tekist á um auð og völd og þeir sem hafa 

meiri völd ákveða hvaða reglur skuli gilda á hverjum vettvangi. Bourdieu mótaði hugtakið 

menningarauð þar sem menningarauður hvers einstaklings er fólginn í menntun hans, 

þekkingu og færni á sviði menningar. Hann er einnig samfélagslegur þar sem 

menningarauðurinn byggir á viðurkenningu samfélagsins, þar sem menntun og færni 

einstaklingsins er viðurkennd á þeim vettvangi sem henni er beitt. Að mati Bourdieu er 

menningarauður einn mikilvægasti þátturinn varðandi menntun. Hann taldi að 

menningarauður væri síbreytilegur en að grundvöllur hans væri lagður á heimilum. Þannig fá 

þeir sem búa við menningarauð sem líkist þeim sem viðgengst í ríkjandi samfélagi oft forskot 

áður en formleg skólaganga hefst á þá sem búa við minni eða ólíkari menningarauð 

(Bourdieu, 1986).  

 

2.3.2 Habitus og félagsauður 

Bourdieu (1986) skilgreinir hugtakið habitus sem félagslegar forskriftir af hugsun, skynjun og 

hegðun sem eru samofnar okkar líkama og persónuleika þannig að við beitum þeim án 

umhugsunar. Grunnurinn að honum er lagður í æsku en síðan mótast hann af þeim 

aðstæðum og umhverfi sem við lifum í. Við erum öll alin upp í ákveðnum félagshóp þar sem 

ákveðið látbragð, talsmáti og viðmót er ríkjandi. Félagsauður felst í því að hafa félagsleg 

sambönd og vera fær í að efla þau og nýta. Samkvæmt Bourdieu þá er félagsauði einstaklinga 

misskipt vegna mismunandi félagslegra aðstæðna og hann getur í raun viðhaldið félagslegri 

mismunun. Tungumálið er stór hluti af félagsauði fjölskyldunnar sem hjálpar foreldrum að 

miðla til barna sinna af menningarauði sínum (Bourdieu, 1986). 
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2.3.3 Iðjukenning Bourdieu 

Með iðjukenningu Bourdieu (1977) er reynt að ná utan um samhengi félagslegra forma sem 

tvinnast saman og breytast í hugsunum einstaklinga. Hugtakið iðja byggir á því að habitus og 

auður séu orka sem komi af stað iðju sem breyti því sem fram fer á vettvangi. Iðja getur lýst 

sér sem togstreita á milli einstaklinga til þess að viðhalda eða styrkja eigin stöðu á vettvangi. 

Iðja skapar breytileika og valdatengsl sem eru ófyrirsjáanleg og fólk leggur sameiginlega 

merkingu í og mótar viðhorf þess til hvað telst viðeigandi útlit, athafnir og hegðun. Í 

iðjukenningu Bourdieu er því lýst hvernig félags- og menningarlegt tengslanet myndast í 

samspili vettvangs, auðs og habitusar og hvernig það leiði af sér iðju. Með iðjukenningunni er 

reynt að útskýra hvernig einstaklingar þróa með sér ákveðin form skynjana, hugsana, athafna 

og iðju og jafnframt auka skilning á sögulegum og menningarlegum þáttum varðandi iðju og 

athafnir einstaklinga. Samkvæmt Bourdieu (1984) mótast þekking hjá einstaklingum bæði 

innan ákveðinna hópa og á milli einstaklinga í ólíkum hópum. Þekking er hagnýt 

einstaklingnum því hún skapar hæfni sem veitir honum ákveðið táknrænt vald sem mótar 

áfram væntingar hans. Bourdieu beitti kenningunni meðal annars til að beina athygli að því 

hvernig félagslegir og menningarlegir þættir geti haft áhrif á jafnræði í skólastarfi (Bourdieu, 

1984). Fyrir Bourdieu var iðjukenningin (1977) aðferð til að skýra hvernig mismunun barna í 

skólum byggði á félags- og menningarlegum þáttum. Hugtök kenningarinnar tengir hann við 

táknrænt vald, táknrænt ofbeldi, táknrænt auðmagn og táknrænt yfirráð. Þessir þættir verða 

samofnir líkama okkar og birtast á misjafnan hátt, eftir því hvernig hver einstaklingur skynjar 

umhverfi sitt. Þessi tákn eru þögult samkomulag um menningar- og félagslega lagskiptingu 

sem á sér stað í samskiptum á milli einstaklinga og ræðst af venjum á vettvangi (Bourdieu, 

1984). 

 

2.4 Valdefling  

Upphafið af kenningu um valdeflingu má rekja til brasilíska heimspekingsins Paulo Freire en 

hann helgaði starf sitt aðstoð við jaðarhópa sem orðið höfðu fyrir kúgun af hálfu 

samfélagsins. Hugmyndir hans snerust um að hægt væri að nota valdeflingu á þremur 

stigum: Þjóðfélagslega, í skipulagi samfélagsins og í persónulegu starfi með fólki. Í 

framhaldinu fóru ýmsir fræðimenn á sviði fjölmenningar og femínískra fræða að styðjast við 

hugtakið valdefling í sínum störfum (Hipolito-Delgato og Lee, 2007).  

Skilgreining á hugtakinu er ekki alltaf sú sama, en í bókinni Skóli og skólaforeldrar segir að 

valdefling sé hugtak sem notað er yfir rétt einstaklingsins til að hafa áhrif á eigið líf og lifa í 

námssamfélagi á sjálfstæðan hátt. Með valdeflingu að leiðarljósi er lögð áhersla á að auka 

vald einstaklinga og hópa þannig að þeir fái tækifæri til að bæta stöðu sína og velferð og 



 

18 

auka lífsgæði sín. Markmið hennar er einnig að einstaklingar geti fyrirbyggt eða breytt 

aðstæðum sem orsaka vandamálin sem þeir glíma við. Með valdeflingu er áhersla lögð á 

jafnrétti og horft gagnrýnum augum á það valdahlutverk sem fagfólk hefur tekið sér. Með 

henni er einnig lögð áherslu á samstarf á jafnræðisgrundvelli, fullri þátttöku einstaklinga og 

greiningu á aðstöðu þeirra (Nanna Kristín Christiansen, 2011). 

 

2.5 Foreldraþátttaka 

Hugtakið þátttaka er hægt að skilgreina á tvennan hátt. Fyrri skilgreiningin miðar að 

hlutlægum þáttum þar sem þátttakan snýr að því hvar, hve oft og hvernig fólk tekst á við 

ákveðin viðfangsefni. Hin skilgreiningin snýr að huglægum þáttum sem fela í sér hvernig 

einstaklingar upplifa sig sem þátttakendur. Í menntavísindum er sjónum oftar beint að 

hlutlægum þáttum þegar kemur að rannsóknum varðandi þátttöku en minna fer fyrir 

rannsóknum sem fela í sér þátttöku sem byggja á huglægum þáttum (Snæfríður Þóra 

Egilsdóttir, 2016).  

Áhersla á þátttöku foreldra í skólastafi hefur farið vaxandi á undanförnum árum og er 

hún talin mikilvægur hlekkur í keðjunni þegar kemur að því að meta gæði skólastarfs 

(Desforges og Abouchaar, 2003). Hugtakið hlutdeild er gjarnan notað þegar talað er um 

þátttöku foreldra. Með því er átt við að foreldrar taki virkan þátt í starfi barna sinna, 

nemendahópsins og skólans þar sem þeir hafi réttindi og beri ábyrgð (Nanna Kristín 

Christiansen, 2011). Þegar talað er um foreldrasamstarf virðist það oftast fela í sér þátttöku 

foreldra í félagslegum þáttum leikskólastarfsins svo sem foreldrafundum, opnum húsum og 

öðrum viðburðum innan leikskólans, en minna um þátttöku foreldra í námi barnanna. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka foreldra í námi barna þeirra skili börnum betri 

árangri í námi. Meðvitund leikskólakennara um þessa þætti getur hvatt til þess að meira rými 

verði skapað fyrir foreldra til að vera þátttakendur í námi barna sinna (Desforges og 

Abouchaar, 2003; Ferguson o.fl., 2012).  

Joyce L. Epstein (2009) hefur mikið rannsakað skólastarf og foreldrasamstarf og út frá 

sínum rannsóknum hefur hún sett fram líkan þar sem hún flokkar samskipti skóla og foreldra 

í sex þrep sem hún kallar foreldraþátttöku. Í fyrsta þrepi er áherslan lögð á foreldrahlutverkið 

þar sem skólinn styrkir foreldra við að sinna sínu hlutverki til að styðja við þroska barna sinna 

og skapa skilyrði heima fyrir við að efla barnið sem nemanda í skólastarfinu. Annað þrep 

snýst um það að efla samskiptin á milli heimila og skóla og þar þurfa leikskólakennarar og 

stjórnendur að vera meðvitaðir um að upplýsa foreldra um tilgang og markmið með námi 

barna þeirra. Þriðja þrep snýr að þátttöku foreldra í skólastarfinu. Í fjórða þrepi leggur 

skólinn áherslu á að virkja foreldra við að styðja börnin sín við heimanám. Ákvarðanataka er 
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áhersluliðurinn í fimmta þrepi, þar er lögð áhersla á að gefa foreldrum meiri hlutdeild í 

ákvörðunum um skólastarfið með virkri þátttöku í foreldrastarfi. Sjötta og síðasta þrepið snýr 

að nærsamfélaginu þar sem skólinn tengist fyrirtækjum og stofnunum í samfélaginu og 

skapar samvinnu þar á milli.  

Til þess að samstarfið á milli skólans og heimilanna sé sem best þá ættu leikskólakennarar 

að líta á foreldra sem samstarfsaðila þar sem þeir vinna að sameiginlegum verkefnum til þess 

að skapa sem bestar aðstæður fyrir barnið. Megintilgangur samstarfsins snýr að því að styðja 

börnin til að fóta sig og ná árangri í náminu nú og síðar meir (Epstein, 2009). 

 

2.6 Nám og leikur  

Leik getur verið erfitt að skilgreina og hafa ýmsar kenningar komið fram varðandi leik barna. 

Samkvæmt Lillemyr (2009) er leikurinn sjálfsprottin leið barna sem veitir þeim ánægju og 

gleði. Leikurinn er frjáls og á valdi barnanna og í leiknum fá börnin tækifæri til þess að fara úr 

raunveruleikanum yfir í ímyndaðan heim. Í leiknum verða til reglur og skipulag sem tilheyra 

stað og stund. Leikurinn er hluti af menningu barna og er mikilvægur fyrir sjálfsmynd þeirra. Í 

honum fá börnin tækifæri til að takast á við nýja hluti bæði ein og sér og í samskiptum við 

aðra. Leikurinn styður við alhliða þroska barna og gefur þeim tækifæri til að takast á við 

ólíkar tilfinningar í öruggum aðstæðum. Því mætti segja að ávinningur af leiknum fyrir þroska 

barna geti verið þríþættur: Í fyrsta lagi sálfræðilegur ávinningur þar sem barnið upplifir, lærir 

og þróar hugmyndir sínar. Í öðru lagi getur ávinningurinn verið samfélags- og menningarlegur 

þar sem barnið fær tækifæri til að æfa sig í félagslegum aðstæðum og taka þátt í að móta 

menningu. Í þriðja lagi getur ávinningurinn verið kennslufræðilegur þar sem leikurinn er 

nýttur til að kenna börnum nýja hluti og þróa þekkingu þeirra (Lillemyr, 2009). 

Vygotsky (1978) setti fram kenningu um nám og leik barna sem hann byggir á 

þroskasvæðum hins mögulega þroska (e. zone of proximal development). Samkvæmt honum 

er leikurinn náms – og þroskaleið barnsins þar sem það sýnir oft meiri þroska en við daglegar 

athafnir. Leikurinn byggir á ímyndun en hann fer einnig fram eftir ákveðnum reglum sem 

börnin hafa komið sér upp sjálf og mótast hverju sinni í leik þeirra. 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir að leikurinn sé sjálfsprottinn og börnum eðlislægur 

þar sem þau leiki sér af fúsum og frjálsum vilja og á eigin forsendum. Leikurinn er jafnframt 

aðalnámsleið barnsins og í gegnum hann fá þau tækifæri til þess að læra og skilja umhverfi 

sitt. Í leik eflast vitrænir og skapandi þættir og þar skapast vettvangur þar sem spurningar 

vakna og börn fá tækifæri til að leysa vandamál sem upp koma. Leikurinn býður upp á 

fjölbreytta notkun tungumálsins, félagsleg samskipti, tilfinningatengsl og hreyfingu. Hann 

getur virkjað sköpunarkraftinn og ýtt undir löngun barna til að læra.  
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Talsvert hefur verið rætt um og skoðað varðandi leikinn sem námsleið. Liz Brooker (2002) 

telur að árangursríkasta nám barnsins eigi sér stað í leik þar sem samræður, reynsla 

barnanna og sú þekking sem byggir á fyrri reynslu fari fram. Til þess að barnið eigi kost á slíku 

námi þá þurfa kennarar að skapa börnunum gott umhverfi og gefa þeim tækifæri til að læra í 

gegnum leikinn. 

Í rannsókn Ingibjargar Óskar Sigurðardóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2012) þar sem 

fylgst var með störfum þriggja leikskólakennara í þremur leikskólum var skoðað með hvað 

hætti leikskólakennarar studdu við leik barna og hvaða hugmyndir þeir hefðu um hlutverk 

sitt varðandi leik barna. Í ljós kom að þeir höfðu allir svipaða skoðun á hlutverki sínu, sem 

þeir töldu vera að skapa réttar aðstæður til leiks fyrir börnin með því að styðja við leik þeirra 

og að skipuleggja leikumhverfið. Þó kom fram að kennararnir höfðu ólíkar skoðanir á því 

hvort börn ættu að fá að leika sér ein í lokuðu rými og hvort eðlilegt væri að 

leikskólakennarar sinntu öðrum verkefnum á meðan á leik barnanna stæði. Ákveðinnar 

togstreitu gætti einnig varðandi skipulag leikskólastarfsins og hversu mikla áherslu ætti að 

leggja á stuðning við leik. 

Málþroski og læsi er ein af aðal grunnstoðunum sem íslenskt leikskólastarf byggir á. Í 

leikskóla þá felur læsi í sér þá þekkingu, leikni og hæfni sem barnið hefur til að lesa í 

umhverfi sitt ásamt því að tjá tilfinningar sínar, upplifun og skoðanir á sem fjölbreyttasta hátt 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Mikilvægt er að börn nái góðum málþroska strax á leikskólaaldri. Tungumálið gefur 

börnum möguleika á að tjá hugsanir sínar og vera í mállegum samskiptum við aðra. Þegar 

kemur að félags- og vitsmunaþroska barna þá er málþroskinn mikill áhrifavaldur auk þess 

sem hann er undirstaða lestaranáms og leggur grunn að lesskilningi og námsárangri síðar 

meir (Aneta Figlarska, Rannveig Oddsdóttir, Samúel Levever og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

2017; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Í rannsókn sem gerð var á málþroska íslenskra 

leikskólabarna kom meðal annars fram að á síðustu árum barnanna í leikskólanum væri mikil 

gróska í málþroskanum. Jafnframt kom í ljós að munur á málþroska barnanna var töluverður 

þar sem helsti áhrifavaldurinn var aðstæða barnanna og fjölskyldna þeirra. Niðurstöður 

rannsóknarinnar undirstrika mikilvægi þess að fylgjast vel með þróun á málþroska barna og 

tryggja að þau fái markvissa málörvun bæði heima og í leikskóla (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

2015). 

Að síðustu má nefna rannsókn sem gerð var á íslenskum leikskóla þar sem markmiðið var 

að þróa tengsl milli leiks og læsis og fylgjast með hvernig hugmyndir hjá leikskólakennurum 

um tengslin þróuðust á meðan á rannsókninni stóð. Niðurstöður leiddu í ljós að 

leikskólakennararnir urðu meðvitaðri um gildi leiks í námi barnanna og hvernig leikir gátu 

skapað aðstæður og stutt við nám. Samt sem áður voru hugmyndir leikskólakennara 
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varðandi nám og leik þær að þessir tveir þættir væru aðskildir í leikskólastarfinu og héldu 

þeir áfram að vinna með læsi í skipulögðum stundum í stað þess að flétta því meira inn í 

leikinn (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). 

 

2.7 Íslenskt leikskólastarf á tímum Covid 19 

Í byrjun árs 2020 skall á heimsfaraldurinn Covid-19 sem hafði gífurleg áhrif á íslenskt 

samfélag, þar á meðal allt skólastarf. Þann 16. mars 2020 tóku gildi takmarkanir á skólahaldi 

vegna faraldursins samkvæmt auglýsingu heilbrigðisráðherra (Stjórnarráð Íslands, 2020). 

Leikskólar landsins fóru ekki varhluta af takmörkununum og höfðu þær áhrif á allt starf 

leikskólans sérstaklega í fyrstu bylgju Covid-19, sem hófst í lok febrúar 2020 og stóð þar til í 

byrjun júní 2020. Þrátt fyrir að faraldurinn sé enn yfirstandandi þá hafa nokkrir íslenskir 

fræðimenn þegar skoðað áhrif hans á íslenskt skólastarf.  

Í júní 2020 sendi Menntavísindasvið ásamt Menntavísindastofnun út spurningakönnun á 

248 leikskóla um land allt þar sem leikskólastjórnendur voru beðnir um að svara nokkrum 

spurningum. Alls svöruðu 172 stjórnendur könnuninni sem var 69% svarhlutfall. Spurt var 

meðal annars um opnunartíma leikskólanna og mætingu og viðveru leikskólabarnanna. 

Sérstaklega var spurt um mætingu barna af erlendum uppruna og samskipti við forsjáraðila. 

