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Ágrip 

Góð samskipti milli heimilis og leikskóla skipta miklu máli upp á þroska barna. Samskiptaleiðir 
sem í boði eru, eru þó nokkrar og má þar nefna samskipti í forstofum leikskólanna, 

foreldraviðtöl, samtöl í gegnum síma eða vefpóst og svo samskiptaforrit ætluð leikskólum. 

Vistfræðikenning Bronfenbrenners snýr að umhverfisþáttum sem hafa áhrif á þroska barna 
en samskipti og samskiptaleiðir eru þar á meðal. Lög um leikskóla nr. 90/2008 kveða á um 

hvernig samskiptum skal háttað á milli heimilis og leikskóla. Lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 90/2018 segja til um hvernig skal vinna með persónuupplýsingar 
einstaklinga á sem öruggastan máta. Leikskólar vinna einnig eftir aðalnámskrá leikskóla í leik 

og starfi með börnum ásamt því að þar eru leiðbeiningar um hvernig samskiptum skal háttað 

á milli heimilis og leikskóla. Af þeim samskiptaleiðum sem rætt var um  í þessu lokaverkefni 
voru samskiptaforritin Karellen og Vala skoðuð sérstaklega, hvaða möguleika þau bjóða upp 
á fyrir notendur og hvernig þau virka, hvernig þau taka mið af lögum um persónuvernd og 

hvernig þau tengjast vistfræðikenningu Bronfenbrenners. 
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Formáli 

Kveikjan á hugmyndinni af þessu lokaverkefni kom út frá samtölum um samskipti og 
samskiptaleiðir við samstarfsfólk og vini síðastliðin ár, á meðan ég hef lagt stundir við nám 

mitt í Uppeldis- og menntunarfræði. Ýmsar nýjungar hafa komið fram á síðustu árum með 

tilkomu samskiptaforrita fyrir leikskóla og heimili en hugmynd lokaverkefnisins fékk að 

krauma í um tvö ár áður en hafist var handa við skrifin. Vinnan við lokaverkefnið hefur verið 

mikil og vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Birni Rúnari Egilssyni fyrir alla þá þolinmæði og 

leiðsögn sem hann hefur veitt mér í gegn um þetta ferli. Foreldrar mínir fá einnig þakkir fyrir 

þann ómetanlega stuðning sem þau hafa veitt mér. Að lokum vil ég þakka yfirmönnum 

mínum, samstarfsfólki og vinum fyrir þolinmæði og stuðning í gegn um þennan tíma sem BA 

námið hefur tekið. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 
Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 
með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Samskipti á milli heimilis og skóla skipta miklu máli og eru forsendur þess að foreldrar og 
kennarar geti átt í farsælu samstarfi um uppeldi barna. Lög um leikskóla kveða á um að 

starfsfólk eigi að vera nærgætið og lipurt í samskiptum við foreldra og börn og að foreldrar 

skulu vera í nánu samstarfi við starfsfólk leikskólans (lög um leikskóla nr. 90/2008). 
Samskiptaleiðirnar eru nokkrar og má þar helst nefna persónuleg samskipti í forstofu 

leikskóla eða í foreldraviðtölum, símtöl, tölvupóstur og samskiptaforrit á borð við Karellen og 

Vala (Karellen, e.d.; Vala, 2018). Murray o.fl. (2015) töldu það augljóst að starfsfólk þurfi að 
vera í virkum samskiptum við heimilin og að það sé þörf á því að skilja eðli samskipta og 

ólíkra samskiptaleiða milli heimilis og leikskóla. 

Samkvæmt Gartrell (2012) taka foreldrar frekar þátt í starfi leikskólans ef móttökur eru 

hlýjar í upphafi leikskólagöngu barnsins. Leikskólakennarinn sinnir samskiptum við 
fjölskylduna til að efla þátttöku í menntun barnsins. Knopf og Swick (2007) segja að mikilvægi 

þess að vera í sambandi við fjölskyldur og stuðla að þátttöku innan skólans væri orðin 

almenn þekking meðal starfsfólks leikskóla. Góð samskipti milli heimilis og skóla er 
mikilvægur þáttur þegar kemur að börnum, bæði félagslega og hvað námsárangur varðar 

(Natale og Lubniewski, 2018).  

Gartrell (2012) telur að foreldrar og leikskólakennarar geta gert meira fyrir börnin með 
því að vinna saman í stað þess að vinna í sitt hvoru lagi. Ef samband foreldra og kennara er 

vingjarnlegt og felur í sér þakklæti fyrir þeim tækifærum sem barnið fær við það að vera í 
leikskóla þá verða meiri líkur á að foreldrarnir vilji vera í samstarfi með kennurunum og 

þannig þróað nánari tengsl sín á milli (Sandberg og Vuorinen, 2008). Einnig skiptir máli að 
leikskólinn veiti fjölskyldum félagslegan stuðning og upplýsingar ásamt því að stuðla að 

jákvæðum tengslum við fjölskyldur (Natale og Lubniewski, 2018; Zhang o.fl., 2018). Regluleg 

samskipti við foreldra um nám barns, hegðun og leik ásamt samskiptum þess við önnur börn 

hjálpar foreldrum að vera upplýstir um líðan barnsins. Farsæl samskipti og upplýsingagjöf um 

barnið geta hjálpað starfsfólki við að skilja börnin betur (Murrey o.fl., 2015). Knopf og Swick 

(2008) telja að hugsa þurfi út fyrir kassann þegar kemur að samskiptaleiðum milli heimilis og 

leikskóla vegna anna barnafjölskyldna. 

Hér fyrir neðan verða samskiptaleiðir skoðaðar út frá vistfræðikenningu Urie 
Bronfenbrenners ásamt því að skoða þann lagaramma sem snýr að leikskólum á Íslandi. Farið 

verður yfir hvað felist í einhliða og gagnkvæmum samskiptum með tilliti til þeirra 

samskiptaleiða sem verða skoðaðar. Rannsóknarspurning verkefnisins er svohljóðandi: 

Hvaða ljósi varpar vistfræðikenning Bronfenbrenners á ólíkar samskiptaleiðir heimila og 

leikskóla? 
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2 Fræðilegur bakgrunnnur 

 

2.1 Einhliða og gagnkvæm samskipti heimilis og leikskóla 

Þegar orðið samskipti er skoðað ofan í kjölinn, þá segir Íslenska nútímamálsorðabókin (mars, 
2020) að „samskipti er það þegar fólk hefur samgang og samtöl sín á milli“. Í sömu orðabók 

kemur fram að samskiptaleiðir séu ákveðnar leiðir til samskipta eins og til dæmis í gegnum 

spjallforrit eða tölvupóst. Lang o.fl. (2016) skilgreina samskipti sem hverskonar skipti á 
upplýsingum milli foreldra og leikskólakennara. Þar kemur einnig fram að opin og góð 

samskipti séu mikilvæg fyrir samband foreldra og leikskólakennara. 

Viðhorf starfsfólks gagnvart fjölskyldum skiptir miklu máli enda geta þau stuðlað að eða 

komið í veg fyrir góð samskipti (Oke o.fl., 2020). Opin og góð samskipti milli heimilis og skóla 
styðja við farsæl samskipti milli leikskólakennara og barns. Börnin treysta á að allt það 

mikilvæga fullorðna fólk sem hugsa um það eigi í góðum og traustum samskiptum sín á milli 

(Raikes og Edwards, 2009). Heiðarleiki, virðing og opin samskipti eru talin mikilvæg fyrir 
tengsl milli heimilis og leikskóla og einnig innan leikskólans (Dalli, 2008). 

Samskipti geta falið í sér einhliða samskipti og gagnkvæm skoðanaskipti (Graham-Clay, 

2005). Marvin o.fl. (2020) segja að skýr og opin gagnkvæm samskipti, þar sem foreldrar og 
starfsfólk ræða málin sín á milli og styrki gott samstarf milli heimilis og skóla. Einhliða 
samskipti þar sem starfsmaður talar yfir foreldrana eru síður til þess fallin að geta af sér 

traust og farsælt samstarf. Allir hafa jafnan rétt á að segja sína skoðun í samskiptum foreldra 
og starfsfólks leikskóla enda styðja opin samskipti við þroskaferli barna. Notkun opinna 
spurninga skiptir máli ásamt virkri hlustun, hvetjandi líkamstjáningu eins og að kinka kolli. 

Slík tjáning hjálpar til við að miðla þátttöku, samkennd og staðfestingu á framlagi foreldra til 

samskipta. 