Samkvæmt niðurstöðum töldu stjórnendur að mæting barna af erlendum uppruna hefði 

versnað meira en mæting annarra barna. Einnig kom fram að samskipti á milli leikskóla og 

forsjársaðila barnanna hefðu minnkað en það átti jafnt við forsjársaðila barna af erlendum 

uppruna sem og annarra barna (Menntavísindastofnun Íslands, 2020). Í kjölfar 

könnunarinnar var gerð rannsókn þar sem áhersla var lögð á að skoða skólasókn fjölbreytta 

barnahópa í leikskólum ásamt samskiptum starfsfólks leikskóla við foreldra á tímum Covid – 

19. Rannsóknin byggðist á niðurstöðum könnunarinnar ásamt því að tekin voru 

rýnihópaviðtöl við starfsmenn á sex leikskólum. Niðurstöður þeirra rannsóknar sýna mikla 

takmörkun á leikskólastarfinu í fyrstu bylgju Covid – 19 og skerðingu á viðveru barna í 

leikskólum. Þar kom fram að börn af erlendum uppruna mættu síður í leikskólan en önnur 

börn og að foreldrar þeirra studdu sig frekar við upplýsingar frá upprunalandi sínu fremur en 

leiðbeiningum frá íslenskum sóttvarnaryfirvöldum og sýnir rannsóknin að betur þurfi að 

standa að upplýsingamiðlun til foreldra af erlendum uppruna (Jóhanna Einarsdóttir og Eyrún 

María Rúnarsdóttir, 2020). 

Kristín Dýrfjörð og Anna Elísa Hreiðarsdóttir (2020) gerðu könnun í fyrstu bylgju Covid-19 

á meðal starfsfólks leikskóla þar sem spurt var hvernig starfsmönnum tókst að sinna starfi 

sínu á þeim tíma og hvernig þeir upplifðu að vera í framlínustarfi á þessum krítísku tímum. 

Spurningalistar voru sendir út á netinu og svöruðu 658 starfsmenn frá leikskólum alls staðar 
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á landinu könnuninni. Niðurstöður bentu til þess að flestir þátttakendur væru bjartsýnir og 

teldu sig hafa unnið gott starf á þessum tímum. Fram kom að margir töldu sig í viðkvæmri 

stöðu og hræddust það að smitast af Covid-19 eða smita fjölskyldumeðlimi sína. Einnig kom 

fram að starfsmenn treystu leiðbeiningum almannavarna en fannst samt sem yfirvöld skorti 

þekkingu á starfsaðstæðum í leikskólum. 

Að lokum má nefna rannsókn sem Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Svava Björg Mörk 

gerðu þar sem skoðað var hvaða áhrif takmarkanir á leikskólastarfi höfðu á leik barna og 

hlutverk leikskólakennara og annarra starfsmanna. Niðurstöður þeirrar rannsóknar gáfu til 

kynna að takmarkanirnar hafi haft töluverð áhrif á allt leikskólastarf. Stjórnendur töldu að 

takmarkanirnar hefðu leitt af sér aukin gæði í leikskólastarfinu og að þær hefðu skilað 

aukinni vellíðan á meðal barna og starfsmanna (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Svava Björg 

Mörk, 2020). 

 

2.8 Fyrri rannsóknir á þátttöku foreldra í námi barna 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að til að nemendur nái sem bestum árangri í námi þurfi að 

leggja áherslu á vellíðan þeirra, stuðla að sjálfstjórn og þrautseigju, efla sköpunargleði, 

framkvæmdarvilja og siðferðileg gildi. Einnig að efla þurfi félagsþroska og þar með færnina til 

að vinna með öðrum í lýðræðislegu samfélagi. Til þess að auka líkur á að nemendur öðlist 

slíka færni þá þurfa foreldrar að koma að námi barnanna (Desforges og Abouchaar, 2003). 

Talsvert hefur verið gert af rannsóknum erlendis þar sem staða barna og foreldra í 

skólasamfélaginu hefur verið skoðuð og bera þær flestar með sér að samskipti milli heimila 

og skóla séu takmörkuð (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010).  

Liz Brooker gerði rannsókn í grunnskólanum All Saints´ Primary í Bretlandi á skólaaðlögun 

fjögurra ára barna. All Saints´ er kristinn skóli í fátæku fjölmenningarhverfi þar sem íbúar 

koma frá lágstéttarfjölskyldum eða eru innflytjendur frá Bangladesh. Brooker skoðaði 

samspil heimamenningar og skólamenningar og hve mikilvægt væri að huga að 

menningarbundnum og einstaklingsbundnum viðhorfum foreldra til uppeldis og skólastarfs. Í 

ljós kom að samskiptin milli foreldranna og kennaranna voru oft takmörkuð og að sá 

menningar- og félagsauður sem var ríkjandi í hverri fjölskyldu nýttist í sumum tilvikum illa í 

skólastarfinu þrátt fyrir að foreldrar leggðu sig fram við að miðla sínum félags- og 

menningarauði til barna sinna. Ólíkar hugmyndir foreldra um leik kom sterkt fram í 

rannsókninni. Foreldrar af enskum uppruna litu á leikinn sem námsleið á meðan foreldrar frá 

Bangladesh litu á hann sem ákveðið fyrirbæri sem ekki væri varanlegt og ætti því ekki að 

hvetja til. Þeir undirbjuggu börnin sín meðvitað fyrir skólagönguna með því að börnin ættu 

að leggja hart að sér og læra en ekki leika sér og hafa gaman. Þar sem ensku foreldrarnir litu 
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á leikinn sem námsleið þá höfðu ensku börnin meiri aðgang að leikjum, bókum og 

leikföngum líkum þeim sem skólinn notaðist við (Brooker, 2002).  

Önnur bresk rannsókn sem gerð var meðal foreldra barna frá Bangladesh og Pakistan 

annars vegar og kennara og skólastjórnenda hinsvegar varðandi þátttöku foreldra í námi 

barna þeirra kemur meðal annars fram að lítil samskipti voru milli skóla og foreldra. 

Foreldrar virtust lítið vita um hvað fram færi í skólanum og kennarar og skólastjórnendur 

töluðu um að erfitt væri að ná til foreldranna vegna mikils menningarmuns. Niðurstaða 

rannsakanda var sú að það væri í höndum skólans að ná til foreldranna og byggja þannig upp 

samstarf og því sé það frekar skipulag skólans og viðhorf kennara og skólastjórnenda sem sé 

hindrun fyrir samstarfi og þátttöku foreldranna í námi barna þeirra (Crozier og Davies, 2007).  

Delforges og Abouchaar (2003) gerðu rannsókn þar sem tekinn var saman fjöldi 

rannsókna sem sneru að samstarfi foreldra og skóla. Helsta markmiðið með rannsókn þeirra 

var að skoða hver áhrif foreldra væru á áhuga og námsárangur barna þeirra. Niðurstöður 

leiddu meðal annars í ljós að tengsl væru milli námsgengi barnanna og félagslegrar stöðu 

foreldra, menntunar og heilsufars en þó virtist það sem helst hefði áhrif á námsárangur, 

líðan og hegðun barnanna vera hvernig foreldrarnir gegndu hlutverki sínu heimafyrir sem 

foreldrar.  

Ekki ber mikið á íslenskum rannsóknum þegar kemur að þátttöku foreldra af erlendum 

uppruna í námi leikskólabarna, helst eru það meistaranemar sem hafa skoðað þetta málefni í 

lokaverkefnum sínum. Þó ber að nefna rannsókn Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu 

Einarsdóttur (2017) þar sem áherslur og valdatengsl í samstarfi foreldra og starfsmanna 

leikskóla voru skoðaðar og bornar saman við fagmennsku leikskólakennara, einnig var 

samstarf við foreldra af erlendum uppruna skoðað sérstaklega. Niðurstöður benda til að 

foreldrar af erlendum uppruna væru oft einangraðir og skorti þekkingu á ýmsu varðandi 

skólastarfið á meðan íslensku foreldrarnir þekktu það nokkuð vel. Sem dæmi má nefna að 

þegar kom að viðburðum innan leikskólans þá báru erlendu foreldrarnir því við að þeir gætu 

ekki tekið þátt í viðburðum sem væru á vinnutíma en íslenskir foreldrar virtust ekki setja það 

fyrir sig. Einnig höfðu foreldrar af erlendum uppruna meiri áhyggjur af komandi 

grunnskólagöngu barna sinna og vildu fá meiri upplýsingar varðandi það frá skólanum. 

Leikskólakennararnir virtust leita leiða til að vera í samstarfi við erlendu foreldrana en sögðu 

að tungumálakunnátta stæði þar oft í vegi (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). 

Tilhneiging virðist til að litið sé á foreldra sem einsleitan hóp þar sem ekki er tekið tillit til 

kyns þeirra, þjóðfélagslegrar stöðu eða menningarlegs margbreytileika. Þetta getur leitt til 

þess að foreldrar í minnihlutahópum geti orðið afskiptir og leikskólakennarar einbeiti sér 

frekar að samstarfi við foreldra sem eru þeim nær í stétt og stöðu (Cottle og Alexander, 

2014). 
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Hanna Ragnarsdóttir hefur verið ötul við að skoða og rannsaka málefni sem tengjast 

fjölmenningu og kanna stöðu erlendra nemenda, kennara og foreldra í skólakerfinu. Á 

árunum 2002-2005 gerði hún rannsókn þar sem staða tíu innflytjendafjölskyldna í íslensku 

samfélagi og skólakerfi var skoðuð. Eitt af markmiðunum var að skoða á hvaða hátt samskipti 

heimila og skóla og félagslegar aðstæður fjölskyldna hefðu áhrif á velgengni barna í 

skólastarfinu. Í niðurstöðum kom fram að rof hefði myndast á milli heimila og skóla og voru 

samskipti og gagnkvæmur skilningur takmörkuð. Skólarnir ætluðust til þess að foreldrar 

aðlöguðu sig sem fyrst að skólasamfélaginu og var þannig reiknað með einhliða aðlögun 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007a). Learning Spaces for Inclusion and Social Justice er 

samnorrænt verkefni sem íslenskur rannsóknarhópur tók þátt í. Meginmarkmið verkefnisins 

var að öðlast skilning á reynslu nemenda af erlendum uppruna sem átt hafa náms- og 

félagslegri velgengni að fagna á fjórum Norðurlöndum og læra af henni (Hanna Ragnarsdóttir 

og Lars Anders Kulbrandstad, 2018). Í íslenskum leikskólahluta rannsóknarverkefnisins var 

skoðað með hvaða hætti kennarar og stjórnendur í þremur leikskólum sköpuðu námsrými 

jöfnuðar, valdeflingar og virkrar þátttöku meðal barna og foreldra í skólastarfinu. Fræðilegt 

sjónarhorn rannsóknarinnar var sótt í gagnrýnin fjölmenningarfræði sem fjalla á gagnrýninn 

hátt um stöðu og reynslu einstaklinga og hópa og eru helstu hugtökin jafnrétti, félagslegt 

réttlæti og valdefling. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að tekist hafi að koma á 

gagnvirkum samskiptum og samstarfi við börn og foreldra af erlendum uppruna sem byggist 

á trausti, virkri þátttöku, menningarnæmni og umhyggju þar sem foreldrar upplifa sig 

velkomna í leikskólann (Hanna Ragnarsdóttir, Fríða Bjarney Jónsdóttir og Hildur Blöndal 

Sveinsdóttir, 2016).  

Í greininni Educational partnership of teachers, parents and children in multilingual 

preschool contexts, sem byggir á samstarfi á milli leikskóla og foreldra í 

fjölmenningarsamfélagi ásamt áherslu á tví- og fjöltyngi í menntastarfi, gerir höfundur grein 

fyrir niðurstöðum nokkurra rannsókna sem gerðar hafa verið á sviðinu. Vísbendingar eru um 

að víða um heim sé verið að þróa skólastarf í anda fjölmenningar þar sem gert er ráð fyrir 

virkri þátttöku barna og foreldra af erlendum uppruna. Samt sem áður benda niðurstöður 

ýmissa rannsókna til mismunar varðandi menningu og tungumál þar sem börn og foreldrar af 

erlendum uppruna eru jaðarsett í skólasamfélaginu (Hanna Ragnarsdóttir, 2020).  

Svo virðist sem þátttaka foreldra í skólastarfinu hafi aukist á undanförnum árum ef marka 

má þær niðurstöður sem koma hér fram en erfitt er að alhæfa út frá svo fáum rannsóknum. 

Því tel ég nauðsynlegt að þessu málefni verði gerð betri skil og fleiri rannsóknir 

framkvæmdar til að foreldrar af erlendum uppruna öðlist sterkari rödd í skólasamfélaginu. 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og þeirri aðferð sem beitt 

var við gagnaöflun og greiningu gagna. Þátttakendur verða kynntir og siðferðisleg álitamál og 

gæði rannsóknar verða rædd. Aðalmarkmið rannsóknarinnar er að skoða með hvað hætti 

leikskólarnir leitast við að valdefla foreldra af erlendum uppruna til þátttöku í námi barna 

þeirra ásamt því að skoða hvernig þeir upplifa sig sem þátttakendur í námi barna sinna í 

leikskólunum. Til að leita svara við því eru lagðar fram rannsóknarspurningarnar:  

 

Hvernig lýsa foreldrar af erlendum uppruna þátttöku sinni í námi barna sinna í tveimur 

leikskólum á Íslandi? 

Með hvaða hætti er stutt við valdeflingu foreldra af erlendum uppruna til þátttöku í námi 

barna þeirra í tveimur leikskólum á Íslandi? 

 

Rannsóknin byggir á gagnrýninni fjölmenningarhyggju þar sem leitað var í smiðju James 

Banks og Soniu Nieto og grunni fræðilegra hugmynda um mikilvægi félags- og 

menningarauðs þar sem stuðst var við kenningu Pierre Bourdieu. Þátttaka foreldra var einnig 

skoðuð út frá kenningu Joyce Epstein (2009) um samstarf skóla og foreldra. 

Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir við framkvæmd þessarar rannsóknar þar 

sem félagslegt viðfangsefni var skoðað. Gagna var aflað með viðtölum þar sem stuðst var við 

viðtalsramma með 6 yfirspurningum og nokkrum undirspurningum undir hverjum lið (sjá 

viðauka E og F). Spurningarnar voru hálfopnar og fengu viðmælendur þannig tækifæri til þess 

að lýsa eigin reynslu og upplifun. Að mati rannsakanda hentaði þessi aðferð vel við 

rannsóknina þar sem markmið hennar var að skoða hvernig þátttaka foreldra af erlendum 

uppruna er í námi barna þeirra að mati þátttakenda.  

Í eigindlegum rannsóknum er markmið rannsakanda að fanga ákveðna félagslega eða 

sálræna þætti hjá þátttakendum, skrásetja þá og túlka niðurstöður. Rannsakandi reynir að 

setja sig í spor þátttakenda og túlkar síðan niðurstöður sínar út frá því mati. Niðurstöður gefa 

ekki upp eitt rétt svar heldur byggjast þær á reynslu og upplifun þátttakenda og huglægu 

mati rannsakanda (Braun og Clarke, 2014). 

 

3.1 Undirbúningur fyrir rannsókn 

Í upphafi rannsóknar var haft samband við skólaþjónustu (sjá viðauka A) í einu sveitarfélagi á 

landsbyggðinni þar sem óskað var eftir leyfi og samvinnu við að velja þátttakendur sem til 
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greina kæmu við framkvæmd rannsóknarinnar, þ.e. foreldra af erlendum uppruna og þá 

skóla sem tækju þátt í rannsókninni. Einnig var haft samband við skólastjórnendur (sjá 

viðauka B) þar sem óskað var eftir leyfi til að gera rannsókn í skólunum. Skólaþjónustan 

gegndi hlutverki hliðvarðar þar sem hún stjórnaði aðgengi að rannsóknarvettvangi (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2015). Stjórnendur leikskólanna fengu sendan tölvupóst með upplýsingum um 

rannsóknina, trúnað, nafnleynd, val um þátttöku og réttinn til að hafna eða hætta þátttöku 

ef þau óskuðu þess. Upplýst samþykki allra þátttakenda er nauðsynlegt. Jafnframt kom fram 

hver stóð fyrir rannsókninni, í hvaða tilgangi, í hverju þátttakan fólst og á hvaða tíma hún 

færi fram (Sigurður Kristinsson, 2003). Stjórnendur voru síðan beðnir um að athuga hvort 

áhugi væri á meðal deildarstjóra og foreldra af erlendum uppruna til að taka þátt í 

rannsókninni. 

Í upphafi var óskað eftir þátttakendum í tveimur leikskólum í einu sveitarfélagi en það 

reyndist erfitt að fá foreldra til þess að taka þátt. Rannsakandi sendi því upplýsingar á tvo 

aðra leikskóla í sveitarfélaginu en næg þátttaka hjá foreldrum fékkst einungis í einum 

leikskóla í því sveitarfélaginu. Að endingu ákvað rannsakandi að leita í annað sveitafélag og 

fékk næga þátttöku í einum leikskólanum þar. Stjórnendur komu á sambandi á milli 

rannsakanda og þátttakanda og sendi rannsakandi upplýsingar (sjá viðauka C og D) varðandi 

rannsóknina og upplýst samþykki á alla þátttakendur. Ætla má að ástandið í þjóðfélaginu hafi 

eitthvað um það að segja hversu illa gekk að fá þátttakendur í rannsóknina þar sem 

heimsfaraldur gekk yfir og töluverðar takmarkanir áttu sér stað varðandi samskipti á milli 

manna. 