Einhliða samskipti snúa oftar að tilkynningum, skilaboðum þar sem ekki er ætlast til að fá 

svar til baka (Dolon og Lingham, 2012), eins og þegar starfsmaður leitast eftir því að tilkynna 

foreldrum um atburði og stöðu nemanda í gegnum fréttabréf, samskiptabækur og heimasíðu 
leikskólans (Graham-Clay, 2005). Undir þetta má einnig nefna skilaboð á skilaboðatöflum og 

upplýsingapóstar í gegn um tölvupóst. Sandberg og Vuorinen (2008) fjalla um einhliða 

samskipti frá leikskólanum og halda því fram að vikuleg eða mánaðarleg fréttabréf á 
upplýsingatöflu í forstofu sé góð leið til samstarfs meðal foreldra og starfsfólks. Foreldrarnir 

hafa þá tækifæri til að taka fréttabréf með sér heim og lesið í ró og næði. 

Gagvæm samskipti eru aftur á móti samskipti þar sem einstaklingar skiptast á orðum, 
skoðunum og upplýsingum um eitthvað málefni (Dolon og Lingham, 2012; Natale og 

Lubniewski, 2018), sem sagt gagnkvæm samtöl á milli starfsmanns og foreldra. Þessi samtöl 
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geta átt sér stað í hversdagslegum aðstæðum í fataklefa, í fyrir fram skipulögðum 

foreldraviðtölum eða í gegn um síma (Graham-Clay, 2005). 

Graham-Clay (2005) heldur því fram að kennarar ættu að tileinka sér báðar leiðir 
samskipta til að koma sem mestum upplýsingum til foreldra, þeir ættu að leiða gagnkvæm 

samskipti ásamt því að vera móttækilegir þegar foreldri hefur samtal (Raikes og Edwards, 

2009). Í rannsókn Lang o.fl. (2016) kom fram að bæði foreldrar og leikskólakennarar sóttust 
eftir gagvæmum samskiptum þar sem allir aðilar vildu fá upplýsingar um barnið til að geta 

sinnt umönnun þess með sem bestum hætti. Þar sem kennarar hafa aðgang að úrræðum 

sem foreldrar hafa ekki og foreldra hafa meiri þekkingu á lífi síns barns en kennararnir þá 
ættu samskiptin þeirra á milli að vera gagvæm, það eru þau sem ættu að deila upplýsingum 

sín á milli og vinna þannig vel saman að uppeldi barnsins (Bokony o.fl., 2013). 

 

2.2 Lagarammi 

Leikskóli, rétt eins og aðrar skólastofnanir, lýtur ákveðnum lögum og reglum sem starfsfólk 

þarf að vinna eftir. Þar ber helst að nefna lög um leikskóla nr. 90/2008, Aðalnámskrá 
leikskóla og lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Í 2. gr. laga um 

leikskóla segir að leikskólinn skuli í samstarfi við foreldra sjá um að efla og fylgjast náið með 

þroska barnanna og samkvæmt 5. gr. sömu laga er það í höndum leikskólastjóra að samvinna 
á milli heimilis og skóla sé góð þar sem velferð barnanna er höfð að leiðarljósi (lög um 

leikskóla nr. 90/2008). Aðalnámskrá leikskóla kemur einnig inn á samstarf heimils og skóla og 

segir að starfsfólki beri að eiga í góðum samskiptum við börn, samstarfsfólk og fjölskyldur 
barna ásamt því að vera þeim góð fyrirmynd. Leikskólinn skal gera það sem hann getur til að 

fylgjast með og efla þroska barna í samstarfi við foreldra þeirra. Starf leikskóla á að styrkja 

samstarf og samvinnu barna, foreldra, starfsfólk og nærumhverfis (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Aðalnámskrá leikskóla er unnin út frá lögum um leikskóla 

og byggist meðal annars á þeim markmiðum sem sett eru fram um almenna menntun og 

grunnþætti menntunar í 2. gr. laga um leikskóla, sem leiða á leikskólastarfið. Aðalnámskráin 

er upplýsingatæki ætlað skólum, kennurum og öðru starfsfólki, jafnframt því að sýna 
foreldrum, nemendum og öðrum í þjóðfélaginu starfsemi og tilgang leikskólans (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Þegar kemur að samskiptum starfsfólks og foreldra segir í lögum um leikskóla að 
starfsfólk skal sinna starfi sínu af alúð, fagmennsku og samviskusemi. Starfsfólk skal einnig 

vera kurteist, nærgætið og lipurt í samskiptum við foreldra, börn og samstarfsfólk. Foreldrar 

skulu eiga í nánu samstarfi við starfsfólk og veita þær upplýsingar sem leikskólinn þarf til að 
sinna barninu og fylgjast með skólagöngu þess (lög um leikskóla nr. 90/2008). Í 
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reglubundnum foreldrasviðtölum er farið dýpra í líðan, nám og þroska barna, bæði heima 

fyrir og í leikskólanum. Þar hafa foreldrar tækifæri til að deila upplýsingum að heiman sem 
styðja við nám barnsins og kennarar komið skilaboðum heim um þroska, nám og líðan 

barnsins. Foreldrar geta þannig fylgst betur með þeirra skólagöngu og hvatt þau áfram 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Það eru þó fleiri leiðir til samskipta en formleg foreldraviðtöl. Dagleg samskipti í forstofu 
leikskóla í upphafi og lok dags geta skipt miklu máli en oft getur verið erfitt að fá næði til að 

ræða saman ásamt því að foreldrar eru gjarnan á hlaupum. Um mitt ár 2018 tóku í gildi hér á 

landi ný persónuverndarlög sem tryggja eiga grundvallarrétt einstaklinga um vernd á 
persónuupplýsingum þeirra (Persónuvernd, e.d.). Í lögum um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga (90/2018) kemur fram að vinna skal með persónuupplýsingar með öryggi 

að leiðarljósi og ber ábyrgðaraðilum að sjá til þess að meðal annars persónuupplýsingar þess 
sem um ræðir séu unnar á sanngjarnan, lögmætan og gagnsæjan hátt, séu viðeigandi og 

hæfilegar fyrir markmið vinnslu þeirra. Einnig þarf að passa að upplýsingarnar séu geymdar 

þannig að ekki sé hægt að finna út hverjum gögnin tilheyra lengur en þörf er á. Lögin fjalla 
einnig um viðkvæmar upplýsingar, þar kemur fram að ef nauðsynlegt er að vinna með 
viðkvæmar upplýsingar þarf einstaklingur eða forsjáraðili hafa gefið samþykki fyrir því (lög 

um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018). Margir foreldrar vilja fá 
upplýsingar um dag barns síns, hvort sem það eru skriflegar eða munlegar upplýsingar og má 
þar nefna hvernig barnið borðað og svaf, hvað það var að gera og læra þann daginn og hvort 

eitthvað hafi komið upp á (Reedy og McGarth, 2010). Ekki er alltaf hægt að koma í veg fyrir 
að aðrir heyri samtal sem fram fer í forstofu leikskólans þegar kemur að viðkvæmum 

upplýsingum, eins og upplýsingum sem varða andlegt og líkamlegt heilbrigði barns og þarf 
því að finna aðrar leiðir sem henta betur. 

Í 11. gr. laga um persónuvernd er fjallað um viðkvæmar upplýsingar. Ef nauðsynlegt er 
að vinna með viðkvæmar upplýsingar þarf einstaklingur eða forsjáraðili hafa gefið samþykki 

fyrir notkun gagnanna (lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018). 

Báðar stofnanir sem sjá um rekstur samskiptaforritanna (Karellen og Vala) vinna eftir 
persónuverndarstefnu sem unnin er út frá lögum um persónuvernd. Þar má nefna að allir 

notendur þurfa að vera innskráðir og eru tvennskonar viðmót, annað fyrir fjölskyldur og hitt 

fyrir starfsfólk (Karellen, e.d.; Vala, 2018).  
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2.3 Vistfræðikenning Bronfenbrenners 

Rússneski sálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner (1917-2005) setti fram kenningu sem á 
íslensku hefur verið kölluð vistfræðikenning (e. ecological systems theroy). Vistfræðikenning 

Bronfenbrenners snýr að þroska barna og umhverfisþáttum sem hafa áhrif á hann. Kenningin 

skiptist í fimm kerfi sem öll eiga einhvern þátt í þroska barna, hvert á sinn hátt. Myndræn 
framsetning kenningarinnar er gjarnan þannig að hún sýni fimm sammiðja hringi, en einnig 

er hægt að hugsa um kerfið eins og rússneska babúsku dúkku (e. nesting dolls) sem raðast 

saman, hver inn í aðra (Bronfenbrenner, 1977, 1979). Kerfin kallast nærkerfi (e. 

Microsystem) sem er innsti hringurinn, miðkerfi (e. Mesosystem) sem er næst innsti 
hringurinn, stofnanakerfi (e. Exosystem) sem er miðju hringurinn, lýðkerfi (e. Macrosystem) 

sem er næst ysti hringurinn og síðan bættist fimmta kerfið við síðar sem kallast lífkerfi (e. 

Chronosystem) sem er ysti hringurinn (Bronfenbrenner, 1977, 1979; Conkbayir og Pascal, 
2015).  