 

3.2 Þátttakendur  

Viðmælendur voru ellefu talsins og komu frá tveimur leikskólum á landsbyggðinni. Einn 

leikskólastjóri og tveir deildarstjórar frá hvorum leikskóla ásamt tveimur til þremur 

foreldrum af erlendum uppruna úr hvorum leikskóla. Á öðrum leikskólanum voru tveir 

foreldrar saman í einu viðtalinu, móðir og faðir. Þátttakendur voru valdir með hentugleika 

úrtaki. Við val á stjórnendum var þess gætt að þeir hefðu reynslu af að vinna með foreldrum 

af erlendum uppruna. Þar sem viðtölin fóru fram á íslensku eða ensku var færni foreldra til 

að skilja og geta tjáð sig á þeim tungumálum höfð til hliðsjónar (Þorlákur Karlsson og Þórólfur 

Þórlindsson, 2003). Í rannsókninni voru þátttakendum gefin gervinöfn (sjá töflu 1) svo að ekki 

væri hægt að rekja niðurstöður til viðmælenda. 
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Tafla 1: Gervinöfn og bakgrunnsupplýsingar 

Viðmælendur Bakgrunnur Menntun 

Stjórnendur 

Leikskólastjóri L1 Íslensk Háskólagráða 

Leikskólastjóri L2 Íslensk Háskólagráða 

Deildarstjóri L1-A Íslensk Háskólagráða 

Deildarstjóri L1-B Íslensk Háskólagráða 

Deildarstjóri L2-C Íslensk Háskólagráða 

Deildarstjóri L2-D Íslensk Háksólagráða 

Foreldrar 

Anna Pólsk Grunnskólapróf 

Sara Pólsk Háskólagráða 

Karen Pólsk Háskólagráða 

María Pólsk Háskólagráða 

Pétur Pólskur Iðnmenntun 

 

3.3 Gagnaöflun 

Formleg vinna á rannsókninni hófst í október 2019 þegar rannsakandi sat námskeið í 

eigindlegri aðferðafræði við Háskóla Íslands. Þar var grunnur að verkefninu lagður og byrjaði 

rannsakandi að móta viðtalsrammi fyrir komandi rannsókn ásamt því sem gerð var lítil 

rannsókn þar sem stuðst var við viðtalsrammann (sjá viðauka E). Rannsakandi tók viðtal við 

þrjá stjórnendur og eru niðurstöður úr þeim viðtölum nýttar í þessari rannsókn. Á 

vormánuðum 2020 þegar rannsóknaráætlun var gerð, mótaði rannsakandi viðtalsramma 

fyrir foreldra (sjá viðauka F) sem voru síðan notaðir við rannsóknina. Frá september til 

desember 2020 fóru síðan fram viðtöl við þrjá stjórnendur og fimm foreldra af erlendum 

uppruna. Tekin voru hálfopin einstaklingsviðtöl við þátttakendur sem voru 30-50 mínútna 

löng hver. Viðtöl við stjórnendur fóru fram á íslensku en viðtöl við foreldra fóru fram á ensku 

að undanskildu einu viðtali sem fór fram á íslensku. Allir viðmælendur fengu val um stað og 

stund þar sem viðtölin fóru fram. Viðtölin við stjórnendur leikskólanna fóru öll fram í 

leikskólunum en viðtölin við foreldrana fóru fram á heimilum viðmælenda nema eitt sem fór 

fram á litlu kaffihúsi. Töluverð truflun átti sér stað á meðan á viðtölum við foreldra stóð þar 

sem börn þeirra voru heima en með því að taka viðtölin á þeirra heimilum varð 

andrúmsloftið afslappað og ákveðið traust myndaðist á milli rannsakanda og þátttakanda. 
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3.4 Gagnagreining 

Eftir að viðtölin höfðu verið tekin voru þau hljóðrituð og afrituð orð fyrir orð og síðan var 

stuðst við þemagreiningu í anda Braun og Clarke (2014) þar sem rannsakandi fór í gegnum 

gögnin í sex skrefum. Í fyrstu voru gögnin lesin vel yfir og skráðar niður fyrstu hugmyndir. 

Þetta skref var mikilvægt og skipti sköpum í síðari skrefum greiningarinnar. Þegar búið var að 

lesa vel yfir gögnin þá fór rannsakandi kerfisbundið í gegnum þau og skrifaði á spássíu 

hugmyndir að kóðum og tók síðan saman þá texta sem vísuðu til hvers kóða. Þegar búið var 

að fara í gegnum fyrstu tvö skrefin þá fór fram greining á þemum þar sem kóðar voru teknir 

saman og myndaðar fyrstu hugmyndir að þemum. Þemun voru síðan endurskoðuð til að sjá 

hversu vel þau endurspegluðu kóðuð gögn og rannsóknarspurninguna. Ef þemun standast 

ekki skoðun þá þarf að endurskoða gögnin með því að rýna betur í kóðana og þróa ný þemu. 

Það reyndist þurfa í þessu tilfelli og við endurskoðun á þemum kom fram að þemað náði ekki 

nægilega vel utan um kóðana og þurfti að þróa þemun betur að kóðunum og 

rannsóknarspurningunni. Í fimmta skrefi voru þemun skilgreind og þeim gefin nöfn (Terry, 

Hayfield, Clarke og Braun, 2017). 

Rannsakandi greindi fyrst gögn frá stjórnendum og mótaði þemu út frá þeim 

niðurstöðum og síðan gögn frá foreldrum. Fyrst voru niðurstöður úr gögnum frá 

stjórnendum tekin saman í fimm yfirþemu og niðurstöður foreldra í fjögur þemu. Eftir nánari 

yfirsetu og endurskoðun á þemum þá varð niðurstaðan tekin saman í fimm sambærileg 

þemu hjá bæði stjórnendum og foreldrum sem eru: Bætt upplýsingaflæði – betra samstarf, 

þátttaka byggir á trausti, nám og leikur í anda fjölmenningar, menningarmunur og þátttaka 

og þátttaka á tímum Covid-19. Þessum þemum verða gerð nánari skil í niðurstöðukafla. 

 

3.5 Siðfræðileg álitamál og gæði rannsóknar 

Rannsóknin fór fram í tveimur bæjarfélögum á landsbyggðinni. Rannsakandi var kunnugur 

nokkrum af þátttakendum rannsóknarinnar og þurfti hann því að gæta vel að því að ekki 

kæmu fram hagsmunaárekstrar. Þar sem rannsakandi er mælitækið í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum þá getur hann túlkað og séð ákveðna hluti sem endurspegla hans 

reynslu og sjónarmið og er mikilvægt að rannsakandi geri sér grein fyrir því þegar hann 

vinnur að rannsókn sinni. Eins og áður kom fram þá fóru viðtöl við foreldra fram ýmist á 

ensku eða íslensku og þurfti rannsakandi að vera meðvitaður um að slakari færni í 

tungumálunum gæti haft áhrif á túlkun og niðurstöður viðtalanna (Braun og Clarke, 2014). 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru fáir og búa allir í litlum sveitarfélögum á 

landsbyggðinni og ber því að fara varlega við gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Allir 

þátttakendur fengu dulnefni í rannsókninni til að minnka líkur á að þau yrðu greinanleg. Þar 
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sem rannsóknin var gerð með eigindlegu sniði með viðtölum geta komið fram persónulegar 

upplýsingar sem gætu verið greinanlegar. Rannsakandi gætti því fyllstu varkárni við öflun og 

meðhöndlun gagna og var þagmælsku og trúnaðar gætt (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Í upphafi var gert ráð fyrir að rýna í gögn skólanna en þar sem erfitt gæti verið að gæta 

nafnleyndar skólanna og að sama skapi fara eftir þeim reglum sem þarf til að birta heimildir 

þá ákvað rannsakandi að gera það ekki. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöðum gerð skil. Tilvitnanir í viðmælendur eru ýmist á íslensku 

eða ensku þar sem viðtölin við foreldra fóru að hluta til fram á ensku. Talsverður samhljómur 

kemur fram í viðtölum við stjórnendur og foreldra og markast niðurstöður af því. 

Niðurstöður úr viðtölum verða kynntar út frá fimm þemum í samnefndum undirköflum og 

eru þær dregnar saman í sérundirköflum fyrir stjórnendur og síðan foreldra. Þessi þemu eru: 

Bætt upplýsingaflæði – betra samstarf, þátttaka byggir á trausti, nám og leikur í anda 

fjölmenningar, menningarmunur og þátttaka og þátttaka á tímum Covid-19. 

 

4.1 Bætt upplýsingaflæði – betra samstarf 

Gott og gagnvirkt upplýsingaflæði á milli leikskóla og foreldra eykur líkur á góðu samstarfi. 

Tryggja þarf að allir foreldrar séu vel upplýstir og að leikskólinn afli sér upplýsinga frá 

foreldrum. Við miðlun upplýsinga þarf leikskólinn að hafa í huga ólíkan bakgrunn og 

menningarheim foreldra. Í þessum kafla verður farið yfir með hvaða hætti upplýsingar fara á 

milli stjórnenda og foreldra og hvernig tekst að miðla upplýsingum á milli þannig að allir skilji 

þær og meðtaki. 

 

4.1.1 Stjórnendur 

Í báðum leikskólunum er lögð áhersla á að upplýsa foreldra sem best. Nýttar eru 

innskráningar- og upplýsingasíður þar sem foreldrar geta bæði fundið upplýsingar og sent 

skilaboð, þessar síður eru á íslensku. Annar þátttökuleikskólinn fór í þróunarvinnu varðandi 

máltöku tvítyngdra barna og hefur þýtt talsvert af rituðum upplýsingum yfir á ensku og 

pólsku, eins og til dæmis foreldrabækling þar sem helstu praktísku upplýsingarnar um 

leikskólann koma fram. Þar virðist einnig vera lagt talsvert upp úr því að þýða upplýsingar 

jafnóðum og þar nýtist vel að hafa pólskumælandi starfsmann við skólann. Í hinum 

þátttökuleikskólanum eru upplýsingar til foreldra eingöngu á íslensku og kemur þar fram að 

þátttakendum finnist að þeir mættu vera duglegri að þýða yfir á ensku. Báðir skólarnir nýta 

sér vef Reykjavíkurborgar til að nálgast þýtt efni varðandi ýmsa þætti sem tengjast 

leikskólastarfinu og þroska barna.  

Túlkar eru nýttir í foreldraviðtölum og á teymisfundum þegar það á við. Einhver 

misbrestur virðist hafa átt sér stað á öðrum leikskólanum og þar kemur stundum upp að 

foreldrar vilji ekki túlk í foreldraviðtali. Deildarstjóri L1-B segir: 



 

31 

... ef þeir vilja túlk þá erum við með túlkaþjónustu úr Reykjavík ... af því þetta eru 

oft svona lítil samfélög ... þá viljum við ekki vera að fá túlk héðan úr þessu 

bæjarfélagi ... heldur viljum við heldur nýta úr öðru bæjarfélagi þannig verður 

enginn ... sem minnstir hagsmunaárekstrar ... en það hefur alveg komið upp að 

foreldrar vilja ekki túlk ... af því að það hafa komið upp einhverjir brestir ... þá 

tökum við bara enskuna og erum bara duglegar að vera með google translate. 

Í viðtölunum kemur fram að kennarar upplifi stundum að foreldrar skilji ekki nægilega vel til 

hvers sé ætlast af þeim og hvað starf leikskólans feli í sér. Deildarstjóri L2-D veltir fyrir sér 

hvort áhugaleysi foreldra stafi af því að foreldrar skilji ekki og séu ekki að meðtaka þær 

upplýsingar sem koma frá leikskólanum: 

... kannski ekkert endilega áhugalausir kannski eru þeir bara ekki að ná því sem 

við erum að segja eða gera eða af hverju við gerum hlutina eins og við gerum þá 

og þú veist það er klárlega einhver hluti af því vegna tungumálaerfiðleika ... mér 

finnst það vera alveg áberandi einmitt þegar fólk skilur ekki að þá bara er það 

ekki að sækja sér upplýsingar og það þorir eiginlega ekki að spyrja. 

Það virðist sem leikskólinn sé stundum hálf ráðalaus þegar kemur að því að koma 

upplýsingum á framfæri til foreldra sem skilja hvorki íslensku né ensku. Þó eru kennarar 

lausnamiðaðir og nota til dæmis google translate til að bjarga sér í slíkum aðstæðum en þeim 

þykir ekki þægilegt að vinna þannig með foreldrum. Leikskólinn virðist leggja talsverða 

áherslu á að upplýsa foreldra um það með hvað hætti best sé að gera hlutina en minni 

áhersla virðist vera á að fá upplýsingar frá foreldrum um það hvernig þeir hagi hlutunum og 

hvað foreldrar telji vera mikilvægast að leggja áherslu á í námi barnanna. Leikskólastjóri L2 

segir: 

… og þess vegna held ég að sé svo mikilvægt að við finnum okkur einhverja  … 

góða leið … og einhverja hérna svona sem sagt rétta leið til þess að … hjálpa fólki 

og fá það til þess að … hafa áhuga á því hvað barnið þeirra er að gera og að það 

skiptir máli … ég sem foreldri … hvernig ég hvernig ég hugsa … skólagöngu 

barnsins míns og hvaða markmið ég hef fyrir barnið mitt og allskyns … ég held að 

við séum þar í mjög góðri aðstöðu til að hérna … koma í veg fyrir … vandamál eða 

hérna erfiðleika … síðar meir … og í rauninni bara kenna foreldrum hvernig 

maður er sem foreldri ... 

Þátttakendur telja að sveitarfélagið gæti gert betur í að upplýsa foreldra af erlendum 

uppruna og að gott væri ef upplýsingar á heimasíðu sveitarfélagsins væru aðgengilegar á 
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ensku og pólsku. Einnig kemur fram að þátttakendum finnist vanta upplýsingar hjá 

sveitarfélaginu varðandi ýmsa þætti sem tengjast börnum og fjölskyldum þeirra. 

Leikskólastjóri L2 segir: 

... einhvern veginn þannig að fólk viti hvar það á að leita ... varðandi bara 

innskráningarkerfi ... það er bara allt á íslensku ... og engar upplýsingar svona 

sem þú færð sem foreldri erlends barns um menningu og hvernig skólastarf 

virkar ... 

Þátttakendur telja að með því að foreldrar séu betur upplýstir um ýmsa grunnþætti varðandi 

menningu og viðhorf þá megi oft koma í veg fyrir allskyns uppákomur og misskilning á meðal 

foreldra og skóla. 

 

4.1.2 Foreldrar 

Foreldrar fá upplýsingar frá leikskólunum með ýmsum hætti. Helsta upplýsingamiðlunin fer 

fram í daglegum samskiptum, í gegnum upplýsingaforrit og innskráningarkerfi, með 

tölvupósti, á heimasíðu leikskólanna og á upplýsingatöflum í fataherbergjum. Foreldrar eru 

almennt ánægðir með upplýsingamiðlana sem notaðir eru í leikskólanum og kemur fram að 

öll upplýsingamiðlun sé orðin mun betri en áður var þegar eingöngu fengust upplýsingar á 

„blöðum“ eins og Anna segir. Foreldrum finnst að stundum séu miðlarnir of margir og geti þá 

verið erfitt að átta sig á því hvar eigi að leita eftir upplýsingum hverju sinni. Sara segir: 

... there is to many places ... with older one we only had facebook and I feel like it 

was better ... now I don’t know ... maybe I got any mail maybe I got it on 

facebook or maybe I got it on Vala or Mentor ... I need to check four places ... 

Þrátt fyrir að ýmsir miðlar séu nýttir til að upplýsa foreldra þá sakna þeir þess að fá ekki að 

sjá myndir af börnunum í leik og starfi, en eftir að persónuverndarlögum var breytt þá er 

farið varlega í myndbirtingar af börnunum. Foreldrar tala um að allar upplýsingar í rituðu 

máli séu á íslensku og að það geti stundum reynst erfitt fyrir foreldra að skilja þær, mun 

auðveldra sé að skilja talað mál en ritað. Foreldrar nota mikið google translate til þess að 

þýða upplýsingarnar en það getur stundum valdið misskilningi þar sem þýðingarnar eru ekki 

alltaf réttar. Fram kemur í öllum viðtölunum að foreldrar telji mikilvægt að upplýsingar séu á 

íslensku og ensku. Anna segir: 

... fyrir mér fyrst punktur er ... tvær ... íslensk ensk bara fyrir mér ... já fyrir mér 

miklu betra senda póst og heim á tveimur ... ensku og íslensku og pólsku ... fyrir 
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mér alveg sama bara íslensku og ensku ... ekki gott er bara pólsk ... mamma og 

pabbi ekki læra meira íslensk ... 

Allir þátttakendurnir telja að það sé mikilvægt að upplýsingarnar komi á tveimur 

tungumálum en vilja samt ekki endilega fá þær á sínu móðurmáli heldur frekar á íslensku og 

ensku. Líklegasta skýringin á því virðist vera sú að þegar upplýsingar eru settar inní google 

translate þá verður þýðingin oft röng ef þýtt er beint frá íslensku yfir á pólsku og getur það 

valdið misskilningi. Foreldrarnir vilja einnig fá tækifæri til þess að læra íslensku og telja þeir 

þetta vera bestu leiðina og þannig ættu upplýsingarnar einnig að skila sér sem best. Í viðtali 

við Karen kemur fram: 

... we can learn and ... also I am very thankful when the staff from the kinder 

garden when ... this is for example like ... they want to tell me something very 

simple ... and they tell me in Icelandic ... I am very grateful because it is always 

very simple and I can understand it ... and I can use my brain I can ... I can learn. 

Fram kemur að í upphafi leikskólagöngu barnsins hafi stundum reynst erfitt fyrir foreldra að 

skilja og nálgast upplýsingar frá leikskólanum en með tímanum þá hafi þeir vanist vinnulagi 

leikskólans og átt auðveldara með að nálgast upplýsingar. Flestir foreldrarnir virðast vera 

duglegir að spyrja kennara ef þeir skilja ekki eða þá vantar upplýsingar varðandi nám 

barnsins í leikskólanum. Leikskólarnir virðast gera sitt besta til þess að hjálpa foreldrum 

varðandi ýmsa upplýsingamiðlun og í einu tilviki talaði Sara um að hafa fengið aðstoð við að 

svara könnun á vegum leikskólans: 

... recently I had some survey or something just to fill up like you know ... to fill it 

out ... name and those are basics thing ... different if it come to something more 

difficult I will just ask them to sit with me and fill it up with me ... I done it like 

with ... when she was in the kindergarden ... if I didn’t know ... it was about the 

school I think ... there was a lot of you know this boxes to fill it up ... I tried to do 

it at home ... those who I understand and the rest I just left blank because I didn’t 

know and they just sit with me and we fill it up together. 