Nærkerfið er mikilvægasta kerfið fyrir fyrstu lífsár barna. Þeir sem tilheyra nærkerfinu 

eru þeir sem eiga í samskiptum augliti til auglitis við börnin, svo sem fjölskyldumeðlimir, 
kennarar, vinir og önnur börn á leikskóladeildinni, leikskólinn og heilbrigðisstarfsfólk.  
Nærkerfið er klasi hópa (margra nærkerfa) sem vinna saman að uppeldi barna 

(Bronfenbrenner, 1977, 1979; Conkbayir og Pascal, 2015; Rosa og Tudge, 2013). Allir hópar 
innan nærkerfisins hafa sínu hlutverki að gegna, hvort sem það eru foreldrar, systkini, aðrir 
fjölskyldumeðlimir, kennarar og börn á leikskólanum (Bronfenbrenner og Morris, 2006; 

Conkbayir og Pascal, 2015). Starfsfólk leikskóla og foreldrar eru lykilaðilar þessa kerfis enda 
mætti segja að það eru þeir einstaklingar sem sinni börnunum til skiptis. Sem dæmi, skipta 
tengsl milli starfsfólks leikskóla miklu máli fyrir einstaklingsþroska barna og að það eigi 

áhrifarík samskipti sín á milli. Ef upplýsingum er ekki deilt á skýran og greiðvirkan máta milli 

þeirra þá gæti þörfum barnsins mögulega ekki verið mætt á réttan hátt. Ef upplýsingar 
komast ekki til skila getur það ýtt undir óöryggi og vantraust hjá foreldrum (Conkbayir og 

Pascal, 2015). 

Nærkerfið hefur mestu áhrifin á börnin á meðan þau eru að þroskast og vaxa úr grasi 
(Bronfenbrenner, 1977, 1979; Sira o.fl., 2018). Þar sem nærkerfið hefur bein áhrif á barnið þá 

á leikskólinn vel við innan þess kerfis (Conkbayir og Pascal, 2015). Leikskóladeildin telst vera 

eitt nærkerfi, þar sem barnið er þátttakandi í leikskólastarfi ásamt öðrum börnum og 
starfsfólki. Foreldrar eru eitt nærkerfi og kennarar annað nærkerfi sem tengjast og mynda 

þannig miðkerfið sem byggist á gagnkvæmum skilningi, stuðningi, virðingu, samskiptum og 

umburðarlyndi sem stuðlar að velgengni og þroska nemenda (Sira o.fl., 2018). 

Samkvæmt Bronfenbrenner er miðkerfið samansafn nærkerfa (Bronfenbrenner, 1977, 
1979; Bronfenbrenner og Morris, 2006) og tengir því sambönd sem þessir einstaklingar 
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mynda sín á milli og það stækkar þegar einstaklingur verður hluti af nýju umhverfi. Miðkerfið 

inniheldur tengsl sem hafa áhrif á börn og velferð þeirra. Þetta geta verið foreldrar, 
leikskólinn og vinnustaður foreldra (Conkbayir og Pascal, 2015; Rosa og Tudge, 2013). Sem 

dæmi má nefna að skilvirk og skýr samskipti milli heimilis og skóla skipta miklu máli og að 

allir þeir sem sinna börnunum hafi aðgang að sömu upplýsingunum. Það skiptir einnig máli 

að þjónustuaðilar fyrir fjölskyldur séu meðvitaðir og skoði aðstæður hverrar fjölskyldu fyrir 
sig. Miðkerfið þarf að hafa virk og jákvæð áhrif á þroska barns svo það geti átt bestu 

mögulegu byrjun í lífinu (Conkbayir og Pascal, 2015). Til að huga að velferð barna þurfa bæði 

þessi nærkerfi að geta átt skilvirk og skýr samskipti sín á milli og hægt er að nota ýmsar leiðir 

til þess. Sem dæmi er hægt að nefna samskipti í forstofu leikskóla, í gegn um tölvupóst, 

samskiptaforrit og símtöl. Skilvirkni samskipta skipta miklu máli til að koma á gagnlegri og 

góðri tengingu á milli heimilis og skóla (Can, 2016). 

Mæta þarf þörfum foreldra þegar kemur að börnum. Það er hægt með því að styðja við 
þá foreldrar sem ekki hafa tök að veita þeim stöðugt og kærleiksríkt umhverfi. Til að byggja 

upp trausta tengingu milli heimilis og leikskóla þarf undirstaðan að byggjast á næmni sem 
kemur með fyrirhöfn og tíma. Ef ekki er gætt að því að tenging á milli heimilis og leikskóla sé 
traust, þá gæti foreldrum fundist þeim vera ógnað og dregið sig til hlés. Ef foreldrar draga sig 

til hlés og leita ekki eftir aðstoð er erfiðara að aðstoða þau í erfiðleikum. Þá fær barnið 
hugsanlega ekki þau tækifæri sem það hefði kost á til að dafna (Conkbayir og Pascal, 2015). 

Stofnanakerfið snýr að fólki og stofnunum sem eru ekki í beinum samskiptum við börnin 

sjálf en snýr samt sem áður að velferð þeirra, sem dæmi má nefna vinnustaði foreldra, 

fjarskylda ættingja, foreldra vina þeirra, nágrannar og fjölmiðla (Bronfenbrenner, 1977, 

1979; Bronfenbrenner og Morris, 2006; Conkbayir og Pascal, 2015; Rosa og Tudge, 2013). 
Þetta kerfi getur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á þroska barna, vinnutími foreldra getur 

haft neikvæð áhrif ef hann er langur þar sem samverustundir fjölskyldunnar verða færri og 
styttri og viðverutími barnanna eykst því í leikskólum. Ef tengsl milli foreldris og barns eru 

óstyrk getur ungt barn átt erfiðara með að mynda ný tengsl (Conkbayir og Pascal, 2015). 

Bronfenbrenner taldi að fjölmiðlar gætu haft neikvæð áhrif á þroska barna. Það hefur 
verið ör þróun í heimi tækninnar og hefur þessi þróun breytt því til dæmis hvernig fólk 

verslar, vinnur, á í samskiptum við þá sem það þekkir og hvernig það kynnist nýjum 

einstaklingum. Aðrir miðlar og afþreyingarefni eins og tölvuleikir, auglýsingar og 

sjónvarpsefni hafa áhrif á börnin. Það er margt óviðeigandi efni á þessum stöðum og getur 

það haft neikvæð áhrif á heimsmynd og heilbrigðan þroska barns (Conkbayir og Pascal, 

2015). Í rannsókn sem gerð var um leikskólabörn í Víetnam og notkun þeirra á spjaldtölvum 

kemur fram að þótt börnin völdu sjónvarpsefni á youtube eða leikjaforrit þá vildu 
foreldrarnir frekar að börnin væru að nýta kennsluefni; forrit eða kennslumyndbönd sem 
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hægt er að læra sem dæmi tungumál, stærðfræði og grundvallarþekkingu um heiminn (Pham 

og Lim, 2019). Það þarf því ekki allt að vera óviðeigandi á veraldarvefnum og ýmislegt hægt 
að nota til kennslu. 

Lýðkerfið snýr að ríkisstjórninni, lögum, venjum og menningarlegum gildum 

(Bronfenbrenner, 1977; Conkbayir og Pascal, 2015; Rosa og Tudge, 2013). Menningarleg og 

samfélagsleg gildi hafa áhrif á öll hin kerfin, þar á meðal hvernig vinnumarkaðurinn hagar sér 
og hvernig skólamálum sé háttað. Hægt er að segja að lýðkerfið sé eitt mikilvægasta kerfið af 

vistfræðikenningunni en það inniheldur gildi samfélagsins og stjórnarfar ríkisins. Áherslur 

stjórnvalda mun alltaf valda ágreiningi þegar kemur að mismunandi viðhorfum fólks. 
Lýðkerfið þarf því að hafa skilvirka stefnu þegar kemur að uppeldismálum, bæði þegar kemur 

að fjölskyldunni og öðrum nærkerfum barnsins (Conkbayir og Pascal, 2015). Þetta kerfi snýr 

að stjórnsýslunni og eru lög um leikskóla, aðalnámskrá og persónuverndarlöggjöfin skýr 
dæmi um áhrif lýðkerfisins á miðkerfið og nærkerfið, en starfsfólk leikskóla þarf að vinna 

eftir þeim reglum og gildum sem þar koma fram. 

Fimmta og síðasta kerfið, lífkerfið, kom til sögunnar nokkru seinna innan kenningar 
Bronfenbrenners. Lífkerfið er ekki beint eitt af þrepum vistfræðikenningarinnar heldu vísar 
það til þessa tíma sem tekur fyrir barn að þroskast í lífinu. Það getur snúið að bæði 

hugrænum, lífeðlisfræðilegum breytingum sem tengjast því að þroskast og eldast eins og að 

komast á kynþroskaskeiðið; og breytingum sem koma utanfrá, eins og skilnaður foreldra og 
stríð (Conkbayir og Pascal, 2015; Rosa og Tudge, 2013). Þegar áföll ber að garði getur verið 

krefjandi fyrir barn að takast á við upphaflegar tilfinningar sínar en með réttum stuðningi og 

nægum tíma getur styrkleiki tilfinninganna dofnað. (Conkbayir og Pascal, 2015). Eðli þessa 

upplifana eða atburða í lífi einstaklings breytir tengslum milli hans og umhverfisins og býr 
þannig til virkni sem kemur af stað þroskabreytingum. Taldi Bronfenbrenner þó að 

rannsakendur ættu að skoða einstaklinga bæði fyrir og eftir atburðina til að sjá hvort og 
hvernig breytingarnar kæmu fram hjá þeim (Rosa og Tudge, 2013). 
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3 Samskiptaleiðir 

Alasuutari (2010) segir tvær leiðir færar til þess að skoða samskipti á milli heimilis og 
leikskóla. Önnur leiðin lítur á kennara sem sérfræðinga í uppeldi og menntun en foreldrar eru 

aftur á móti ekki taldir standa jafnfætis við kennarana hvað varðar þekkingu og reynslu í 

menntun og uppeldi ungra barna. Hin leiðin segir foreldra og kennara standa jafnfætis þegar 
kemur að samskiptum milli heimilis og leikskóla; það er að bæði foreldrar og kennarar eru 

sérfræðingar þegar kemur að börnum. Litið er á foreldra sem sérfræðinga í sínum eigin 

börnum á meðan kennarar eru sérfræðingar þegar kemur að þeim börnum sem þeir sinna 
(Alasuutari, 2010). Urie Bronfenbrenner (1979) orðaði það þannig að leikskólakennarar og 

annað starfsfólk eru sérfræðingar um börn á meðan foreldrar eru áhugafólk og hafa því 

mismunadi ástæður fyrir að sinna uppeldi barna.  

Árangursrík samskipti eru mikilvæg til að byggja upp gott samband á milli heimilis og 
leikskóla og auka tengingu foreldra við leikskólann. Leikskólakennarar eru menntaðir í 

kennslu en þeir þurfa líka að búa yfir þekkingu og færni í samskiptum (Graham-Clay, 2005). 

Knopf og Swick (2007) greina frá því sterkt samband milli foreldra og kennara hefur mikil 
áhrif á hvaða augum foreldrar líta kennslu og umönnun leikskólans. Bæði einhliða og 

gagnkvæmar samskiptaleiðir eru notaðar í leikskólum. Algengustu samskiptaleiðirnar í dag 

eru fyrst og fremst samskipti í forstofu leikskóla, þar á eftir koma samtöl í síma og samskipti í 
gegnum samskiptaforrit, tölvupóst, vefsíður, skilaboðatöflur og í gegn um myndir ásamt 

foreldraviðtölum sem fara alla jafnan fram í leikskólum tvisvar á ári (Jóhanna Einarsdóttir 

o.fl., 2013; Natale og Lubniewski, 2018). Leikskólakennarar eiga að sinna samskiptum við 

heimilin frekar en leiðbeinendur, það er þeirra að axla þá faglegu ábyrgð sem samskipti og 
samstarf við heimilin krefjast (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2013). Hluti af starfslýsingu 

deildarstjóra er að skipuleggja samvinnu við fjölskyldur barnanna, ásamt því að sinna 
aðlögun, foreldrasamtölum og daglegum samskiptum. Deildarstjóri á einnig að sjá til þess að 

fjölskyldur fái upplýsingar um líðan og þroska barnanna ásamt því sem fram fer yfir daginn 

með tilliti til trúnaðar við aðra einstaklinga. Hluti af starfslýsingu leikskólakennara er starfa í 
nánu samstarfi við fjölskyldur barnanna og taka þátt í foreldraviðtölum (ki.is, e.d.). 

Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2017) töldu allir foreldrar 

mikilvægt að hafa samstarf á milli heimilis og leikskóla og vildu þeir allir leggja sitt af mörkum 

til þess að gera samskiptin vönduð og samstarfið gott. Þannig myndist aukið traust sem hefur 

góð áhrif á öryggistilfinningu barnanna. Samkvæmt Bronfenbrenner (1979) þurfa skólinn og 

heimilið vinna vel saman þegar kemur að samskiptum, þátttöku og upplýsingagjöf er varðar 

barnið. Sira o.fl. (2018) framkvæmdu rannsókn sem snéri að uppbyggingu sambands milli 
heimilis og leikskóla. Þar kom fram að meiri en helmingur foreldra töldu að góð samskipti á 

milli leikskólakennara, leikskólastjóra og foreldra væri til hins betra. Foreldrar gerðu einnig 



 

14 

meiri væntingar til kennara og töldu það á ábyrgð hans að segja frá erfiðum aðstæðum, huga 

að fjölbreyttum þörfum barna, allir hafi jöfn tækifæri og byggja upp samskipti við heimilin. 

Þar sem tengsl starfsfólks við foreldra og forráðamenn barnsins eru mikilvæg, þá er hægt 
nota ýmsar leiðir til samskipta. Þar má helst nefna fréttabréf, upplýsingar á upplýsingatöflum 

og ljósmyndir sem sýna frá barnastarfi gefur foreldrum mikið af þeim upplýsingum sem þeir 

óska eftir (Graham-Clay, 2005; Raikes og Edwards, 2009). Mikilvægt er að bjóða upp á 
samskiptaleiðir milli heimilis og leikskóla þar sem foreldrar geta bæði tekið á móti og gefið 

sjálfir upplýsingar um barnið (Oke o.fl., 2020). Í rannsókn Thompson o.fl. (2015) kemur fram 

að samskipti í eigin persónu (t.d. í forstofu leikskóla eða foreldraviðtölum) ýttu undir meiri 
skilning þar sem sjón og heyrn hjálpa til við að lesa í aðstæðurnar og líkamstjáningu þess sem 

rætt er við. Foreldrar og leikskólakennarar í rannsókn Lang o.fl. (2016) notuðu  ýmsar 

samskiptaleiðir eins og tölvupóst, smáskilaboð og samskipti í persónu, en þegar kom að 
foreldrum með barn í aðlögun, þótti þeim foreldrum betra að styðjast við símtöl á meðan 

barnið aðlagaðist leikskólanum. 

 

3.1 Samtöl í eigin persónu 

Knopf og Swick (2007) telja skipta máli að starfsfólk taki þátt í vönduðum og hnitmiðuðum 

samskiptum við foreldra til þess að koma tengingu á milli heimilis og leikskóla. Þessi 
samskipti þurfa þó ekki að vera dagleg en haga þarf þeim þannig að foreldrinu finnist það 

vera upplýst um starf deildarinnar. Töldu þeir að samskipti augliti til auglitis væru æskileg en 

ef það væri ekki möguleiki þá gæti hjálpað að nota bréf, símtöl og tölvupóst. Börnum líður 
vel þegar það er samræmi á milli nærkerfa og miðkerfis þar sem kerfin byggjast á 

gagnkvæmum samskiptum milli heimilis og leikskóla (Bronfenbrenner, 1979; Oke o.fl., 2020).  

Í rannskókn Oke o.fl. (2020) kom fram að nærkerfi og miðkerfi einkennast af tengslum og 

byggja á gagnkvæmum samskiptum milli heimilis og leikskóla. Einnig kom fram í sömu 

rannsókn að viðhorf starfsmanns gagnvart fjölskyldunni getur stuðlað að eða komið í veg 

fyrir þátttöku fjölskyldunnar innan leikskólans. Samskipti í eigin persónu geta byggt upp 

betra samband á milli heimilis og leikskóla þar sem foreldrarnir fá að kynnast kennurunum 
aðeins betur vegna persónulegrar nálægðar í þess háttar samskiptum (Thompson o.fl., 

2015). 

Rimm-Kaufman og Zhang (2005) skilgreina muninn á formlegum og óformlegum 
samskiptum þannig að formleg samskipti tengjast upplýsingum um tiltekið barn og deilingu 

þeirra á milli einstaklinga, eins og símtal milli heimilis og leikskóla, foreldrafundir, fréttabréf 

og annað þar sem aðeins þrjár eða fleirri setningar eru notaðar. Stutt samtöl eiga sér oft stað 
í forstofu leikskólans og eru tíðari en þau á undan og snúa frekar að því hvað tiltekið barn 



 

15 

hefur gert yfir daginn. Óformleg samskipti snúast ekki endilega um ákveðið barn heldur um 

hóp barna eins og leikskóladeild, eins og fréttabréf sem sent er á alla deildina, samtöl í 
upphaf og lok dags sem ekki tengjast því sem barnið lærði yfir daginn. Óformleg samskipti 

geta verið þýðingarmikil, eins og samræður þegar barn mætir eða er sótt. Foreldrum finnst 

mikilvægt að heyra hvernig dagurinn hafi gengið og geta skoðað myndir frá deginum á 

vefsíðu skólans með börnunum (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). 