Könnunin sem lögð var fyrir foreldra virtist snúast um leikskólann. Hún var eingöngu 

aðgengileg á íslensku og því reyndist erfitt fyrir móðurina að svara henni án aðstoðar og 

virtist hún vera mjög þakklát fyrir þá aðstoð sem hún fékk frá leikskólanum til að svara 

könnuninni. 
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4.2 Þátttaka byggir á trausti 

Til að foreldrar upplifi sig velkomna í leikskólann er mikilvægt að byggja upp traust á milli 

foreldra og skóla. Þegar traust hefur myndast er hægt að byggja upp samtarf og virkja 

foreldra til þátttöku. Þátttaka foreldra er mikilvæg þegar kemur að námi barnanna og þurfa 

kennarar og foreldrar að leggjast á eitt til að sem mestur árangur náist. Hér verður gerð grein 

fyrir því hvernig stjórnendur og foreldrar telja að best sé að byggja upp gagnkvæmt traust til 

að byggja á í áframhaldandi samstarfi.  

 

4.2.1 Stjórnendur 

Í gögnunum kemur fram að stjórnendum þykir mikilvægt að foreldrum líði vel í leikskólanum. 

Stjórnendum þykir mikilvægt að foreldrar kynnist starfsfólkinu vel og finnist gott að koma í 

leikskólann. Lögð er áhersla á að foreldrar geti alltaf leitað til starfsmanna bæði hvað varðar 

óskir og ábendingar. Fram kemur að starfsmenn óski þess að foreldrar finni fyrir 

öryggistilfinningu og að þeir upplifi að það sé allt í lagi að tala um hlutina.  

Í viðtali við leikskólastjóra L2 kemur meðal annars fram: 

… Ég held fyrst og fremst að við þurfum að ... láta foreldrum líða vel hjá okkur og 

að þeir kynnist okkur að að þeim þyki … gott að koma til okkar ... að þeim þyki 

gott að leita til okkar ... og þeir finni í raun þetta öryggi ... að þeir finni þessa 

öryggistilfinningu ... að það sé allt í lagi að tala um hlutina og það sé notalegt að 

koma hérna. 

Leikskólastjóri L1 tekur í sama streng og segir jafnframt: 

… Af því oft er þetta fyrsti viðkomustaðurinn þeirra … þetta er fyrsta stoppið 

þeirra … hérna í samfélaginu það er að barnið ... ég er með barn á leikskólanum … 

og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að vel sé tekið á móti þeim … þau séu 

bara … finni það að þau eru velkomin. 

Þrátt fyrir að viðmælendur telji það mikilvægt að vel sé tekið á móti foreldrum af erlendum 

uppruna þá kemur einnig fram að það geti verið ákveðin áskorun líka, sérstaklega þegar 

kemur að tungumálinu. Annar þátttökuleikskólinn fór í þróunarverkefni fyrir nokkrum árum 

til að vera betur í stakk búinn til þess að taka á móti og vinna með nemendum og foreldrum 

af erlendum uppruna, þróunarverkefnið snerist um máltöku tvítyngdra barna og segir 

leikskólastjóri L1 meðal annars: 
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… þetta er náttúrulega ákveðin áskorun líka ... en við tökum henni fagnandi og ég 

vil hafa það alveg á hreinu … eins frábært að þá er það ... taka á móti þessu fólki 

... það er tungumálið við þurfum að leggja okkur extra fram ... Það var í raun ekki 

fyrr en við fórum í þróunarverkefni þar sem við vorum að fjalla í rauninni um 

máltöku tvítyngdra barna ... af því við lentum í rauninni bara í því að við ... allt í 

einu vorum við bara komin með svo mikinn fjölda þarna inn ... og við vissum 

ekkert hvernig við áttum að í rauninni að ... bara hvað eigum við að gera ... 

þannig við fórum í hérna þróunarvinnu ... sem tók 2 ár ... og uppúr því  ... þetta 

var mjög áhugavert og þetta var mjög svona ... þú þurftir að horfa inní þig ... og 

við þurftum að horfa ... á okkar eigin viðhorf ... hvert er mitt viðhorf gagnvart 

þessum hópi ... og við fórum í svona greinandi vinnu ... þannig að það þurfti bara 

hver og einn starfsmaður hérna inni að hugsa þetta út frá sér ... og ... það var 

rosa hollt að gera það. 

Þarna lýsir viðmælandi ákveðnu óöryggi sem starfsfólkið fann fyrir gagnvart því að taka á 

móti foreldrum og börnum af erlendum uppruna og virtist helsta áskorunin vera tungumálið. 

Deildarstjóri L1-A segir: 

... en þau ... foreldrarnir eru bara ótrúlega líbó og sýna okkur þú veist ofsalegan 

skilning í mál ... helti okkar bara eins og þau ef þau eru ekki að skilja hvorki 

íslensku né ensku ... þannig að þú veist það er alveg svona finnst mér og er mín 

upplifun svona gagnkvæm virðing á það 

Skólinn ákvað að fara í þróunarvinnu til að mæta þessum nemendum og foreldrum á sem 

bestan hátt. Glöggt má sjá í þessari rannsókn að það hefur skilað skólanum góðum árangri að 

fara í slíka þróunarvinnu og virðist skólinn vera mun betur í stakk búin til þess að vinna í anda 

fjölmenningar en hann var áður. 

Kennarar og foreldrar nýta ýmsar aðferðir til þess að koma upplýsingum til skila ef 

tungumálið vefst fyrir þeim. Til dæmis hefur leikræn tjáning og tákn með tali verið notuð í 

foreldraviðtölum og þegar þarf að koma upplýsingum á framfæri og aðilar skilja ekki hvorn 

annan. Setningar eins og: „við bara björgum okkur”, „við hjálpumst að”, „við finnum leið” 

voru algengar í viðtölunum og bera merki um að allir virðast vera tilbúnir til þess að gera það 

sem þarf til að öllum líði vel. Bent er á að nota foreldraviðtölin til þess að opna á það að 

virkja foreldra til þátttöku, að foreldrar séu óhræddir við að koma með óskir varðandi nám 

barnsins og ábendingar. Deildarstjóri L2-C segir meðal annars: 

… en auðvitað hafa þeir … í foreldraviðtölunum þá hafa þeir … tök á því að koma 

með ábendingar eða athugasemdir eða fyrirspurnir eða ... ef það er eitthvað ... 
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og maður reynir náttúrulega að verða við því ef það er eitthvað sem maður getur 

sinnt … en það er bara almennt eru foreldrar ekki mikið að taka þátt í ... ekki 

heldur íslenskir foreldrar … ekki í námskrá leikskólans eða hvað við erum að gera 

… nema með svona óbeinum hætti með því að … koma með einhverjar svona 

óskir eða … já óskir eða ábendingar. Mér finnst mjög mikilvægt að foreldrar viti 

að þeir geti alltaf komið og talað við okkur ef það er eitthvað sem þeir vilja benda 

á eða hafa áhyggjur af og vilja skoða. 

Ef foreldrar finna fyrir vellíðan þegar þeir koma í leikskólann þá er hægt að vinna áfram að 

því að virkja foreldra til þátttöku. Fram kemur að mikilvægt sé að foreldrar finni þetta öryggi 

og þannig myndist traust á milli þeirra og leikskólans. Foreldrar hafa misjafnan bakgrunn og 

koma úr ólíkum menningarheimum og því er talið mjög mikilvægt að mynda þetta traust, að 

foreldrar finni að þeir geti treyst starfsfólki leikskólans. Þátttaka foreldra eflist með auknu 

trausti. Leikskólastjóri L2 segir: 

… það byrjar kannski þannig að fá þá til að treysta okkur af því að það er sko 

náttúrulega allskyns menningarmunur sem við vitum ekki kannski alveg um og 

vitum ekki bakgrunn fólks sem er að koma hérna svo að ég held fyrst og fremst 

þurfum við að láta foreldra finna þetta traust. 

Á báðum leikskólunum er lögð áhersla á að byggja upp traust á milli foreldra og kennara og 

að foreldrar upplifi öryggi strax í upphafi leikskólagöngu barnsins. Á öðrum leikskólanum fer 

fram þátttökuaðlögun þar sem foreldrar eru þátttakendur í aðlöguninni og taka þátt í 

starfinu með barninu fyrstu þrjá dagana. Þessir dagar eru nýttir til að kynnast foreldrum og 

kynna starfið fyrir þeim. Með þessu móti fá foreldrar betri innsýn í það starf sem unnið er í 

leikskólanum og líkurnar aukast á því að gagnkvæmur skilningur og traust skapist á milli 

foreldra og kennara. Á hinum leikskólanum starfar pólskur kennari sem nýtist vel í 

samstarfinu með pólsku foreldrunum. Hann heldur utan um foreldrahópinn og þannig 

myndast ákveðið traust á milli þeirra. Fram kemur í viðtali við leikskólastjóra L1: 

... hjá okkur er pólskur leikskólakennari ... stærstur hluti af börnunum hjá okkur 

eru pólsk ... við höfum getað nýtt hana rosalega vel með þessum hópi ... hún er 

svona hálfpartinn tengiliðurinn þeirra hérna inni ... hún er svona milliliðurinn ... 

og þau treysta henni ... ég veit stundum ekki alveg hvar við værum án hennar. 

Í öllum viðtölum við stjórnendur í leikskólanum þar sem pólski kennarinn starfar kemur skýrt 

fram hversu mikilvægt þau telja að hafa pólskan kennara sem getur komið að samstarfinu 

með foreldrunum, sérstaklega í upphafi og þegar ýmis vandamál koma upp sem þarf að 
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leysa. Pólski kennarinn situr einnig foreldraviðtöl með deildarstjórum þegar á þarf að halda 

og hefur þýtt upplýsingar yfir á pólsku þegar þörf hefur verið á slíku. Leikskólarnir hvetja 

foreldra til þess að taka þátt í starfinu og nota til þess ýmsar leiðir. Þegar spurt er út í það 

hvernig foreldrar séu hvattir til að taka þátt í námi barna sinna kemur meðal annars fram í 

viðtali við deildarstjóra L1-B: 

... við hérna höldum uppá alla þjóðhátíðardaga sem eru innanhús ... við höfum 

alveg reynt að fá foreldra til að koma kannski með þú veist myndir af búningum 

eða koma og segja sögur á sínu móðurmáli ... og komið og kennt dansa ... og þú 

veist ef við náum að grípa þau ... við höfum reynt að grípa eitthvað svona ... eða 

koma með fána þegar það er þjóðhátíðardagur við erum reyndar alltaf með 

kveðjur á öllum tungumálum á deildunum „góðan daginn“ með fánum ... þetta 

pínulitla skilurðu þó það sé ekki nema bara fáni með „góðan daginn“ á þínu 

tungumáli þá nærðu samt oft að grípa og eiga pínu samtal ... mér finnst það 

einmitt svo mikilvægt ... þessir litlu hlutir grípa þau inn þar ... það vindur oft upp 

á sig. 

Flestir þátttakendur upplifa að það geti verið erfitt að fá foreldra til þess að taka þátt í námi 

barna þeirra og kemur fram að það eigi ekki eingöngu við foreldra af erlendum uppruna 

heldur snúist það frekar um einhverja aðra þætti. Foreldrar séu misáhugasamir hvort heldur 

sem þeir séu af erlendu bergi brotnir eða íslenskir. Þó kemur fram í flestum viðtölunum að 

oft sé auðveldara að fá foreldra sem tali einhverja íslensku eða ensku til að taka þátt. Bent er 

á það að í öllum námskrám sé lögð áhersla á að foreldrar taki þátt í námi barna sinna og velta 

þátttakendur fyrir sér hvernig hægt sé að virkja foreldra til meiri þátttöku. Hugmyndir koma 

fram um að nýta betur foreldraviðtölin og að foreldrar fái þar fleiri tækifæri til þess að koma 

sínum óskum á framfæri varðandi áherslur í námi barnsins og að leikskólinn vinni síðan að 

þeim markmiðum í sameiningu með foreldrum. 

 

4.2.2 Foreldrar 

Í viðtölunum kemur fram mikilvægi þess að vel sé tekið á móti foreldrum í upphafi til þess að 

þeir upplifi sig velkomna. Flestir foreldrarnir upplifðu að vel væri tekið á móti þeim í upphafi 

leikskólagöngu barnsins. Pétur segir: 

... first was coffee and it was good ... and of course we sit and we talk and ... and 

there was so good that even ... not cry ... and even she was not speaking  

Icelandic she was even to young ... but she was like ... she feel safe. 
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Þegar foreldrar upplifa sig velkomna og finna fyrir öryggi þá endurspeglast það í líðan 

barnsins, barnið skynjar öryggi þegar foreldrar eru afslappaðir og líður vel. Þetta er mikilvægt 

skref í upphafi leikskólagöngunnar bæði fyrir barnið og foreldrana og leggur oft línurnar fyrir 

komandi samstarf á milli allra aðila. Pétur segir einnig: 

... we have many times problem with ... she was very often sick and we still have 

problem with her stomach ... and then often I get phone call from kindergarten 

when I came in she was laying on the sofa ... really like a princess on the sofa ... 

they care about her ... it is good ... 

María tekur undir og segir: 

... it is like a home feeling ... it is good spirit is there inside. 

Þegar foreldrar af erlendum uppruna eru að stíga sín fyrstu skref í nýju samfélagi þá er mjög 

mikilvægt að hafa í huga hvernig fyrsta upplifun þeirra er í nýjum aðstæðum. Þau þurfa að 

finna fyrir öryggi og upplifa að á þá sé hlustað. Í einu viðtalinu lýsir Sara reynslu sinni af 

foreldrafundi sem hún fór á í upphafi leikskólagöngu barnsins: 

... it was terrible ... the first meeting ... I came back crying because I was the only 

one ... and I ask if I could have translator before that because I don’t und ... speak 

Icelandic ... and they said that: “ye but you speak good English so if you have any 

question we answer it” ... so I was just you know picking up some words and I 

was asking after a ... I find like it was you know talking was ending so I rise up my 

hand and ask if ... if you can say it once again in English ... and she was respond 

that it would take too much time ... 

Þessir byrjunarerfiðleikar sem áttu sér stað í þessu tilviki virtust ekki hafa mikil áhrif á 

áframhaldandi samstarf og er því líklegt að allir aðilar hafi endurskoðað sína afstöðu 

gagnvart samskiptum við foreldra af erlendum uppruna og var foreldri alltaf boðið upp á túlk 

í foreldraviðtölum. Foreldrar sem tóku þátt í rannsókninni virtust flestir vera meðvitaðir um 

stefnu leikskólanna í upphafi og völdu þeir leikskólana eftir áherslum þeirra í starfinu og 

áhugasviðum barna sinna. Þar kemur fram að foreldri hafi ekki haft tækifæri til þess að vera í 

leikskóla sem barn og taldi það vera mjög mikilvægt að uppfylla þarfir og áhuga barnsins í 

námi. Anna valdi leikskólann vegna staðsetningar og þar sem hún vissi að pólskur kennari var 

starfandi í leikskólanum: 
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... fyrir mér betra ... bara ... ég vinna í ... og þessi ... ekki mikill labba í leikskóla ... 

og líka ein kennari pólsk og ég segja miklu betra fyrir eldri strákur ... bara hann 

ekki skilja mikið bara tveir vikur hérna. 

Þarna kemur fram mikilvægi þess að foreldrar upplifi öryggi þegar þeir koma í upphafi og í 

þessu tilviki reyndist það vera pólski kennarinn sem gegndi því hlutverki að taka á móti 

barninu og foreldrunum þannig að þeim liði vel og væru örugg. 

 

4.3 Nám og leikur í anda fjölmenningar 

Leikurinn er námsleið barnsins og þungamiðjan í öllu leikskólastarfi á Íslandi. Þrátt fyrir það 

þá er leikurinn stundum vanmetinn sem námsleið og er nám og leikur stundum aðskilið í 

skipulagi leikskólastarfsins. Í því fjölmenningarsamfélagi sem við búum í þá er við því að 

búast að litið sé á leik og nám barna með ólíkum hætti. Hér verður gerð grein fyrir því 

hvernig stjórnendur og foreldrar líta á nám og leik barna og hvernig þeirra telja að best sé að 

vinna að sameiginlegu markmiði í námi barnanna í anda fjölmenningarlegra menntunnar.  

 

4.3.1 Stjórnendur 

Leikskólarnir leggja töluverða áherslu á sjónrænt skipulag fyrir börn af erlendum uppruna. 

Sjónrænt dagskipulag er sýnilegt fyrir nemendur og foreldra inni á deildum og í matartímum 

og fataherbergjum er stuðst við myndir. Orðabækur eru einnig notaðar bæði í leikskólanum 

og heima og lögð er áhersla á tákn með tali á báðum leikskólunum. Ýmsar leiðir eru notaðar 

þegar unnið er með ólíkar menningarvenjur og segir deildarstjóri L1-B meðal annars: 

... enda höfum við lagt mikið púður í allskonar vinnu tengdu þessu ... bæði 

móðurmál og menningarkennslu og fordóma ... það hefur bara þurft að leggjast í 

allskonar vinnu ... við notum Blæ svoldið mikið ... sem er ... vináttukennsla ... þú 

veist við erum misjöfn eins og við erum mörg. 

Á báðum þátttökuleikskólunum er lögð áhersla á að vinna að ólíkum menningarvenjum. 

Haldið er upp á þjóðhátíðardag ólíkra landa, foreldrar koma og kynna sína menningu, ritmál 

er haft sýnilegt á nokkrum tungumálum og sungnir eru söngvar á ólíkum tungumálum svo 

eitthvað sé nefnt. Þrátt fyrir það þá virðist íslensk nálgun í náminu vera talsvert ríkjandi og 

segir deildarstjóri L1-B: 

... við erum með ... inn á deild þannig reglur ... ef þau eru tvö að leika sér saman 

... af sama þjóðerni þá mega þau alveg tala sitt móðurmál en um leið og kemur ...  
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kannski einn íslenskur og tvö ... erlendu þá verðum við að tala íslensku svo allir 

skilji ... það er bara svona almennt reglan yfir leikskólann. 

Þegar kemur að þátttöku foreldra í námi barnanna heimavið þá eru notaðar ýmsar bækur 

sem fara heim. Lubbaverkefnið og Vináttuverkefnið eru nýtt þar sem börnin fara heim með 

Lubba eða Blæ bangsa og vinna ákveðin verkefni heima og fá aðstoð foreldra við það. 

Kennarar sjá töluverðan mun þegar kemur að námi barnanna heima. Heimanám barnanna 

sem eru af erlendum uppruna virðist vera mun meira í formi beinnar kennslu, þar sem þau 

gera verkefni sem snúast um að skrifa og reikna á meðan nám íslensku barnanna snýr meira 

að leik. Í viðtölunum kemur fram að flestir þátttakendur upplifa  það að foreldrar og 

kennarar hafi ólíkar skoðanir á því hvað flokkast undir nám leikskólabarna. Leikskólastjóri L1 

segir meðal annars: 

... mín upplifun er sú að þau skilgreini nám mjög svona akademískt ... nám er ekki 

endilega leikur, nám er meira svona bara læra hérna eitthvað svona praktískt eða 

skilurðu...eitthvað svona stafina og tölurnar ... að læra að skrifa og reikna og allt 

það...þannig að þú veist þau eru rosalega upptekin af þessu akademíska námi. 

Í viðtali við leikskólastjóra kemur einnig fram að hún upplifi að pólskir foreldrar leggi 

sérstaklega mikla áherslu á formlegt nám og að þeirra mati fari ekki fram nægilega mikið af 

slíku námi í leikskólanum. Flest pólsku börnin fari í pólska skólann á laugardögum þar sem 

þau séu í formlegu námi. Á meðan foreldrar af erlendum uppruna virðast skilgreina nám 

meira sem formlegt nám að mati stjórnenda þá er leikurinn sem námsleið aðaláherslan í 

leikskólanum. Í viðtölunum lýstu stjórnendur áhyggjum sínum af því sem þeir nefndu vanda 

barna af erlendum uppruna. Þar segir deildarstjóri L2-C meðal annars: 

... sko ... mörg af þeim hafa mikinn vanda ... en það er samt rosalega misjafnt 

eftir einstaklingum ... en mér hefur fundist vandinn meiri heldur en minni ... sko 

mér finnst þau vera svona seinni til að byrja ... það hefur allavega verið svona 

áhyggjur af málþroska og það náttúrulega fylgja hegðun oft í kjölfarið þegar 

málið vantar og félagsþroskinn náttúrulega ... fylgist að.    

Þátttakendur velta fyrir sér hver ástæðan fyrir vandanum sé og koma fram ýmsar 

vangaveltur um það. Þeir velta fyrir sér hvort skólinn sé að gera eitthvað vitlaust eða ekki að 

gera nógu vel. Einnig kemur það fram að börn sem eiga foreldra sem hafi einhverja 

íslenskukunnáttu stæðu oft betur. Einn viðmælandi velti fyrir sér hvort ríkari hefð sé fyrir því 

að lesa fyrir börn á Íslandi en annarsstaðar og hvort ólík menningarhefð gæti haft áhrif á 

málumhverfi barna. 
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4.3.2 Foreldrar 

Foreldrar eru almennt ánægðir með það nám sem fer fram í leikskólanum og eru þeir 

sérstaklega ánægðir með hversu mikil útikennsla fer fram. Leikskólarnir virðast leggja talsvert 

uppúr því að hafa myndir sýnilegar sem auðveldar foreldrum og börnum af erlendum 

uppruna að læra tungumálið. Orðabækur eru einnig nýttar og tákn með tali notað í 

daglegum samskiptum. Fram kemur einnig mikilvægi þess að ólík tungumál séu sýnileg í 

starfinu í leikskólanum. Anna segir: 

... syngja á pólsk íslensk ensk bara hérna í stundum barn syngja meistari Jakob ... 

pólsk og dansk og þýsk ... þessi flott ... stundum betra ... syngja bara ... 

útlendingur og ... flott ... og núna líka skrifa í ... góðan daginn og dzien dobry. 

Anna er mjög ánægð með að leikskólinn skuli gefa börnunum tækifæri til þess að læra að 

syngja á ólíkum tungumálum og að ritmál á fleiri tungumálum en íslensku sé sýnilegt. Þetta 

gefur kennurum og stjórnendum tækifæri til þess að ná samtali við foreldra af erlendum 

uppruna og eykur líkurnar á að byggja upp gott samstarf og foreldrar upplifi sig meira sem 

þátttakendur í námi barnanna. 

Í viðtölunum kemur fram að foreldrar upplifa sig ekki sem virka þátttakendur í námi 

barnsins í leikskólanum og er misjafnt hvað þeim finnst um það. Sumir vilja fá að taka meiri 

þátt í námi barnsins á meðan aðrir eru ekki vissir um það. Skoðanir foreldranna virðast dálítið 

markast af því hvaða áherslur þeir leggi á í námi barnsins. Í viðtali við Karen kemur fram: 

... no basically this special time ... for kids is ... you know they don’t have to learn 

... they learn basically through playing ... and for us ... for me and my husband 

this like we don’t have any ... bad feedback about her education in the 

kindergarten because the main thing I think ... for her is to play to learn ... 

through playing to meet with kids ... to learn ... new stuff in the kindergarten but 

basically through playing ... so I don’t ... I think we don’t have any special 

expectations ... 

Greina má mun á væntingum foreldra til þátttöku eftir viðhorfum þeirra til áherslna í námi 

barnsins. Foreldrar sem vilja að barnið læri í gegnum leikinn virðast ekki hafa sérstakan 

áhuga á því að taka þátt í námi barnsins í leikskólanum og telja að barnið eigi að fá að ráða 

meira ferðinni sjálft varðandi námið og ekki eigi að gera of miklar kröfur á barnið. Margir 

foreldar hafa slæma reynslu úr barnæsku þar sem miklar kröfur voru gerðar til þeirra 

varðandi nám og vilja þeir ekki að sín börn upplifi það. Telja foreldrar að í gegnum leikinn fái 

barnið tækifæri til þess að vera í samskiptum við önnur börn og læri nýja hluti. Þeir foreldrar 

sem vilja vera meiri þátttakendur í námi barnsins virðast leggja meiri áherslu á formlegt nám 
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og kemur fram að foreldrar myndu vilja að leikskólinn legði meiri áherslu á að kenna 

börnunum að lesa og skrifa. Þegar Sara, sem er kennari að mennt, er spurð að því hvort hún 

myndi vilja hafa áhrif á nám barnsins í leikskólanum sagði hún: 

... Of course, you know, I am not in an occupation for 10 years ... but like ... I have 

plenty ideas ... and it would be you know they have their own system ... and I 

know that parents are not supposed to change the system ... but if they you 

know ... I would love to. 

Sara virðist ekki telja að hún hafi mikla möguleika á því að vera þátttakandi í námi barnsins í 

leikskólanum og telur skólakerfið í raun ekki bjóða upp á slíkt. Hún segir einnig: 

... it is like you know life at school or kindergarten and life at home those are 

separate things and now when it is covid there is closed home, closed school or 

kindergarten there is like you know ... it should go together ... but not like 

separated environment. 

Mikilvægt er að leikskóli og foreldrar séu samstarfsaðilar og þarf samstarfið að byggjast á 

gagnkvæmum skilningi og virðingu á meðal allra og áherslur ættu að vera samræmdar í 

nálgun við barnið. Hugmyndir foreldra að samstarfi koma fram í viðtölunum og Sara segir 

meðal annars: 

... I am old fashioned ... really old fashion from an old system school system of 

homework ... I truly believe that homework are ehh ... teaching from young kids 

... maybe from 4 or 5 years ... giving homework ... I had a homework just to draw 

a flower or draw ... I don’t know during the Christmas draw the donkey or ... 

something like this you know and ... but it was a homework ... I know that I am 

supposed to do it and ... the best part of it is that my parents were doing the 

homework with me ... this is the bridge you know this is bridge between school 

and parents. 

Móðurinni þykir mikilvægt að foreldrar fái tækifæri til þess að taka þátt í námi barna sinna og 

með heimanámi sé hægt að brúa bilið á milli leikskóla og foreldra. Þetta geti einnig skapað 

góðar minningar fyrir börnin og foreldrana síðar meir og vitnar hún í eigin reynslu og segir: 

... I remember like artwork I was doing with my dad ... or writing about family 

tree or family background with my mum ... it was nice memories. 
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4.4 Menningarmunur og þátttaka 

Ísland er fjölmenningarsamfélag og því eru birtingarmyndir menningar með ýmsum hætti. 

Skólinn er vettvangur þar sem ýmsir menningarheimar mætast og þarf hann að taka mið af 

ólíkum skoðunum og menningarvenjum sem ríkja á meðal barna, foreldra og kennara. Hér 

verður gerð grein fyrir því hvernig stjórnendur og foreldrar líta á ólíkar menningarvenjur og 

hvernig menning getur haft áhrif á þátttöku foreldra. 

 

4.4.1 Stjórnendur 

Í viðtölunum kemur fram að margir af erlendu foreldrunum séu í láglaunastörfum og vinni 

gjarnan langa vinnudaga og því séu börnin þeirra oft með langan vistunartíma í leikskólanum. 

Þetta hefur væntanlega áhrif að einhverju leyti á þátttöku foreldranna í námi barnanna.  

Foreldrarnir virðast samt sem áður gera sitt besta og ef þeir voru á styttri vöktum þá fengu 

börnin að njóta góðs af og var þá jafnvel komið með þau seinna á morgnana og þau sótt fyrr 

á daginn. Þátttakendur upplifa það að foreldrar af erlendum uppruna séu oft meðvitaðri um 

menningarmun og séu þá feimnari við að hafa skoðanir. Fram kemur í viðtali við 

leikskólastjóra L1: 

... og það er rosalega svona hérna ... já ef þú ert sko deildarstjóri ... þá ertu boss 

... en ef þú ert bara starfsmaður á gólfi hvort sem þú ert leikskólakennari eða 

leiðbeinandi eða leikskólaliði eða þroskaþjálfi eða eitthvað annað ... ef þú ert 

bara ekki stjóri þá bara ... þú veist þau bera svakalega virðingu fyrir þér ... þú 

ræður þú ert stjórinn. 

Talsverður menningarmunur virðist einnig ríkja á meðal foreldranna sjálfra þar sem það 

virðist skipta máli hvaðan þú kemur, í hvað skóla þú fórst og við hvað þú vinnur. 

Þátttakendur upplifa að þetta hafi stundum áhrif á þátttöku foreldranna að námi barnanna. 

Leikskólastjóri L1 segir: 

... þau eru meira í að stigskipta einhvern veginn ... og það kannski veldur því að 

þau eru ekki eins viljug að taka þátt ... þau kannski vilja ekki setja sig í þá stöðu að 

þurfa að vera í forsvari fyrir eitthvað ef að þau eru ekki í réttri ... hillu. 

Þátttakendur telja einnig að menningarmunur viðgangist á meðal Íslendinga en að sá 

menningarmunur sé minna áberandi og frekar falinn. Kennarar virðast einnig vera nokkuð 

meðvitaðir um sína stöðu gagnvart foreldrunum. Töluverð áhersla er lögð á það að aðlaga 

foreldra að skólamenningunni og því starfi sem þar fer fram. Leikskólastjóri L2 segir: 
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… svona og í rauninni kannski að kenna þeim þá menningu sem við viljum nota. 

Við viljum að foreldrar séu aktívir og við viljum að þeir séu hjá okkur og hafi 

eitthvað um hlutina að segja og við viljum að þeir lesi heima og allt þetta sem við 

erum að leggja áherslu á … að hérna þannig þurfum við að ná foreldrum svona í 

því ... í þessu trausti sko og bara kenna þeim að við séum öll eða svona já að það 

séu allir jafnir og þú hafir eitthvað um um hérna skólastarf barns þíns að segja. 

Þó svo að leikskólanum sé mikið í mun að gefa foreldrum rödd og að þeir hafi eitthvað til 

málanna að leggja varðandi nám barnanna þá skín dálítið í gegn sá menningarlegi mismunur 

sem er til staðar á milli stjórnenda og foreldra. Stjórnendur virðast meira uppteknir af því að 

upplýsa foreldra um þá menningu sem ríki í samfélaginu og hvernig skólastarfið virki og 

minna fer fyrir því að fá upplýsingar um þeirra menningu. Fram kemur í viðtölunum að 

þátttakendur telji foreldra oft á tíðum nota aðrar uppeldisaðferðir en almennt eru viðhafðar 

í íslensku samfélagi. Slíkar uppeldisaðferðir séu ekki viðurkenndar og því þurfi að skýra fyrir 

foreldrum hvernig koma eigi fram við börn og ala þau upp.  Þó svo að talsverður 

menningarmunur ríki á milli ólíkra hópa þá má samt sem áður sjá að þátttakendum er mikið í 

mun að gera sem best til að öllum líði vel og finnist þeir velkomnir. Í báðum leikskólunum 

telja þátttakendur að mikilvægt sé að leggja áhersla á að vinna með ólíkar hefðir og eru 

nýttar til þess ýmsar aðferðir. Þátttakendur virðast vera meðvitaðir um fjölbreytileikann í 

skólastarfinu og telja að allir græði á honum. Þeir telja að þátttaka foreldra af erlendum 

uppruna verði ekki vandamál ef fólk ætli sér búa hér og aðlagast samfélaginu en að allir sem 

taki þátt í samfélaginu þurfi að mætast á miðri leið. 

 

4.4.2 Foreldrar 

Allir foreldrarnir sem tóku þátt í rannsókninni virðast vera nokkuð virkir þátttakendur í því 

nærsamfélagi sem þeir búa í. Þeir nýta þá afþreyingu sem er í boði, fara í sund, eru í 

gönguhópum, mæta á íþróttamót hjá börnunum og ýmsa viðburði sem eiga sér stað í 

bæjarfélaginu. Sara segir 

... we are tending to almost everything ... if kids can have you know have some 

fun we are everywhere ... we are those parents that are going everywhere ... 

because of the Facebook ... I know about everything... 

Sara virðist vera vel upplýst og vita hvar best sé að nálgast upplýsingar varðandi viðburði. 

Samt sem áður þá kemur fram í viðtölunum að það geti stundum reynst foreldrum af 

erlendum uppruna erfitt að taka þátt í viðburðum og er það helst tungumálið sem aftrar 

þeim frá þátttöku, þar sem erfiðara er fyrir þá að nálgast upplýsingar og einnig að mæta á 
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viðburðina sjálfa. Foreldrarnir virðast hjálpast talsvert að þegar kemur að því að miðla 

upplýsingum til hvors annars varðandi viðburði og segir Sara meðal annars: 

... mostly I am the one that is letting know to other parents like you know there 

was like ... ehh ... bill bío ... já bílabíó and I was just letting now you know I was 

sending ehh ... the post to other parents you know “go there it will be fun” ... 

because I have also like Lithuanian friend ... and also send it to her because she is 

not you know maybe she doesn’t speak ... 

Tungumálið virðist eiga stóran þátt í því að foreldrar af erlendum uppruna eigi erfiðara með 

að vera þátttakendur í viðburðum í nærsamfélaginu og getur það haft mikil áhrif á þátttöku 

barna þeirra. Þegar foreldrar af erlendum uppruna upplifa að þeir hafi ekki sömu tækifæri og 

aðrir til að vera þátttakendur þá er hætt við því að þeir upplifi sig utangátta og dragi sig í hlé. 

Fram kemur í viðtölunum að foreldrar af erlendum uppruna séu oft lokaðir og vilji ekki hafa 

sterka rödd þegar kemur að því að segja sína skoðun. Sara segir: 

... it is usually like this that they are to afraid ... maybe they are to afraid of the 

chance ... that is why they are not you know ... nobody wants to take 

responsibility like if someone will say something about kindergarten ... or the 

system in there... he is to afraid to take responsibility on them ... you know if you 

will speak up ... then you know someone will ask you about something ... or why 

... people are afraid of the discussion. 

Foreldrar virðast vera óöruggir þegar kemur að því að segja sína skoðun varðandi leikskólann 

og veltir viðmælandi fyrir sér hvort það stafi af tungumálaörðugleikum eða menningarmun. 

Eflaust er það sambland af hvoru tveggja þar sem það getur einnig reynst erfitt fyrir foreldra 

af erlendum uppruna að vera þátttakendur í samfélagi þar sem starfshættir og menning í 

ríkjandi samfélagi er ólík þeim starfsháttum og menningu sem þeir eiga að venjast. Fram 

kemur að mikilvægt sé að skólasamfélagið taki mið af öllum þátttakendum í samfélaginu og 

vinni í anda fjölmenningar. Talsverður menningarmunur kemur fram á meðal foreldra sem 

tóku þátt í rannsókninni og greinir rannsakandi það sérstaklega á meðal þátttakenda sem eru 

vel menntaðir. Þeir foreldrar upplifa einnig menningarmun á milli Íslendinga og Pólverja og 

vilja sjálfir ekki vera í miklum samskiptum við aðra Pólverja. María segir meðal annars: 

... 80% polish people here in Iceland ... is ... there are people who have like bad 

life in Poland ... like before ... like they not so educated they are, like from small 

village and ... or they was in the prison ... and that’s why I understand why 

Icelandic people ... thinking that Poland ... many ... still many Icelandic people 
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think Poland is like the third world ... you know like so pore and like some with 

somewhere behind Afrika you know ... and ... because 80% polish people is like 

this here. 

Sá menningarmunur sem virðist ríkja á meðal pólskra foreldra virðist helst byggjast á 

menntun og búsetu, þar sem foreldrar sem hafa litla menntun og koma frá smærri bæjum 

njóti ekki sömu virðingar og þeir sem hafi meiri menntun og komi frá stærri borgum. 

Viðmælandi virðist einnig upplifa að ákveðin menningarmunur sé á meðal Íslendinga og 

Pólverja þar sem Íslendingar líki Póllandi við þriðja heiminn þar sem fátækt ríkir. 