Í rannsókn Oke o.fl. (2020) kom fram að nokkrar fjölskyldur bjuggust við opnum og 

kurteisum samtölum við starfsfólkið en þeim þótti stundum erfitt að ná tali af því. Foreldrar 

vildu vita hvað væri að gerast yfir daginn og geta látið vita hvað væri í gangi heima fyrir. 
Hvort sem samskiptin eru formleg eða óformleg þá þurfa þau ekki alltaf að vera augliti til 

auglitis, heldur þarf að finna þær leiðir sem henta hverju sinni. Eitt er þó gott að hafa í huga, 

þegar samskipti fara í gegn um stafræna miðla missa foreldri eða kennari möguleikann á að 
lesa í svipbrigði þess sem rætt er við og getur það valdið misskilningi á milli aðila, sérstaklega 

þegar um viðkvæm málefni er að ræða (Natale og Lubniewski, 2018). Knopf og Swick (2007) 

greina frá því að þegar foreldrar leita til starfsfólks þá þarf að ganga í skugga um að 
foreldrarnir viti að starfsfólkið hafi verið að hlusta. Töldu þeir að besta leiðin til þess væri að 
útskýra aðstæður eða gera úrbætur á því sem foreldrið hafði áhyggjur af. Það skiptir þó 

mestu að hlusta á áhyggjur foreldranna, endurtaka það sem sagt var svo þeir viti að hlustað 
hafi verið á þá. Í rannsókn Lang o.fl. (2016) kom fram að foreldrar vildu fá reglulega 
upplýsingagjöf frá leikskólakennurum, hvort sem um væri að ræða upplýsingar um barnið 

sjálft eða leikskólastarfið. Það sama átti við um leikskólakennarana, sem vildu fá upplýsingar 
frá foreldrum með reglulegu millibili. Oakes o.fl. (2020) gerðu rannsókn sem snýr að 

samskiptum heimilis og leikskóla varðandi svefn barna, kom fram að flestir foreldrarnir 
ræddu við starfsfólk þegar það annað hvort kom með barnið í leikskólann eða sótti það. Þessi 

samtöl voru þó stutt og hnitmiðuð til að tefja ekki í forstofu leikskólans. 

Niðurstöður rannsóknar Murray o.fl. (2015) sem snýr að samskiptum milli heimilis og 
leikskóla annars vegar og heimilis og skóla hins vegar sýndu að starfsfólk leikskóla voru iðnari 

við að upplýsa foreldra um stöðu barnanna og hjálpa foreldrunum að skilja þroskastig 
barnanna og veita þeim upplýsingar um samfélagsþjónustu. Starfsfólk skólanna aftur á móti 

var duglegra við að ráðleggja foreldrum við að aðstoða börn sín heima fyrir og hvernig hægt 

væri að taka þátt í skólaviðburðum. Í rannsókn Sandberg og Vuorinen (2008) kom fram að 
því yngri sem barnið er því mikilvægara finnst kennurum að dagleg samskipti séu til staðar. 

Líkamleg velferð barna er yfirleitt ástæða samskiptanna eins og hvernig barnið svaf og 

borðaði yfir daginn. Þar kom einnig fram að sums staðar eru töflur með þessum 

upplýsingum. Foreldrar eldri barna voru aftur á móti meira að spyrja út í andlega velferð 
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barnanna, félagslíf barna verður veigameira og áherslan flyst yfir á hvernig samskiptum 

þeirra við vini og starfsfólk er háttað. 

Reedy og McGarth (2010) halda því fram að stutt samskipti í forstofu leikskólans þegar 
börnin mæta og eru sótt, leggi grunn að góðum samskiptum. Í daglegum samskiptum þarf að 

gæta þess að tillit sé tekið til tilfinninga og skoðana barna og fullorðinna og vilji fyrir 

samvinnu allra aðila sem koma að máli sé fyrir hendi. Dagleg samskipti í forstofum leikskóla 
þegar barn mætir eða fer heim eru mikilvæg enda gefst kennurum tækifæri til þess að gefa 

upplýsingar um leikskóladag barnsins, kynna fyrir þeim það sem er á döfinni í leikskólanum 

og svara spurningum foreldra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Samkvæmt rannsókn Reedy og McGarth (2010) kom í ljós að flestir foreldrar vildu fá eins 

mikið af upplýsingum um daginn og hægt var, hvort sem það voru munnlegar eða skriflegar 

upplýsingar. Upplýsingar eins og hvernig barnið borðaði og svaf ásamt því hvað það gerði yfir 

daginn voru upplýsingar sem flestir foreldrar vilja vita að degi loknum. Samskipti milli 
foreldra og starfsfólks eru sjaldnast einföld og þarf að gæta þess að ekki rísi upp 

misskilningur. Starfsfólk er gjarnan færra við opnun og lokun leikskólans en yfir daginn og því 

ekki alltaf auðvelt fyrir starfsfólk að vera frammi í forstofu í samtölum á sama tíma og það  
þarf að sinna börnunum. Höfðu sumir foreldrar tilhneigingu til að hanga í forstofu í lok dags 

til þess að spjalla við kennarana og settu því kennarana í erfiða stöðu þar sem þeir þurftu að 

velja á milli þess að vera inni á deild að sinna börnunum eða frammi í forstofu að sinna 
foreldrunum. Þrátt fyrir að samskipti augliti til auglits skipti máli þá hafa samskipti í gegn um 

stafræna miðla auðveldað aðgengi að upplýsingum sem bæði foreldrar og starfsfólk sækjast 

eftir (Natale og Lubniewski, 2018). 

 

3.2 Foreldraviðtöl og námsmat 

Foreldraviðtöl eru góð leið til að auka og bæta samskipti á milli heimilis og leikskóla. Þar er 
farið yfir hvernig barninu líður og foreldrar og leikskólakennarar hafa tækifæri á að ræða 

saman um það sem gengur vel og það sem miður fer. Tímamörk geta þó komið í veg fyrir að 

foreldrar og leikskólakennarar nái þeirri tengingu sem vonast er eftir (Graham-Clay, 2005). Í 
reglubundnum foreldraviðtölum er farið dýpra í líðan, nám og þroska barna, bæði heima fyrir 

og í leikskólanum. Þar geta foreldrar deilt upplýsingum að heiman sem styðja við nám 

barnsins og kennarar komið skilaboðum heim um þroska, nám og líðan barnsins svo foreldrar 
geti fylgst betur með þeirra skólagöngu og hvatt þau áfram (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Foreldraviðtöl ganga iðulega betur þegar foreldrum finnst 

þeir vera velkomnir og fá tækifæri til að tjá skoðun sína á málefnum viðtalanna (Graham-
Clay, 2005). 
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Í íslenskri rannsókn sem gerð var á samskiptum leikskólakennara og leiðbeinanda við 

foreldra kemur fram að munur sé á því hver sjái um samskipti á milli heimilis og leikskóla. 
Leikskólakennarar sjá í flestum tilfellum um formleg samskipti við foreldra, eins og 

foreldraviðtöl og samskipti við foreldra barna með sérþarfir. Einnig kom fram að 

leikskólakennarar sjá frekar um erfiðari og viðkvæmari samtöl á meðan allir, bæði 

leikskólakennarar og ófaglært starfsfólk, sinntu jafnt daglegum störfum, umönnun og leik 
barna (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2013). Í rannsókn Ciucci o.fl. (2018) kom í ljós að 

reynslumiklir kennarar og kennarar sem áttu að minnsta kosti eitt barn voru líklegri til að 

ræða um tilfinningar barna við foreldrana. Í rannsókn Thompson o.fl. (2015) töluðu foreldrar 

um að samskipti um hegðun og félagsleg vandamál væri betur háttað í eigin persónu eða í 

gegn um síma, þá væri auðveldara að túlka viðbrögð beggja aðila heldur en ef um tölvupóst 

væri að ræða. Í rannsókn Rimm-Kaufman og Zhang (2005) kom í ljós að feður áttu í mun 

minna sambandi við kennara sinna barna heldur en aðrir fjölskyldumeðlimir. Sýndi hún 
einnig  að samskipti milli feðra og skóla voru ekki eins og samskipti annarra 

fjölskyldumeðlima og skóla. Þar kom einnig fram að samskiptin voru yfirleitt frá skóla til 

föður og voru þau yfirleitt lengri samtöl eins og foreldraviðtöl, í skólanum. 