 

4.5 Þátttaka á tímum Covid-19  

Viðtölin voru tekin við þátttakendur þegar þriðja bylgja Covid-19 faraldursins gekk yfir á 

Íslandi. Þó svo að ekki hafi verið spurt sérstaklega út í áhrif faraldursins á þátttöku foreldra 

þá er óhætt að segja að áhrif hans hafi komið fram sem rauður þráður í öllum viðtölunum. 

Því er ekki hægt annað en að gera honum skil hér. 

 

4.5.1 Stjórnendur 

Meðan að á rannsókninni stóð þá herjaði faraldurinn Covid-19 á heiminn og fór Ísland ekki 

varhluta af því. Óhætt er að segja að allt íslenskt samfélag hafi verið undirlagt og þar á meðal 

skólakerfið. Þó svo að ekki hafi verið sérstaklega spurt um áhrif Covid-19 á þátttöku foreldra í 

námi barna þeirra þá kemur það samt sterkt fram í viðtölum við stjórnendur hversu 

takmarkandi þátttaka foreldra í námi barna þeirra varð í kjölfar þess. Setningar eins og „fyrir 

covid“, „áður en covid kom“, „covid stoppar mikið“ eru algengar í flestum viðtölunum. 

Fyrirkomulag á aðlögun nýrra barna voru til dæmis með öðrum hætti en vaninn var. Ekki var 

hægt að taka á móti foreldrum innan veggja leikskólans. Í leikskólanum þar sem 

hópaðlögunin fór fram þar gátu foreldrar eingöngu verið með börnum sínum á útisvæði 

leikskólans og þurftu síðan að skilja við börnin þegar útiveru lauk og börnin fóru inn. Eins og 

einn deildarstjóri hafði á orði:  „Það var svolítið klippt bara á naflastrenginn”. 

Þrátt fyrir þetta þá þótti aðlögun ganga vel og allir sýndu þessu skilning og gerðu sitt 

besta. Upplýsingaflæði á milli leikskóla og foreldra var takmarkað þar sem ýmsar upplýsingar 

sem foreldrar fá frá leikskólanum eru á upplýsingatöflum inni í leikskólanum. Í viðtali við 

leikskólastjóra L1 kemur fram: 

... nú kannski vita foreldrar ekki endilega að þú veist hverjir eru með barninu þínu 

á deild ... af því að myndbirtingar eru bannaðar ... og svo var náttúrulega covid og 
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þau mega ekki koma inn í fataherbergið ... þannig að þetta er svona svoldið 

skrýtnar aðstæður ... þannig að við þurfum aðeins að hugsa þetta ... en ég var að 

segja við þær að þó svo við séum ekki að prenta út myndir og senda að þá er 

hægt  á setja inn á þessa lokuðu eða inn á heimasíðu til dæmis og með link inn á 

facebook ... þannig að fólk geti allavega séð hvaða börn eru þarna ... 

Deildarstjóri L1-B segir jafnframt: 

... covid er svoldið að skemma fyrir okkur lífið ... fyrst missti maður facebook ... 

þar sem maður gat verið að dúndra inn myndum og þú veist þessi pínu samskipti 

... svo náttúrulega koma foreldrar ekki hérna inn ... og við erum með rosalega 

stóran leikskóla ... og við getum ekki tryggt tveggja metra regluna ... maður er 

búinn að missa rosalega foreldrana í burtu frá sér ... 

Leikskólinn virðist vera að leita lausna varðandi þessar myndbirtingar til að upplýsa foreldra 

betur. Nýlega hafði komið upp atvik þar sem foreldrar voru að sækja barnið sitt og þeir vissu 

ekki hvaða börn væru á sömu deild og barnið þeirra. Leikskólastjóri L1 segir: 

... við lentum í því um daginn að ... við vorum að sameina deildar ... við vorum að 

færa börn á milli deilda ... og foreldrar vita ekki ... hverjir eru hvar ... þetta 

gegnsæi glatast ... það er ótrúlega margt gott sem hefur komið út úr covid en það 

er líka ótrúlega margt sem við höfum þurft að breyta hérna og gera upp á nýtt. 

Foreldraviðtöl hafa einnig verið með öðru sniði en þau eru vanalega þar sem foreldrar hafa 

ekki getað komið inn í leikskólann. Vorið 2020 voru sendar skriflegar umsagnir til foreldrana 

varðandi nám barna þeirra í leikskólanum og að mati þátttakenda vantaði mikið upp á 

tenginu við foreldranna með því að gera þetta með þeim hætti. Stjórnendur höfðu 

sérstaklega áhyggjur af þessu varðandi foreldra af erlendum uppruna þar sem þeir töldu 

þetta stundum vera eina tækifærið til að ná einhverju meira samtali við þá heldur en bara 

„góðan daginn“ og „bless“. Þegar viðtölin fóru fram voru stjórnendur að vinna í því hvernig 

best væri að hafa foreldraviðtölin á komandi vetri. Ljóst var að þau yrðu með takmörkunum 

en áætlað var að reyna að taka viðtal í stóru rými þar sem eitt foreldri gæti komið í viðtal við 

einn deildarstjóra. Einnig var verið að skoða hugmyndina um að viðtölin færu fram á 

forritunum Zoom eða Teams.  

Öll þátttaka foreldra í námi barnanna hefur raskast á tímum Covid-19 og þau verkefni 

sem hafa verið send á milli leikskóla og heimila hafa verið takmörkuð. Í viðtali við 

deildarstjóra L1-B kemur meðal annars fram: 



 

48 

... við höfum notað Lubba ... í svona tenging fara heim og sjá hver munur liggur ... 

hvað maður er að gera eftir leikskóla ... við höfum oft sent Lubba heim ... og til 

dæmis finna 5 orð sem byrja á “h” og hvað gerðuð þið Lubbi saman eftir matinn 

... en nú má ekki senda Lubba heim. 

Allir viðburðir á vegum leikskólans svo sem grillhátíðir, þjóðhátíðardagar ýmissa landa, 

ömmu- og afakaffi, þar sem foreldrar og aðrir tengdir barninu voru þátttakendur hafa fallið 

niður síðastliðið ár og telja þátttakendur að það hafi veruleg áhrif á þátttöku foreldranna í 

námi barna þeirra. 

 

4.5.2 Foreldrar 

Í viðtölum við foreldra gætti einnig töluverðra áhrifa frá Covid-19. Foreldrar upplifa að 

erfiðara sé að hitta á kennara og ná samtali við þá þar sem foreldrar geti ekki komið inn í 

leikskólann. Sara segir: 

... like ... she is never when I am picking up ... I never see her and she is the main 

teacher ... she is the one that got all the information ... so sometimes when I ask 

about something I receive the information the day after. 

Nú þegar erfitt reynist fyrir foreldra að hitta á kennara þá þurfa þeir meira að reiða sig á að 

ná tali við kennara í gegnum símtal. Það getur reynst erfitt fyrir foreldra af erlendum 

uppruna sérstaklega varðandi tungumálið. Einnig kemur fram að stundum sé erfitt að ná tali 

af kennurum í gegnum síma og segir Sara: 

... only I can call her on the phone ... and I don’t have time during the day so 

much ... to be on the phone ... but if there is something very important then I am 

calling and ... I am calling and calling ... until I receive answer ... but I don’t mind 

... I understand the most, you know, it is covid time. 

Þrátt fyrir að foreldrar sýni því skilning að erfitt sé að ná samtali við kennara þá er ekki hægt 

að horfa fram hjá þeim áhrifum sem það hefur á samstarfið og þátttöku foreldranna í námi 

barna þeirra. Sara segir: 

... now the kindergarten is closed ... I don’t even know if they have like ... letters 

on the wall or numbers on the wall something I don’t know ... and you know that 

some kids are more visual they learn by signs more and I know that ... she is kid 

like this. 
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Fram kemur í viðtölunum að foreldrar sakni þess að geta ekki komið á foreldrafundi og 

viðburði innan leikskólans, slíkir viðburðir hafa ekki verið frá því í upphafi Covid-19 

faraldursins. Karen segir: 

... you had some parents ... in the kindergarten ... meetings ... that is something 

that I miss ... like the whole group of parents ... I have never been to that ... I 

would like to ... but of course now the situation is ... different. 

Foreldrar upplifa einnig að þeir hafi ekki sömu innsýn inn í starfið í leikskólanum og var fyrir 

Covid-19 og eiga þeir erfiðara með að átta sig á því hvernig barninu líður í leikskólanum. 

Karen segir meðal annars: 

... I would love to see what is going on in the kindergarten ... and to see how she 

reacts how she communicates with the kids ... because this is really exciting to 

see her ... I wish I could see her ... really ... during the kindergarten day ... like to 

have a secret camera and to see how she reacts ... 

Fram kemur einnig í viðtölunum að áhrif Covid-19 gætir einnig á þátttöku foreldranna í 

viðburðum innan nærsamfélagsins þar sem mörgum viðburðum hefur verið aflýst og upplifa 

foreldrar mikinn missi af því þar sem það er oft inngönguleið foreldranna inn í nýtt samfélag. 
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5 Umræður 

Í rannsókninni var leitað svara við því með hvaða hætti leikskólarnir leitast við að valdefla 

foreldra af erlendum uppruna til þátttöku í námi barna þeirra og hvernig foreldrar af 

erlendum uppruna lýsa upplifun sinni sem þátttakendur í námi barna sinna í leikskólanum. 

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og þær settar í samhengi við þau 

fræði sem rannsóknin byggir á og rædd voru að framan. 

 

5.1 Bætt upplýsingaflæði – betra samstarf 

Niðurstöður sýna að upplýsingamiðlun í báðum leikskólunum virðist vera nokkuð góð að 

mati þátttakenda. Nýttar eru ýmsar leiðir til að miðla upplýsingum á milli, bæði stafrænar, á 

upplýsingatöflum og í gegnum dagleg samskipti. Það sem helst virðist vera ábótavant er að 

stundum komast upplýsingar ekki nægilega vel til skila og telja stjórnendur ástæðu þess vera 

tungumálaerfiðleikar en einnig kemur fram í viðtölum við foreldra að stundum sé erfitt að 

finna réttar upplýsingar þar sem upplýsingamiðlarnir séu of margir. Sömu niðurstöður koma 

einnig fram í íslenskri rannsókn þar sem leikskólakennarar telja slaka tungumálakunnáttu 

foreldra í íslensku og ensku vera helstu hindrunina fyrir samstarfi og í einhverjum leikskólum 

virtist upplýsingamiðlun til foreldra eingöngu vera á íslensku (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2017). Mikilvægt er að upplýsingar séu aðgengilegar fyrir foreldra og til að 

auðvelda það væri gott að hafa upplýsingamiðla ekki of marga, einnig væri kostur að þýða 

mikilvægar upplýsingar yfir á tungumál sem foreldrar skilja. 

Annar þátttökuleikskólinn fór í þróunarvinnu varðandi máltöku tvítyngdra barna og eftir 

þá vinnu hefur hann þýtt talsvert af upplýsingum til foreldra yfir á ensku og pólsku. Foreldrar 

telja mikilvægt að ritaðar upplýsingar frá leikskóla séu á tveimur tungumálum, bæði ensku og 

íslensku. Þannig komast upplýsingar betur til skila og þeir fá tækifæri til að læra íslensku. 

Foreldrakannanir sem gerðar eru á vegum leikskólans eru á íslensku og lenda foreldrar af 

erlendum uppruna stundum í vandræðum með að svara slíkum könnunum. Þeir hafa fengið 

aðstoð frá leikskólanum og virðast vera ánægðir með það. Samt er ekki hægt annað en að 

velta því fyrir sér hvort foreldrar hafi kost á því að svara slíkri könnun eins og þeir vildu helst 

gera ef þeir gætu svarað könnuninni án aðstoðar. Gott væri að gefa foreldrum færi á að 

svara slíkri könnun án aðstoðar frá leikskólanum og til þess að svo megi vera þá væri best að 

þýða spurningar yfir á önnur tungumál þannig að allir foreldrar hefðu sömu tækifæri til þess 

að vera þátttakendur í starfinu. 

Stjórnendur upplifa stundum að foreldrar viti ekki til hvers sé ætlast af þeim og geti það 

lýst sér sem áhugaleysi hjá foreldrum. Mikilvægt er að stjórnendur hafi það í huga að 
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foreldrar eru fjölbreyttur hópur og hafa ólíkan bakgrunn. Skólastarf getur verið mjög ólíkt á 

milli landa og væntingar foreldra til skóla eru ekki alltaf í samræmi við það skólastarf sem 

ríkir. Það sem getur virst vera áhugaleysi getur verið menningarmunur eins og kemur til 

dæmis fram í rannsókn Brooker (2002). 

Leikskólarnir virðast leggja mikla áherslu á að upplýsa foreldra en minni áhersla virðist 

vera lögð á að afla upplýsinga frá foreldrum. Samskipti milli kennara og foreldra ættu að 

einkennast af félagsskap og samvinnu frekar en að einungis upplýsingaflæði og skilyrtri 

þátttöku. Þannig lítur kennarinn ekki á barnið sem nemanda með fjölskylduna skýrt aðskilda 

frá skólanum heldur sem barn sem er hluti af fjölskyldu, skólasamfélagi og samfélaginu í 

heild. Með þeirri nálgun getur fjölskyldan orðið hluti af skólasamfélaginu sem mikilvægur 

samstarfsaðili í námi og þroska barnsins. Þegar kennarar, nemendur og foreldrar líta á hvern 

annan sem samstarfsaðila um menntun þá myndast náið samfélag sem einkennist af 

umhyggju og umönnun (Epstein, 2009). 

Stjórnendur telja að sveitarfélagið gæti gert betur í að upplýsa foreldra af erlendum 

uppruna varðandi þætti sem tengjast menningu og skólastarfi og að með því væri hægt að 

koma í veg fyrir ýmsar uppákomur og misskilning á meðal foreldra og leikskóla. Bourdieu 

(1986) taldi að menningarauður væri síbreytilegur en að grundvöllur hans væri lagður á 

heimilum. Þeir sem búa við menningarauð sem líkist þeim sem viðgengst í ríkjandi samfélagi 

fá oft forskot áður en formleg skólaganga hefst á þá sem búa við minni eða ólíkari 

menningarauð. Að mati stjórnenda þá þarf stundum að kenna foreldrum að vera foreldrar í 

nýju umhverfi til þess að þeir viti hvernig þeir eigi að bera sig að varðandi uppeldi barna 

sinna í nýju samfélagi. Stjórnendur virðast líta á erlenda foreldra sem einsleitan hóp og að til 

þess að samstarfið sé sem best þá þurfi foreldrar að hegða sér á svipaðan hátt og viðgengst í 

ríkjandi samfélagi. Þetta endurspeglar niðurstöður annara rannsókna (Cottle og Alexander, 

2014; Hanna Ragnarsdóttir, 2007a). Til að samstarf á milli foreldra og leikskóla verði sem 

best er mikilvægt að skólinn eigi frumkvæði að samskiptum og móti starf sitt og stefnu í 

samráði við foreldra eins og Brooker og fleiri nefna (Brooker, 2002; Crozier og Davies, 2007;). 

 

5.2 Þátttaka byggir á trausti 

Í niðurstöðum úr viðtölum við stjórnendur kemur fram að til þess að foreldrar geti tekið 

virkan þátt í námi barna sinna í leikskólanum sé mikilvægt að þeir upplifi sig velkomna og líði 

vel í leikskólanum. Foreldrar sem tóku þátt í rannsókninni ræddu einnig mikilvægi þess að 

finnast þeir velkomnir í leikskólann og finna fyrir umhyggju frá kennurum. Þetta samsvarar 

niðurstöðum rannsóknar þar sem tókst að koma á gagnvirkum samskiptum og samstarfi við 

börn og foreldra af erlendum uppruna sem byggist á trausti, virkri þátttöku, 
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menningarnæmni og umhyggju og foreldrar upplifðu sig velkomna í leikskólann (Hanna 

Ragnarsdóttir, Fríða Bjarney Jónsdóttir og Hildur Blöndal Sveinsdóttir, 2016).  

Í viðtölum við stjórnendur kemur fram að leikskólarnir leggi töluverða áherslu á að 

foreldrar finni sig örugga og finnist þeir geta talað um hlutina og komið með ábendingar og 

óskir varðandi nám barnsins. Til að foreldrar upplifi sig velkomna þá er mikilvægt að hlustað 

sé á þeirra sjónarmið og að gagnkvæm virðing ríki á milli kennara og foreldra. Fram kemur í 

viðtali við stjórnenda að foreldrar séu mjög liðlegir og sýni kennurum mikinn skilning í 

„málhelti“ þeirra jafnt sem kennarar sýni foreldrum skilning í þeirra „málhelti“. Þetta viðhorf 

er athyglisvert og ber merki þess að viðkomandi beri virðingu fyrir ólíkum venjum og 

sjónarmiðum. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) bendir á að með því að sýna öðrum virðingu 

þá eflir maður sjálfsvirðingu hans og eykur þannig sjálfstraust viðkomandi og trú á eigin getu. 

Þrátt fyrir að stjórnendur telji mikilvægt að vel sé tekið á móti foreldrum af erlendum 

uppruna þá virðist það einnig vera ákveðin áskorun og er það helst tungumálið sem getur 

verið vandamál, en menning og fyrri reynsla getur einnig haft áhrif. Eins og ýmsir fræðimenn 

hafa bent á þá búum við í fjölmenningarsamfélagi þar sem fjölbreytileikinn er meiri en áður 

og þá þarf skólasamfélagið að taka mið af því og getað brugðist við þeim áskorunum sem því 

fylgir. Ekki nægir að nemendur og foreldrar aðlagi sig að skólanum heldur þarf skólinn einnig 

að aðlaga sig að nemendum og foreldrum (Banks, 2007b; Brooker, 2002; Hanna 

Ragnarsdóttir 2007a; Hanna Ragnarsdóttir og Kulbrandstad, L.A., 2018; Nieto, 1999). 

Stjórnendur sem tóku þátt í rannsókninni töldu að gott væri að nýta foreldraviðtöl til að 

virkja foreldra til þátttöku í námi barna þeirra. Í viðtölunum geti foreldrar komið með 

athugasemdir og óskir varðandi nám barnsins og þar gefist tækifæri til þess að kennarar og 

foreldrar geti samræmst varðandi áherslur í námi barnsins. Epstein (2009) talar um mikilvægi 

þess að virkja foreldra til þátttöku í námi barna þeirra. Með því að hlusta á það sem foreldrar 

hafa að segja geta kennarar öðlast betri skilning á lífi barnsins og þörfum þess. Allir foreldrar 

hafa rétt á því að á þá sé hlustað og tekið mark á orðum þeirra þegar kemur að því að finna 

hvað henti best fyrir börnin þeirra. 

Stjórnendur ræddu um að í upphafi skólaársins séu haldnir foreldrafundir þar sem allir 

nýir foreldrar eru boðaðir og þar sé skólastarfið kynnt fyrir þeim. Oft eru foreldrar að stíga 

sín fyrstu skref í skólakerfinu og er mikilvægt að vanda vel til verka. Fram kemur í viðtölum 

við foreldra að á slíkum fundum eigi þeir oft erfitt með að fá nægilega góðar upplýsingar um 

starfið. Leikskólinn þarf að hafa það í huga að foreldrar hafa misjafnar væntingar og 

bakgrunn þar sem þeir koma frá ólíkum menningarheimum og fyrri þekking þeirra af 

skólastarfi getur því verið afar ólík því starfi sem unnin er í skólum hér á landi. Allir foreldrar 

hafa væntingar varðandi nám barna sinna og samkvæmt lögum um leikskóla (Lög um 

leikskóla nr. 90/2008) ber skólanum skylda til þess að upplýsa þá um þætti sem varða 
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skólastarfið og nám barna þeirra. Fram kom í máli stjórnenda að þegar foreldrafundir eru 

haldnir þá fari yfirleitt fram bein samskipti þar sem skólinn upplýsir foreldra um þá þætti 

skólastarfsins sem þeir telja mikilvæga. Tryggja þarf að allir foreldrar fái sömu upplýsingar og 

til þess að svo megi vera þá getur verið nauðsynlegt að hafa túlka. Samskiptin ættu ekki að 

vera í einstefnu þar sem skólinn veitir foreldrum upplýsingar heldur á skólinn einnig að 

hlusta á sjónarmið foreldra. Samkvæmt Epstein (2009) eru þannig meiri líkur á því að traust 

skapist á milli foreldra og skóla og meiri ávinningur verði í samstarfinu. 

 

5.3 Nám og leikur í anda fjölmenningar 

Leikskólarnir í þessari rannsókn vinna eftir aðalnámskrá leikskóla og er leikurinn aðaláherslan 

í námi barnanna í báðum leikskólunum. Í aðalnámskrá leikskóla (2011) segir að leikurinn sé 

aðalnámsleið barnsins og í gegnum hann fái þau tækifæri til þess að læra og skilja umhverfi 

sitt. Í leik eflast vitrænir og skapandi þættir og þar skapast vettvangur þar sem spurningar 

vakna og börn fá tækifæri til að leysa vandamál sem upp koma. Leikurinn býður upp á 

fjölbreytta notkun tungumálsins, félagsleg samskipti, tilfinningatengsl og hreyfingu. Hann 

getur virkjað sköpunarkraftinn og ýtt undir löngun barna til að læra. 

Foreldrarnir sem tóku þátt í þessari rannsókn eru almennt nokkuð ánægðir með það nám 

sem fer fram í leikskólanum og eru það helst útinám og kennsla í anda fjölmenningar sem 

vekja mesta ánægju á meðal foreldra. Fram kemur í öllum viðtölunum að leikskólarnir leggi 

áherslu á að hafa myndir sýnilegar þannig að það hjálpi bæði börnum og foreldrum að læra 

tungumálið. Ritmál er einnig sýnilegt og hefur annar leikskólinn ritmál á fleiri tungumálum en 

íslensku sýnileg upp á veggjum leikskólans og kemur ánægja á meðal foreldra fram varðandi 

það. Haldið er upp á þjóðhátíðardaga mismunandi landa í öðrum leikskólanum þar sem 

foreldrar koma og kynna sína menningu. Þar gefst gott tækifæri til þess að valdefla foreldra 

til þátttöku í námi barnanna. Banks (2007b) telur að kennarar sem eru meðvitaðir um 

fjölmenningu skilgreini hvað sé líkt og ólíkt með nemendum. Þeir viðurkenna ólíka menningu 

og tungumál, kynna sér þá fjölbreytni sem er til staðar í hverju samfélagi og meta það að 

verðleikum með því að sýna í verki í starfi sínu.  

Foreldrar upplifa sig almennt ekki sem virka þátttakendur í námi barna sinna í 

leikskólanum og kemur fram að þeim finnist þeir ekki hafa tækifæri til að koma með sínar 

ábendingar og áhersluþætti varðandi nám barnsins. Mikilvægt er að leikskóli upplýsi foreldra 

um þær áherslur sem lagðar eru á nám barna í leikskólanum en jafnframt þurfa kennarar og 

foreldrar að mætast og finna leiðir í sameiningu varðandi áherslur í námi barnsins. Þannig 

fær barnið stuðning við námið frá báðum aðilum þar sem ábyrgðin verður sameiginleg. 

Samkvæmt Epstein (2009) er mikilvægt að leikskóli og foreldrar séu samstarfsaðilar og þarf 
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samstarfið að byggjast á gagnkvæmum skilningi og virðingu á meðal allra. Foreldrar þekkja 

börnin sín best og geta veitt upplýsingar sem leggja grunn að námi barna þeirra. Kennarar 

þurfa að hlusta á það sem foreldrar hafa að segja og jafnframt að miðla upplýsingum um 

nám barnsins til foreldranna. Með því móti er hægt að brúa bilið á milli foreldra og leikskóla.  

Samkvæmt stjórnendum þá nýta leikskólarnir helst námsefnið Lubbi finnur málbein 

(Þórarinn Eldjárn, Þóra Másdóttir og Eyrún Ísfold Gísladóttir, 2015) og Vináttuverkefnið 

(Barnaheill, 2021) þegar kemur að þátttöku foreldra í heimanámi barnanna. Börnin fara heim 

með Lubbabangsa og Blæ vináttubangsa og fá ákveðið verkefni til að leysa heima með 

aðstoð foreldranna. Leikskólarnir nýta þetta meðal annars til þess að sjá hver áherslan í námi 

barnanna er heima. Stjórnendur greina töluverðan mun varðandi nám barnanna heima og 

telja þeir að foreldrar af erlendum uppruna leggi meiri áherslu á formlegt nám en íslenskir 

foreldrar. Í rannsókn Brooker (2002) kemur fram að foreldrar sem hafi annan 

menningargrunn en þann sem ríkir í skólasamfélaginu hafi oft aðrar væntingar og áherslur 

varðandi nám barnsins síns. Þeim finnst börnin ekki læra nægilega mikið í skólanum og of 

mikil áhersla vera lögð á leik. Foreldrarnir sem tóku þátt í þessari rannsókn voru ekki allir á 

sama máli varðandi áherslur í námi barna sinna. Þeir foreldrar sem lögðu áherslu á leikinn 

sem námsleið barnanna voru almennt ánægðir með nám barnsins í leikskólanum og vildu 

lítið hafa afskipti af því á meðan foreldra sem lögðu meiri áherslu á formlegt nám fannst að 

leikskólinn þyrfti að leggja meiri áherslu á slíka þætti í námi barnsins og vildu fá meiri 

tækifæri til að vera þátttakendur í námi barnsins. Væntingar foreldra varðandi nám 

barnanna eru ólíkar og er áhugavert að skoða nánar hvernig skólinn gæti komið til móts við 

alla foreldra varðandi nám barna þeirra. Eins og fram kemur í aðalnámskrá leikskóla (2011) 

þá er leikurinn aðalnámsleið barna. Þegar kennarar og foreldrar eru meðvitaðir um leikinn 

sem námsleið sjá þeir að í gegnum leikinn lærir barnið ýmsa færni og þróar áfram til 

áframhaldandi náms samanber niðurstöður rannsóknar þar sem skoðuð voru tengsl leiks og 

læsis (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). 

Stjórnendur lýstu áhyggjum sínum varðandi vanda barna af erlendum uppruna. Vandinn 

sneri helst að málþroska barnanna sem hefði síðan áhrif á hegðun og félagsþroska barnsins. 

Mikilvægt er að hafa í huga að börn sem eru tvítyngd eru að læra tvö tungumál á sama tíma 

og sá orðaforði og kunnátta sem barnið hefur dreifist því á tvö tungumál. Niðurstöður 

rannsóknar sem gerð var á íslenskan og pólskan orðaforða pólskra barna leiddi í ljós að 

pólskur orðaforði barnanna á aldrinum 4-6 ára var innan viðmiðunarmarka fyrir eintyngd 

pólsk börn en íslenskur orðaforði þeirra var mun slakari en orðaforði eintyngdra íslenskra 

barna á sama aldri (Aneta Figlarska, Rannveig Oddsdóttir, Samúel Levever og Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2017). Í leikskólunum er notast við skimanir og stöðluð próf eins og Orðaskil 

(Elín Þöll Þórðardóttir, 1998), TRAS (Björk Alfreðsdóttir, Hólmfríður Árnadóttir, Hrafnhildur 
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Karlsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Margrét Tryggvadóttir, 2013) og Hljóm 2 (Amalía 

Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2002) þegar orðaforði og 

málþroski barna er mældur. Þessi próf eru aðlöguð að íslensku málumhverfi og markast 

niðurstöður af því. Áhugavert er að velta fyrir sér viðhorfi stjórnenda varðandi upplifun 

þeirra á vanda barnanna. Brooker og fleiri (Brooker, 2002; Ferguson og fleiri, 2012) benda á 

að þegar túlka á og meta færni barna þá þurfi að hafa í huga hvaða reynslu og hæfni þau 

koma með að heiman. Sú menning sem ríkir í leikskólanum endurspeglar ekki alltaf það 

umhverfi sem börnin alast upp í og því getur niðurstaða á mati sem gert er í leikskólanum 

ekki endurspeglað þá færni sem nemandinn hefur nema að takmörkuðu leyti. Til að námið 

verði sem áhrifaríkast þá þarf að byggja á fyrri reynslu nemandans og vinna út frá henni. 

 

5.4 Menningarmunur og þátttaka 

Í niðurstöðum kemur skýrt fram sá menningarmunur sem ríkir á milli stjórnenda og foreldra. 

Stjórnendur upplifa að foreldrar af erlendum uppruna séu mjög meðvitaðir um þann 

menningarmun og séu oft feimnir við að láta skoðanir sínar í ljós. Þetta endurspeglast einnig 

í viðtölum við foreldra þar sem fram kemur að foreldrar séu óöruggir og vilji oft ekki láta sína 

skoðun í ljós. Stjórnendur virðast vel meðvitaðir um stöðu sína gagnvart foreldrum og leggja 

talsverða áherslu á að aðlaga foreldra að þeirri menningu sem ríkir í skólasamfélaginu en 

minni áhersla er lögð á að skólinn aðlagi sig að foreldrunum. Samkvæmt kenningu Bourdieu 

(1977) þá taldi hann að við endursköpum og viðhöldum misrétti í samfélaginu og vildi hann 

meina að skólar ættu drjúgan þátt í því. Hann lagði áherslu á að skoða habitus sem hluta 

félagslegra aðstæðna og aðildar okkar að einstökum félagshópum. Að hans mati þá eru 

athafnir okkar ekki alltaf framkvæmdar af ásetningi heldur eru þær oft ósjálfráðar. Bourdieu 

talaði um méconnaissance sem er nokkurs konar misskilningur eða vanmat. Þá er um að 

ræða valdaafstæður tveggja einstaklinga eins og t.d. kennara og foreldra. Kennarinn einblínir 

á að skilgreina hlutverk sitt sem stuðning við þekkingarleit og þroska en lokar augunum fyrir 

þátttöku sinni í að draga foreldra í dilka og viðhalda mismunun (Gestur Guðmundsson, 

2012). Í viðtölum við stjórnendur kemur einnig fram að þær uppeldisaðferðir sem foreldrar 

af erlendum uppruna noti á börnin sín séu ólíkar þeim uppeldisaðferðum sem viðgangist í 

íslensku samfélagi. Slíkar aðferðir séu ekki viðurkenndar og því þurfi að upplýsa foreldra um 

þær uppeldisaðferðir sem best sé að nota. Gengið er út frá því að sá menningar- og 

félagsauður sem foreldrarnir komi með sér í farteskinu sé ekki jafnmikils virði og sá 

menningar- og félagsauður sem viðgengst í íslensku samfélagi. Bourdieu heldur því fram að 

habitus/veruháttur ríkjandi hópa sé skipaður menningarlegum auði og félagslega 

viðurkenndur en veruháttur minnihlutahópa sé hins vegar ekki viðurkenndur (Bourdieu, 
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1977). Foreldrar virðast vera mjög meðvitaðir um þann menningarmun sem ríkir á milli 

þeirra og ræðst hann helst af menntun, atvinnu og uppruna. Þeir sem eru vel menntaðir og 

koma frá stærri borgum í Póllandi virðast vera hærra settir í virðingarstiganum. Velta má fyrir 

sér að þegar foreldrar eru svo meðvitaðir um eigin stöðu í samfélaginu þá sé kannski ekki 

óeðlilegt að þeir veigri sér við að láta skoðanir sínar í ljós innan skólasamfélagsins og í raun 

þá viðhelst þessi mismunun. Ég tel að leikskólinn hafi þarna tromp í hendi sér til þess að gefa 

foreldrum rödd og möguleika á því að verða virkir þátttakendur í námi barna sinna. Þannig fá 

foreldrarnir tækifæri til valdeflingar sem getur haft áhrif á stöðu þeirra á fleiri sviðum í 

samfélaginu. 

 

5.5 Þátttaka á tímum Covid-19 

Heimsfaraldurinn Covid-19 herjaði á samfélagið á meðan á rannsókninni stóð og markast 

framkvæmd rannsóknarinnar og niðurstöður talsvert af því. Erfiðlega gekk að fá foreldra sem 

þátttakendur og þurfti rannsakandi að leita víða þar til að næg þátttaka fékkst til að hægt 

væri að framkvæma rannsóknina.  

Fram kom í viðtölum við bæði stjórnendur og foreldra að allt leikskólastarf markaðist af 

faraldrinum og þátttaka foreldra í námi barna þeirra í leikskólanum varð mjög takmörkuð. 

Það samsvarar niðurstöðum könnunar sem gerð var af Menntavísindastofnun (2020) þar sem 

fram kom að samskipti milli leikskóla og foreldra hefðu minnkað á meðan á Covid-19 

faraldrinum stóð. Einnig benda niðurstöður rannsóknar þar sem skoðuð voru meðal annars 

samskipti starfsmanna leikskóla og foreldra barna með fjölbreyttan bakgrunn á að dagleg 

samskipti starfsmanna og foreldra skertust verulega og þátttaka foreldranna í 

leikskólastarfinu minnkaði (Jóhanna Einarsdóttir og Eyrún María Rúnarsdóttir, 2020). 

Stjórnendur bentu á að aðlögun nýrra barn hafi farið fram með öðrum hætti en vanalega 

þar sem foreldrar gátu ekki komið inn í leikskólana. Aðlögunarferlið í leikskólum er mjög 

mikilvægt fyrir komandi samstarf á meðal leikskóla og foreldra og þegar hún verður með 

slíkum takmörkunum þá er erfitt að gera sér í hugarlund hvaða afleiðingar það geti haft. Það 

gæti verið efni í aðra rannsókn. Foreldraviðtöl voru einnig mjög takmörkuð og var eingöngu 

hægt að tala við foreldra í gegnum síma eða í stutta stund úti í garði í lok dags. Þegar 

rannsóknin fór fram þá voru stjórnendur að skoða hvaða leiðir væri hægt að fara til að hafa 

foreldraviðtöl og var komin upp hugmynd að taka þau í gegnum forritin Zoom og Teams. 

Stjórnendur virtust vera opnir fyrir því að leita nýrra leiða í samstarfinu við foreldra og kemur 

það einnig fram í rannsókn Kristínar Dýrfjörð og Önnu Elísu Hreiðarsdóttur (2020) þar sem 

starfsfólk leikskóla telur sig hafa sinnt starfi sínu vel í fyrstu bylgju Covid-19.  
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Bæði stjórnendur og foreldrar töluðu um að upplýsingaflæði á milli leikskóla og foreldra 

hefði verið takmarkað á tímabilinu. Eflaust er skýringin á því sú að upplýsingar á milli 

leikskóla og foreldra fara yfirleitt fram í daglegum samskiptum og þegar að þau verða 

takmörkuð þá er eðlilegt að upplýsingaflæði takmarkist einnig. Þá þarf að reyna að leita 

nýrra leiða en allar breytingar geta tekið tíma og það getur haft áhrif á samstarfið á meðan á 

því stendur.  

Á þessum tíma upplifðu foreldrar mikla gjá á milli leikskóla og foreldra þar sem gagnsæið 

varð mjög lítið, foreldrar gátu ekki komið inn í leikskólann og sáu því ekki hvað fór þar fram. 

Þeir söknuðu þess mikið að öllum viðburðum innan leikskólans var aflýst og því færri 

tækifæri fyrir foreldra að hittast og mynda tengsl sín á milli. Í raun er hægt að sjá skýrt í 

þessum aðstæðum sem mynduðust í kjölfar faraldursins hversu mikilvægt það er að gott 

samstarf sé á milli leikskóla og foreldra. Í öllum áskorunum finnast tækifæri og væri hægt að 

líta á þetta sem eitt slíkt til að byggja upp enn betra samstarf í komandi framtíð. 
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6 Samantekt og lokaorð 

Á undanförnum árum hefur töluverð aukning orðið á rannsóknum á sviði fjölmenningar með 

áherslu á menntun og skólastarf, bæði erlendis og hér á landi. Þátttöku foreldra af erlendum 

uppruna í námi barna þeirra hefur þar á meðal verið gefinn nokkur gaumur. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að breytingar hafi átt sér stað víða í skólum þar sem meiri áhersla er lögð á 

fjölmenningarlegt skólastarf en áður var. Þó sýna rannsóknir að víða sé til staðar ákveðin 

mismunun í skólakerfinu þar sem meðal annars félagslegum og menningarlegum þáttum er 

gert mishátt undir höfði (Hanna Ragnarsdóttir, 2020). 