Eitt af því sem krefst samskipta á milli heimila og leikskóla er námsmat og umsagnir þar 

sem kemur fram hvers sé ætlast er til af nemendum. Námsmatið þarf að vera skýrt svo allir 
aðilar skilji hvaða kröfur eru gerðar til barnanna. Stuðst er við námsmat og umsagnir til þess 
að bæta kennslu og nám hvers barns ásamt því að tryggja að leikskólinn sé að fara eftir 

lögum og regluverki. Matið skal einnig efla sjálfsmynd og sjálfstraust barna og stuðla að 
jafnrétti til menntunar, foreldrar fá í leiðinni betri innsýn og skilning á námsferli barna sinna, 

styrkleika og áhuga þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Knopf og Swick 
(2008) fjölluðu um foreldraviðtöl í grein sinni. Þar kemur fram að tilgangur foreldraviðtala er 

að segja foreldrum frá stöðu barns bæði félags- og námslega. Einnig geta foreldrar og 

kennarar deilt upplýsingum sem snúa að þroska barns almennt. 

 

3.3 Rafræn samskipti 

Samskipti sem einskorðast við hefðbundnar aðferðir eins og símtöl og foreldrafundi geta 

hamlað daglegum tengslum á milli heimilis og skóla en margar fjölskyldur geta átt erfitt með 

að taka á móti símtölum eða mæta á fundi í skólanum. Þar má nefna foreldra sem þurfa að 
sinna tveimur störfum, árekstrar í dagsskipulagi eða skilnaðarforeldrar sem búa í sitthvoru 

bæjarfélaginu og hafa ekki tök á þátttöku (Zhang o.fl., 2018). Þar geta stafrænir miðlar komið 

að góðum notum (Bordalba og Bochaca, 2019). Tækniframfarir síðustu ára hafa haft mikil 
áhrif á það hvernig fólk á í samskiptum sín á milli (Natale og Lubniewski, 2018).  Notkun 
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stafrænna miðla hefur aukist svo um munar síðustu ár út um allan heim og er menntakerfið 

þar engin undantekning. Algengar leiðir til samskipta í dag eru í gegn um hin ýmsu tæki eins 
og snjallsíma, tölvur og spjaldtölvur (Gauvreau og Sandall, 2019; Natale og Lubniewski, 

2018). Özdamlı og Yıldız (2014) telja að kennarar hafi möguleika á að auka og bæta samskipti 

milli heimilis og skóla með stafrænum miðlum þar sem allir foreldrar hafi ekki tækifæri til að 

mæta á foreldrafundi eða aðra viðburði í skólanum vegna tímaskorts. Þannig er hægt að 
bjóða foreldrum fjarfundi í gegn um Internetið. 

Á því leikur enginn vafi að stafrænir miðlar geta aukið samskiptin á milli heimilis og 

leikskóla og þannig létt á áskorunum og hindrunum sem snúa að bæði tíma og fjarlægð sem 
bæði foreldrar og starfsfólk geta fundið fyrir (Zhang o.fl., 2018). Anne-Mari Kuusimäki o.fl. 

(2019) gerðu rannsókn sem snéri að sýn foreldra og kennara á rafræn samskipti. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að bæði foreldrar og kennarar höfðu almennt jákvæða reynslu af 
þess konar samskiptum. Foreldrum fannst þeir þó fá minna af jákvæðum athugasemdum um 

börnin í gegn um rafræn samskipti en kennararnir töldu þó að þeir gæfu nóg af jákvæðum 

athugasemdum. Munur var  á upplifun foreldra eftir því hvort þeir byggju í dreifbýli eða 
þéttbýli. Foreldrar í dreifbýli töldu þetta til góðs því ekki væri auðvelt fyrir þá að komast á 
milli staða vegna langra vegalengda og því oft erfitt að hittast í persónu. Þeir töldu sig einnig 

fá nóg af jákvæðum athugasemdum en þeir sem bjuggu í þéttbýli voru ekki eins jákvæðir. 
Foreldrum í dreifbýli fannst samstarfið á milli heimilis og skóla verða betra með tilkomu 
rafrænu samskiptanna en foreldrar í þéttbýli voru ekki alveg á sömu nótum. 

Í rannsókn Özdamlı og Yıldız (2014) kom fram að meðal stærri þátta sem komu í veg fyrir 
áhrifaríkt samstarf milli heimilis og skóla væri vegna þess að foreldra hefðu ekki tíma til að 

mæta á foreldrafundi og aðra viðburði í skólanum en með stafrænum miðlum hefði verið 
möguleiki á að stofna til samskipta í gegn um þá. Í rannsókn Olmstead (2013) sem snéri að 

notkun stafrænna miðla til að betrumbæta samskipti milli heimilis og skóla og auka þátttöku 
foreldra kom fram að flestir kennarar og foreldrar töldu að samskipti í gegn um stafræna 

miðla væri ákjósanlegur kostur. Þótti báðum hópum stafrænn miðill vera áhrifaríkt tæki til að 

efla þátttöku foreldra en kennarar þurftu þó að velja réttu leiðina til að koma upplýsingunum 
áfram til foreldranna. Samskipti í gegn um smáskilaboð í snjallsímum gera samskiptin 

auðveldri fyrir þátttöku foreldra þegar kemur að námi barna. 

Samskipti í gegnum snjallsímana geta verið ein leið til að breyta samskiptamynstri milli 
heimilis og skóla til hins betra (Ziden o.fl., 2020) og þannig myndað tengingu á milli heimilis 

og skóla þar sem samskiptin geta farið fram á rauntíma (Natale og Lubniewski, 2018). 

Samkvæmt rannsókn Bordalba og Bochaca (2019) töldu bæði foreldrar og starfsfólk það vera 

kost að geta lesið skilaboðin og svarað þeim þegar þeim gafst tími til. Kennarar í 
rannsókninni voru jákvæðir gagnvart þróun stafrænna miðla, hluti foreldranna virtust 
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spenntir fyrir einfaldleikanum sem fylgir stafrænum miðlum en þóttu innskráning inn í kerfið 

vera kvöð. 

Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2017) töluðu leikskólakennarar 
minna um nauðsyn óformlegra samskipta og meira um upplýsingaflæði sem þeir töldu skipta 

miklu máli. Rafræn samskipti voru hluti af því upplýsingaflæði eins og vikulegur tölvupóstur 

um það sem börnin höfðu haft fyrir stafni og hvað væri á döfinni á næstunni. 
Leikskólakennararnir höfðu þó áhyggjur af því að vera veita foreldrunum of miklar 

upplýsingar og vera stöðugt að minna á það sem væri fram undan. Það væri þó mikilvægt að 

koma upplýsingum um leikskólastarfið til foreldranna. Ziden o.fl. (2020) sáu í rannsókn sinni 
að foreldrar voru jákvæðir gagnvart notkun á stafrænum miðlum gegnum snjallsíma og 

sérstaklega smáskilaboða sem tæki til samskipta við skólann. Þótti þeim þó stafrænir miðlar 

ekki vera notaðir eins vel og kostur var. Foreldrarnir vildu einnig að heimasíða skólans væru 
uppfærð oftar með nýjum upplýsingum. Í rannsókn Bordalba og Bochaca (2019) kom fram að 

notkun samskipta í gegn um stafræna miðla ætti aðallega að vera fyrir viðfangsefni tengd 

námi barnsins og mikilvægar upplýsingar eins og fjarvistarskráning barna á meðan málefni 
eins og þroski og líðan barns ásamt viðkvæmum umræðum ætti að ræða frekar í persónu. 

Özdamlı og Yıldız (2014) telja að hægt sé að komast yfir þá hindrun sem tímaleysi 

foreldra getur verið með því að nota stafræna miðla þar sem flestir séu með nettengda 

farsíma á sér. Í rannsókn Olmstead (2013) sögðu bæði foreldrar og kennarar að þeir vildu 
haga samskiptum í gegn um tölvupóst, smáskilaboð (sms) og fréttabréf. Mikilvægar 

tilkynningar sem varða röskun á skólastarfi (eins og lokun leikskólans) þarf þó einnig að 

tilkynna á annan hátt en bara í gegn um stafræna miðla: Skrifa tilkynningu á upplýsingatöflu, 

senda tölvupóst og láta vita þegar börnin eru sótt sem dæmi (Zhang o.fl., 2018). 