Í þessari rannsókn var leitað svara við því hvernig foreldrar lýsa upplifun sinni sem 

þátttakendur í námi barna sinna og með hvaða hætti leikskólarnir styðji við valdeflingu 

foreldra af erlendum uppruna til þátttöku í námi barna þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja við fyrri rannsóknir þar sem virðist halla á þátttöku 

foreldra af erlendum uppruna í námi barna þeirra (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2017; Brooker, 2002; Cottle og Alexander, 2014; Crozier og Davies, 2007; Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007a). 

Í rannsókninni kom fram að upplýsingaflæði á milli leikskóla og foreldra væri nokkuð gott. 

Tungumálaerfiðleikar komu fram og virtust upplýsingar ekki alltaf komast skilmerkilega til 

skila. Foreldrar töldu að það myndi hjálpa þeim að meðtaka upplýsingar frá leikskólanum ef 

þær kæmu á tveimur tungumálum, íslensku og ensku. Leikskólarnir virtust leggja töluverða 

áherslu á að upplýsa foreldra en minni áhersla var lögð á að afla upplýsinga frá foreldrum. Í 

niðurstöðum kom fram að stjórnendur teldu að sveitarfélögin mættu gera betur í að upplýsa 

foreldra af erlendum uppruna um málefni sem tengdust menningu og skólastarfi. 

Niðurstöður benda þess til að mikið sé lagt upp úr því að foreldrar af erlendum uppruna 

upplifi sig velkomna og finni fyrir öryggi í leikskólanum og er áhersla lögð á að byggja upp 

traust á milli leikskóla og foreldra. Þrátt fyrir það þá telja stjórnendur það vera ákveðna 

áskorun að taka á móti foreldrum af erlendum uppruna þar sem tungumálaerfiðleikar og 

menningarmunur er helsta áskorunin. 

Í niðurstöðum kom fram að foreldrar virðast vera nokkuð ánægðir með nám barna sinna í 

leikskólanum en virðast hafa ólíkar væntingar varðandi nám barnanna. Sumir foreldranna litu 

á leikinn sem námsleið barnanna á meðan aðrir litu á leik og nám sem tvo aðskilda þætti og 

vildu þeir að meiri áhersla væri á formlegt nám í leikskólanum. Foreldrar sem aðhylltust 

meira formlegt nám lögðu einnig meiri áherslu á heimanám barnanna. Niðurstöður benda til 

þess að foreldrar séu ekki virkir þátttakendur í námi barna sinna og eru skiptar skoðanir hjá 

foreldrum hvort þeir sækist eftir því. Stjórnendur lýstu áhyggjum sínum af því sem þeir töldu 

vera vanda hjá börnum af erlendum uppruna. Vandinn sneri helst að málþroska sem þeir 
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töldu síðan hafa áhrif á hegðun og félagsþroska. Svo virðist sem hæfni barnanna hafi 

eingöngu verið metin út frá ríkjandi menningu og tungumáli.  

Niðurstöður benda til þess að talsverður menningarmunur sé á milli stjórnenda og 

foreldra en einnig á milli foreldra. Foreldrar virðast vera vel meðvitaðir um þennan 

menningarmun og hefur hann takmarkað þátttöku þeirra bæði í skólastarfi sem og innan 

samfélagsins. Stjórnendur virðast einnig vera meðvitaðir um stöðu sína gagnvart foreldrum 

af erlendum uppruna þar sem ríkjandi menning virðist vera meira metin en sú menning sem  

foreldrar bera með sér. 

Á meðan að á rannsókninni stóð herjaði Covid-19 faraldurinn á heimsbyggðina og 

markast niðurstöður talsvert af því. Allt leikskólastarf varð með öðrum hætti en venja er og 

varð þátttaka foreldra af erlendum uppruna í námi barna þeirra mjög takmörkuð. Fram 

kemur í niðurstöðum að bæði stjórnendur og foreldrar fundu mikið fyrir þessum 

takmörkunum og söknuðu þess að geta ekki verið í meira samstarfi. Það má sjá skýrt í slíkum 

aðstæðum hversu mikilvægt það er að gott samstarf sé á milli leikskóla og foreldra og væri 

hægt að nýta slíkar aðstæður til að skoða og þróa betra samstarf til framtíðar. 

Það er von mín að niðurstöður rannsóknarinnar megi nýta til að byggja upp gott samstarf 

á milli leikskóla og foreldra af erlendum uppruna þannig að foreldrar fái tækifæri til að vera 

virkir þátttakendur í námi barna sinna. Þar sem vilji virðist vera fyrir því hjá öllum aðilum sem 

tóku þátt í rannsókninni að byggja upp gott samstarf á milli leikskóla og foreldra þá tel ég að 

okkur séu allir vegir færir. 

Vegferð mín við þessa vinnu hefur gefið mér tækifæri til að rýna í eigin hugmyndir og 

vinnu varðandi þætti sem snúa að fjölbreytileikanum. Ég hef bæði aflað mér upplýsinga og 

lært að líta á fjölbreytileikann sem tækifæri til að styrkja og bæta skólastarfið og mun ég 

koma til með að nýta mér það í starfi mínu á komandi tímum. 
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Viðauki A: Kynningarblað fyrir skólayfirvöld 

 

 

Borgarnesi 16. júní 2020 

 

Ágæti viðtakandi 

 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir leyfi til þess að framkvæma rannsókn innan tveggja 

leikskóla í sveitarfélaginu. Tilgangur rannsóknarinnar snýr að þátttöku foreldra af erlendum 

uppruna í námi barna þeirra. Rannsóknin er gerð með eigindlegri aðferðafræði þar sem 

gagna verður aflað með viðtölum við leikskólastjóra og deildarstjóra annars vegar og foreldra 

af erlendum uppruna hins vegar. Áætlað er að gagna verði aflað á haustmisseri 2020 og 

unnið úr gögnum á vormisseeri 2021.  

Skólar og þátttakendur fá dulnefni í rannsókninni til að minnka líkur á að þau verði 

greinanleg. Þar sem rannsóknin er gerð með eigindlegu sniði með viðtölum geta komið fram 

persónulegar upplýsingar sem gætu verið greinanlegar. Rannsakandi mun því gæta fyllstu 

varkárni við öflun og meðhöndlun gagna og verður þagmælsku og trúnaði gætt. 

 

Kær kveðja 

Með von um góðar undirtektir, 

Svanhildur Margrét Ólafsdóttir  

Meistaranemi í sérkennslufræðum og skóla margbreytileikans við Háskóla Íslands 
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Viðauki B: Kynningarbréf til leikskólastjóra 

 

Borgarnes 29. september 2020 

 

Kæri leikskólastjóri. 

 

Erindi þessa bréfs er að óska eftir þátttakendum í rannsókn sem snýr að þátttöku foreldra af 

erlendum uppruna í námi barna þeirra. Rannsóknin verður gerð með eigindlegri 

aðferðafræði þar sem gagna verður aflað með viðtölum við leikskólastjóra og tvo 

deildarstjóra annars vegar og tvo foreldra af erlendum uppruna hins vegar. Áætlað er að 

gagna verði aflað á haustmisseri 2020 og unnið úr gögnum á vormisseri 2021.  

 

Von mín er að fá aðstoð þína við val á þátttakendum. Þar sem ekki verður notast við túlk í 

viðtölunum þá þurfa viðmælendur að tala íslensku eða ensku. 

 

Skólar og þátttakendur fá dulnefni í rannsókninni til að minnka líkur á að þau verði 

greinanleg. Þar sem rannsóknin er gerð með eigindlegu sniði með viðtölum geta komið fram 

persónulegar upplýsingar sem gætu verið greinanlegar. Rannsakandi mun því gæta fyllstu 

varkárni við öflun og meðhöndlun gagna og verður þagmælsku og trúnaði gætt. 

 

Kær kveðja 

Með von um góðar undirtektir, 

Svanhildur Margrét Ólafsdóttir  

Meistaranemi í sérkennslufræðum og skóla margbreytileikans við Háskóla Íslands 
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Viðauki C: Upplýst samþykki þátttakenda 

 

Borgarnes 13. október 2020 

Kæri viðtakandi 

Undirrituð er meistaranemi í sérkennslufræðum og skóla margbreytileikans við Háskóla 

Íslands. Ég er að vinna að lokaverkefni mínu sem er rannsókn á þátttöku foreldra af 

erlendum uppruna í námi barna þeirra. 

Markmiðið með rannsókninni er að skoða með hvað hætti leikskólinn leitast við að valdefla 

foreldra af erlendum uppruna til þátttöku í námi barna þeirra ásamt því að skoða hvernig 

foreldrar af erlendum uppruna upplifa sig sem þátttakendur í námi barna sinna í 

leikskólanum. 

Rannsóknin verður gerð með eigindlegri aðferðafræði þar sem gagna verður aflað með 

viðtölum við leikskólastjóra og tvo deildarstjóra annars vegar og tvo foreldra af erlendum 

uppruna hins vegar. Eitt viðtal verður tekið við hvern viðmælanda og mun hvert viðtal taka 

um eina klukkustund. Viðtölin verða hljóðrituð og síðan afrituð og er áætlað að þau fari fram 

í október og nóvember 2020. 

Skólar og þátttakendur fá dulnefni í rannsókninni til að minnka líkur á að þau verði 

greinanleg. Þar sem rannsóknin er gerð með eigindlegu sniði með viðtölum geta komið fram 

persónulegar upplýsingar sem gætu verið greinanlegar. Rannsakandi mun því gæta fyllstu 

varkárni við öflun og meðhöndlun gagna og verður þagmælsku og trúnaði gætt. 

Erindi þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni og um leið upplýsa þig um að þér ber engin 

skylda til að taka þátt í rannsókinni og þér er heimilt að hætta þátttöku á öllum stigum 

rannsóknarinnar. 

Með von um góðar undirtektir, 

Svanhildur Margrét Ólafsdóttir  

Meistaranemi í sérkennslufræðum og skóla margbreytileikans við Háskóla Íslands 

 

                                                                                                                                                                                

Dagsetning og nafn 
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Viðauki D: Upplýst samþykki á ensku 

Dear recipient 

 

I am a master's student in special education and the school of diversity at the University of 

Iceland. I am working on my final project which is a study of the participation of parents of 

foreign origin in their children's education. 

The aim of the study is to examine how the preschool seeks to empower parents of foreign 

origin to participate in their children's education, as well as to examine how parents of 

foreign origin experience themselves as participants in their children's education in 

preschool. 

The research will be carried out using a qualitative methodology where data will be obtained 

through interviews with the preschool director and two department heads on the one hand 

and two parents of foreign origin on the other. One interview will be given to each 

interviewee and each interview will take about one hour. The interviews will be recorded 

and then transcribed and are scheduled to take place in october and november 2020. 

Schools and participants are given pseudonyms in the study to reduce the likelihood that 

they will be detectable. Because the study is conducted in a qualitative format through 

interviews, personal information may be available that may be identifiable. The investigator 

will therefore take the utmost care when collecting and handling data and confidentiality 

and confidentiality will be maintained. 

The purpose of this letter is to request your participation and at the same time inform you 

that you have no obligation to participate in the research and you may stop participating at 

all stages of the research. 

 

Hoping for a good reception, 

Svanhildur Margrét Ólafsdóttir 

Master's student in special education and the school of diversity at the University of Iceland 

 

_______________________________________________________________________ 

Date and name 
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Viðauki E: Viðtalsrammi fyrir stjórnendur 

Spurningar fyrir deildarstjóra og leikskólastjóra 

Rannsóknarspurning: 

Með hvaða hætti er staðið að því að valdefla foreldra af erlendum uppruna til þátttöku við 

nám barna þeirra í tveimur leikskólum á Íslandi? 

 

1. Bakgrunnsspurningar: 

• Hvaða menntun hefur þú? 

• Hver er staða þín á leikskólanum? 

• Hversu langa reynslu hefur þú í því starfi sem þú gegnir? 

• Önnur starfsreynsla sem snýr að leikskólastarfi? 

 

2. Hvernig er tekið á móti nýjum foreldrum af erlendum uppruna þegar barn þeirra 

byrjar í leikskólanum? 

• Hvernig fer aðlögunin fram? 

• Hvaða starfsmenn sinna foreldrum sérstaklega þegar aðlögun fer fram? 

• Hvernig komið þið upplýsingum til foreldra ef þeir tala hvorki ensku né íslensku? 

 

3. Hvernig fá foreldrar af erlendum uppruna upplýsingar varðandi starfið í 

leikskólanum? 

• Á hvað tungumáli fá foreldrar upplýsingar um starf leikskólans í rituðu máli?  

• Hvernig eru tölvusamskiptin?  

• Með hvaða hætti nýtir leikskólinn sér túlkaþjónustu? 

 

4. Hvernig er staðið að samstarfi við foreldrana í sambandi við nám barnanna? 

• Með hvaða hætti sækjast foreldrar eftir því að taka þátt í starfi leikskólans? Hvaða 

starfi þá helst, félagsstarfi eða þátttöku við nám barnsins? 

• Hvað er gert til að auðvelda þátttöku foreldra? 

• Hvernig er fyrirkomulagið á samstarfi við foreldra varðandi teymisfundi? En 

foreldrafundi? Foreldraviðtöl? 

• Hver er þátttaka foreldranna að skipulagi varðandi nám barnanna? 

• Með hvaða hætti koma foreldrar að því þegar unnar eru sérstakar 

einstaklingsnámskrár fyrir börn þeirra? 
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• Hver er þátttaka foreldra að skipulagi og starfsemi leikskólans almennt? 

 

5. Hvernig styður leikskólinn foreldra til að sinna sínum skildum varðandi nám barnsins 

heimafyrir? 

• Hver telur þú að skilgreining foreldra á námi sé? 

• Hvernig telur þú að foreldrar styðji best við nám barna sinna heima? 

• Hvaða áherslur telur þú að foreldrar leggi helst áherslu á í námi barna sinna? 

 

6. Hver er stefna sveitafélagsins varðandi fólk af erlendum uppruna þegar kemur að 

skólamálum? 

• Með hvaða hætti koma foreldrar af erlendum uppruna sem þátttakendur að þeirri 

stefnu?  

• Hvernig telur þú að slík stefna geti auðveldað foreldrum erlendra barna að vera virkir 

þátttakendur í námi barnanna? 

• Hvernig sérðu fyrir þér að sveitarfélagið/nærsamfélagið gæti komið sérstaklega að 

samstarfi við foreldra? 

• Hvaða áhrif telur þú að ólíkar menningarvenjur foreldra hafi á þátttöku þeirra í 

nærsamfélaginu?  
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Viðauki F: Viðtalsrammi fyrir foreldra 

 

Spurningar fyrir foreldra 

Rannsóknarspurning: 

Hver er upplifun foreldra af erlendum uppruna af þátttöku sinni í námi barna þeirra í 

leikskólunum tveimur? 

 

1. Bakgrunnsupplýsingar 

• Hver er bakgrunnur þinn?  

• Hvar ertu fædd? 

• Hvað ertu búin að búa lengi á Íslandi?  

• Hver er hjúskaparstaða þín? 

• Hvað áttu mörg börn og á hvaða aldri?  

• Hver er atvinna þín? 

• Hvaða menntun hefur þú? 

 

2. Hver er reynsla þín af því þegar barnið hóf leikskólagöngu sína? 

• Hver var þekking þín á leikskólanum áður en barnið hóf skólagöngu sína þar? 

• Hvernig var tekið á móti þér sem foreldri í upphafi skólagöngu barnsins? 

• Hver tók á móti þér? 

• Hver var upplifun þín í upphafi? 

• Hvernig var upplýsingum um starf leikskólans komið til ykkar í upphafi leikskólagöngu 

barnsins þíns? 

 

3. Hvernig fara samskiptin fram á milli þín og leikskólans? 

• Hvernig fara dagleg samskipti þín við leikskólastarfsmenn fram? 

• Hvaða starfsmenn eru það helst sem þú hefur dagleg samskipti við? 

• Á hvað tungumáli færð þú ritaðar upplýsingar frá leikskólanum? 

• Hvernig eru tölvusamskiptin? 

• Hvernig er aðgengi að heimasíða leikskólans að þínu mati og hversu skiljanleg finnst 

þér hún vera? 
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4. Hvernig er samstarfið milli þín og leikskólans varðandi nám barnsins þíns? 

• Með hvað hætti gefur leikskólinn þér tækifæri til þess að hafa áhrif á nám barnsins 

þíns á leikskólanum? 

• Hvernig styður leikskólinn þig til þess að taka þátt í námi barnsins þíns? 

• Hvernig fer samstarfið milli þín við leikskólann fram varðandi nám barnsins þíns? 

• Að hvaða leyti koma foreldrar að gerð námsáætlana og einstaklinsnámskráa á 

leikskólanum varðandi börn sín? 

• Hver er þátttaka þín varðandi skólastarfið almennt?  

 

5. Hvernig styður þú barnið þitt til náms heimafyrir? 

• Hvað finnst þér flokkast undir nám? 

• Hvað leggur þú áherslu á í námi barnsins þíns? 

• Hvernig lærir barnið heima? 

• Hvað telur þú vera hlutverk þitt þegar kemur að námi barnsins þíns? 

 

6. Hvernig er þátttöku ykkar háttað í samfélaginu? 

• Með hvaða hætti tekur þú þátt í viðburðum sem haldnir eru í nærsamfélagi ykkar? 

• Hver eru samskipti þín við annað fólk í þínu nærsamfélagi?  

• Hver eru samskipti barnsins þíns við önnur börn utan leikskólans? 

• Hver er þátttaka ykkar þegar kemur að öðru skipulögðu starfi innan sveitafélagsins en 

því sem snýr að leikskólanum? 

• Hvaða áhrif hefur menning ykkar á þátttöku ykkar í samfélaginu? 

 

 