Þegar kemur að skriflegum upplýsingum þá bjóða samskiptaforrit upp á hentuga leið til 

að koma þeim auðveldlega til skila. Þar geta foreldrar séð og beðið um þær upplýsingar sem 

þeir óska eftir (Karellen, e.d.; Vala, 2018) án þess að teppa forstofuna til að reyna að ná tali 

af starfsmanni. Samkvæmt rannsókn Özdamlı og Yıldız (2014) voru foreldrar ánægðir með 

notkun snjalltækja og að þeir væru jákvæðir gagnvart því að nota stafræna miðla sem eina af 

mörgum samskiptaleiðum. Þótt samskipti á milli heimila og skóla hafa orðið auðveldari og 

skjótvirkari með hjálp þeirra tækja sem tengjast veraldarvefnum, fela þau einnig í sér 

áhættuþætti sem mikilvægt er að huga að (Debeljuh o.fl., 2019). Þar ber helst að nefna 

persónuverndarsjónarmið, reglur leikskólana um notkun á tækjum í einkaeigu hvort sem um 

ræðir bann við notkun eða notkun, gegn því að skrifa undir þagnarskyldu. Auk þess eru ekki 

allir kennarar viljugir til að deila símanúmerinu sínu með foreldrum (Gauvreau og Sandall, 

2019). 
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3.3.1 Tölvupóstur 

Tilkoma snjallsímana hefur haft áhrif á hvernig foreldrar og kennarar stunda samskipti sín á 

milli en flestir í dag eru með snjallsíma og fá tölvupóst beint í símann sem gerir þeim auðvelt 
fyrir að lesa og svara pósti frá kennara barns síns (Thompson o.fl., 2015). Tölvupóstur getur 

verið ein leið af mörgum sem leikskólakennarar geta nýtt sér til þess að segja foreldrum frá 

skemmtilegum atvikum tengdum þroska barnsins, framförum, sögum og fallegum vinalegum 
augnablikum. Þessi jákvæða leið í samskiptum getur aukið gagnkvæm samskipti þar sem 

foreldrar hafa tækifæri á að svara á svipaðan máta (Mitchell o.fl., 2009). Knopf og Swick 

(2008) greindu frá í grein sinni að tölvupóstur væri skilvirk og þægileg leið til samskipta milli 
heimilis og leikskóla og hægt að nota þegar ekki er hægt að ná tali af foreldrum í eigin 

persónu. Þessi leið er þó ekki eins persónuleg og foreldrar ekki endilega til í að deila 

mikilvægum upplýsingum á þennan máta. 

Í rannsókn sem snéri að samskiptum og stafrænum miðlum kom í ljós að flestar 

fjölskyldur völdu að eiga aðallega samskipti í gegnum tölvupóst, þeim fannst aðgengi að 

kennaranum betra þannig (Natale og Lubniewski, 2018). Tölvupóstinn er einnig hægt að nota 

til að koma skilaboðum og áminningum áleiðis eins og upplýsingar um foreldraviðtöl og 
vettvangsferðir (Mitchell o.fl., 2009). 

Í rannsókn Olmstead (2013) kom fram að kennarar notuðu tölvupóst til samskipta við 
foreldra en aðeins hluti kennara notaði tölvupóstinn til að koma nýjum upplýsingum um 

barnahópinn og tilkynningum til foreldra til skila. Foreldrar sögðust nota tölvupóst til 

samskipta við kennarana, þó aðallega um efni sem tengist menntun barnanna. Thompson 
o.fl. (2015) komust að svipaðri niðurstöðu varðandi foreldra og tölvupóst, en þeir völdu 

tölvupóstinn fram yfir aðra möguleika á samskiptum og var ein ástæðan talin snúa að 
þægindum við að foreldrar gætu lesið og svarað póstinum eftir eigin hentugleika. Önnur 
ástæða var að það þótti fljótlegt og auðvelt að eiga í samskiptum í gegnum tölvupóst. 

Tölvupóstur og aðrir stafrænir miðlar hafa líka neikvæðar hliðar, þá aðallega það að geta ekki 
lesið í raddblæ og svipbrigði þess sem talað er við og þá er hætta á að það verði 
misskilningur á milli foreldra og kennara (Bordalba og Bochaca, 2019). 

Í finnskri rannsókn kom fram að bæði foreldrar og kennarar töldu rafræn samskipti henta 
þeim vel. Foreldrar töluðu þó um að þeir vildu hafa fleiri möguleika á samskiptum  eins og að 

hittast í persónu þó flestir af þeim læsu rafræn skilaboð frá kennurum (Kuusimäki o.fl., 

2019). 
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3.3.2 Samskiptaforrit fyrir leikskóla 

Með tilkomu stafrænna miðla hefur starfsfólk leikskóla nýtt tækifæri til samskipta í gegnum 

samskiptaforrit (Gauvreau og Sandall, 2019). Can (2016) rannsakaði notkun á 
samskiptaforriti sem samskiptaleið á milli heimilis og skóla og sýn foreldra á notkun 

samskiptaforritsins. Þar kom í ljós að flestum foreldrunum þótti samskipti við kennara í gegn 

um samskiptaforritið vera áhrifarík, flæði upplýsinga vera gott og viðmótið notendavænt. 
Flestir foreldrarnir voru mjög ánægðir með samskiptaforritið og voru tilbúnir að nota það 

áfram.  

Samskiptaforritin Karellen og Vala eru hönnuð fyrir leikskóla og eru þau smáforrit sem 
helst eru notuð í leikskólum hér á landi um þessar mundir. Þar er hægt að miðla upplýsingum 

til foreldra, senda foreldrum myndir í rauntíma, skrá niður hvernig barnið borðaði og svaf, 

ásamt því að hafa viðveruskráningu og hægt að senda og taka á móti skilaboðum (Karellen, 

e.d.; Vala, 2018). Vala leikskólasamskiptaforrit er ekki einungis samskiptaforrit milli heimilis 

og leikskóla heldur líka fyrir dagforeldra. Vala á að auðvelda allt sem tengist rekstri 

leikskólans svo sem umsóknir, vistun, biðlistar og afslættir á leikskólagjöldum sem dæmi 

(Vala, 2018). Karellen (e.d.) samskiptaforritið hefur tvö mismunandi viðmót, annað fyrir 
foreldra og hitt fyrir starfsfólk. Viðmót foreldra hefur yfirsýn yfir leikskóladag barnsins, 

hvenær það mætti og svar sótt, hvernig það borðaði og svaf ásamt ljósmyndum sem teknar 

voru yfir daginn. Viðmót starfsfólks hefur nemendalista fyrir deildirnar þar sem hægt er að 
skrá mætingu og brottför, mat og svefn ásamt því að bjóða upp á möguleika til að taka 

myndir af barnastarfi og senda til foreldra. Starfsfólk getur tekið myndir af einstökum 
börnum og barnahópum og sent á foreldra þeirra sem eru á myndinni. (Gauvreau og Sandall, 

2019; Karellen.is, e.d.; Vala.is, 2018) Það tekur stutta stund og er frekar auðvelt að taka 

myndir og senda áfram á foreldra á meðan skrifleg og munleg samskipti geta tekið lengri 

tíma (Gauvreau og Sandall, 2019). 

 

3.3.3 Samfélagsmiðlar 

Flestir nota samsfélagsmiðla á einhvern hátt nú til dags. Margir eiga aðgang að Facebook, 
Twitter, Instagram og öðrum samfélagsmiðlum og nota þá til samskipta við fjölskyldu, vini og 

vandamenn. Margir leikskóla bæði hér á Íslandi og erlendis hafa Facebooksíðu og/eða hóp 
sem tengist starfi leikskólans á einhverni hátt. Chen o.fl. (2018) gerðu rannsókn í Taívan sem 

snéri að sýn kennara á notkun samfélagsmiðla til upplýsingagjafar. Þar kom fram notkun 

samskiptamiðla eins og Facebook og Instagram, sé algeng á meðal leikskólakennara. Töldu 
þeir samfélagsmiðla gegna lykilhlutverki þegar kemur að upplýsingatækni og benda 

niðurstöður þeirra að því að samfélagsmiðlar geta bætt samskipti bæði á milli kennara sem 
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og á milli heimilis og leikskóla. Olmstead (2013) komst að því í sinni rannsókn að þrátt fyrir 

að kennarar notuðust ekki við Facebook, Twitter eða aðra samfélagsmiðla til samskipta á 
milli heimilis og skóla þá voru flestir þeirra tilbúnir til að nýta þessa miðla til samskipta. 

Hlutfall foreldra var þó aðeins lægra á þeim tíma sem niðurstöður rannsóknarinnar lágu fyrir, 

en um tveir þriðju þeirra voru tilbúnir að notast við Facebook til samskipta.  

 Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2017) var rætt um samskipti 
foreldra og leikskóla í gegn um Facebook. Þar töldu foreldrar í tveimur af fimm rýnihópum að 

það væri betri kostur að hafa lokaðan Facebookhóp en að notast við tölvupóst til samskipta. 

Bæði starfsfólk og foreldrar þyrftu að hafa aðgang að hópnum og semja þyrfti reglur um 

viðeigandi umræðuefni og myndbirtingar. Tveir aðrir rýnihópar voru á móti því að nota 

Facebook til samskipta og töldu betra að fá upplýsingar og áminningar í tölvupósti. Hluti 

þeirra leikskólakennara sem tóku þátt í rannsókninni höfðu notast við Facebook, Instagram 

og heimasíðu leikskólans til þess að senda myndbönd úr starfi til foreldra, sem voru ánægðir 
með að fá myndefni og meiri upplýsingar um starfið. Thompson o.fl. (2015) komumst að því 

að sá samfélagsmiðill sem foreldrar notuðu mest til samskipta við kennarana væri Facebook 

og var Instagram í öðru sæti. Nokkrir foreldrar nefndu að þeir notuðu Skype þegar möguleiki 
á samskiptum í eigin persónu væri ekki til staðar, en þá væri möguleiki að geta lesið í 

líkamstjáningu og raddblæ þess sem talað væri við. 

 

3.4 Samantekt 

Hér í kaflanum hefur verið farið yfir nokkrar samskiptaleiðir á milli heimilis og leikskóla. Góð 
samskipti á milli heimilis og leikskóla þurfa að vera skilvirk (Graham-Clay, 2005). Það getur 
haft mikil áhrif á sýn foreldra á leikskólastarfið eftir því hvernig sambandi þeirra við starfsfólk 

er háttað (Knopf og Swick, 2007). Foreldrar þurfa að geta bæði gefið og tekið á móti 

upplýsingum sem snúa að barninu og því mikilvægt að greiðar samskiptaleiðir séu til staðar 
(Oke o.fl., 2020). Samskipti í eigin persónu, hvort sem um ræðir foreldraviðtöl eða samtöl í 

forstofu leikskólans, auka skilning á milli einstaklinga þar sem hægt er að lesa í 

líkamstjáningu og svipbrigði þess sem talað er við (Thompson o.fl., 2015). Leikskólar nota 
bæði einhliða og gagnkvæmar samskiptaleiðir. Má þar helst nefna einhliða samskipti eins og 

vefsíður, myndir, fréttabréf og upplýsingar á skilaboðatöflum; og gagnkvæm samskipti eins 

og samtöl í forstofu leikskólanna, foreldraviðtöl, símtöl, tölvupóstar og samskipti í gegnum 
samskiptaforrit (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2013; Lang o.fl., 2016; Natale og Lubniewski, 

2018). 

Samtöl í eigin persónu samkvæmt Knopf og Swick (2007) þurfa ekki að vera dagleg en þó 
þannig að foreldrum finnist þeir upplýstir um það sem gengur á í leikskólanum. Foreldrum 



 

23 

þótti samskipti í persónu vera ákjósanlegur kostur, en nota aðrar samskiptaleiðir ef sá kostur 

er ekki í boði. Oke o.fl. (2020) greindu frá nokkrum fjölskyldum í sinni rannsókn sem þótti 
stundum erfitt að hitta á kennara barna sinna en foreldrarnir vildu fá að vita hvernig 

dagurinn hafi gengið og komið upplýsingum til skila til kennara ef þess þurfti. Foreldrar vilja 

fá upplýsingar reglulega um bæði barnið og starfið á leikskólanum og starfsfólkið vill 

sömuleiðis að fá upplýsingar um barnið og fréttir að heiman (Lang o.fl., 2016). Mikilvægt er 
að foreldrar viti að starfsfólk sé að hlusta á það sem þeir hafa að segja.   

 Foreldraviðtöl eru tími fyrir lengri samræður. Þar hafa kennarar og foreldrar tækifæri 

til að ræða um barnið, hvernig því líður, hvað gangi vel og hvað megi laga. Tímaramminn sem 

foreldrar fá er þó ekki alltaf nógur til að mynda betri tengsl (Graham-Clay, 2005). Samtöl sem 

snúa að hegðunar- og félagslegum vandamálum er betra að eiga í eigin persónu eða í gegn 

um síma heldur en í gegnum tölvupóst, þar sem möguleiki á að lesa í viðbrögð þess sem rætt 

er við betur (Thompson o.fl., 2015). Rafræn samskipti geta verið hluti af upplýsingaflæði 
leikskólans; eins og til dæmis með tilkynningapóstum varðandi starfsdaga, vettvangsferðir og 

annað sem tengist skólastarfinu og svo vikulegum tölvupóstum með upplýsingum um hvað 

var gert yfir vikuna og hvað koma skal á næstu vikum (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna 
Einarsdóttir, 2017). Bordabla og Bochaca (2019) telja að aðeins ætti að nota stafræna miðla 

til að miðla upplýsingum um nám barns og viðveruskráningu en umræðum um þroska og 

líðan barns og viðkvæm málefni eigi að ræða augliti til auglitis. 

Tölvupóstur getur verið skilvirk og þægileg leið þegar kemur að samskiptum milli heimilis 

og leikskóla, sérstaklega þegar erfitt er að ná á foreldrana í byrjun og lok dags (Knopf og 
Swick, 2008). Í rannsókn Natale og Lubniewski (2018) fannst foreldrum betra aðgengi að 

kennurum í gegn um tölvupóst en aðrar leiðir sem í boði voru. Mitchell o.fl. (2009) telja 
tölvupóstinn vera jákvæða samskiptaleið milli heimilis og leikskóla og að hann gefi foreldrum 

tækifæri á að svara á ámóta vegu. Bordalba og Bochaca (2019) benda þó á að bæði 

tölvupóstur og aðrir stafrænir miðlar geta haft neikvæðar hliðar, sérstaklega sé hætta á 

misskilningi á milli einstaklinga þar sem ekki er hægt að lesa í raddblæ eða svipbrigði þess 

sem rætt er við. 

Í leikskólum á Íslandi eru víða notuð sérstök samskiptaforrit fyrir leikskólastarf, Karellen 
og Vala. Þessi forrit er hægt að nota í viðveru-, matar- og hvíldarskráningu, til þess að taka 

myndir og senda smáskilaboð á milli foreldra og starfsfólks leikskóla. Þar er að finna tvenns 
konar viðmót með mismunandi valmöguleikum, annað ætlað foreldrum og hitt starfsfólki 

(Karellen.is, e.d.; Vala, 2018). Í rannsókn Can (2016) um samskiptaforrit þótti foreldrum 

upplýsingaflæði gott, viðmótið notendavænt og forritið áhrifaríkt og voru þeir tilbúinir til að 

halda samskiptum áfram í gegn um það. Samskiptaleiðir geta því verið ýmsar á milli heimilis 
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og leikskóla: samskipti augliti til auglitis í forstofu leikskóla eða í foreldraviðtölum, í gegn um 

síma, tölvupóst og nýjustu viðbótina, samskiptaforritin. 
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4 Umræður og lokaorð 

Í upphafi verkefnisins var eftirfarandi rannsóknarspurningu varpað fram: Hvaða ljósi varpar 
vistfræðikenning Bronfenbrenners á ólíkar samskiptaleiðir heimila og leikskóla? Nú verður 

gerð tilraun til þess að svara henni. Hér að ofan hafa nokkrar samskiptaleiðir milli heimilis og 

leikskóla verið skoðaðar, auk þess sem fjallað hefur verið um lagaumhverfi leikskólastarfs á 
Íslandi og vistfræðikenningu Urie Bronfenbrenners. Þá hafa einhliða og gagnkvæmar 

samskiptaleiðir verið skilgreindar. Einhliða samskiptaleiðir snúa yfirleitt að tilkynningum sem 

finna má í fréttabréfum, tölvupóstum og skilaboðum á skilaboðatöflum; skilaboðum þar sem 
ekki er óskað eftir svari. Gagnkvæm samskipti eru aftur á móti þegar tveir eða fleiri skiptast á 

upplýsingum eða skoðunum í eigin persónu eins og í forstofu eða í foreldraviðtölum, í 

gegnum tölvupóst, síma eða samskiptaforrit (Dolon og Lingham, 2012; Graham-Clay, 2005; 
Natale og Lubniewski, 2018). 

Ef byrjað er á því að skoða vistfræðikenningu Urie Bronfenbrenners (1977, 1979) þá 

fjallar hún um umhverfisþætti sem hafa áhrif á þroska barna en hægt er að tengja fyrstu 

fjögur kerfin innan kenningarinnar við samskipti á milli heimilis og leikskóla. Börn tilheyra 
nokkrum hópum í nærkerfinu; en þar er að finna hópa fólks sem tengjast þeim 

persónuböndum, svo sem; foreldrar, aðrir fjölskyldumeðlimir, vinir og leikskólinn, 

starfsfólkið og börnin. Allir þessir hópar fólks innan kerfisins hafa hver sitt hlutverk og hægt 
er að segja að foreldrar og starfsfólk leikskóla séu með mikilvægasta hlutverkið gagnvart 

börnunum, en það eru þeir einstaklingar sem sinna þeim hvað mest. 

Miðkerfið er svo safn þessara hópa sem vinna saman þegar kemur að börnunum 

(Bronfenbrenner, 1977, 1979; Conkbayir og Pascal, 2015). Samkvæmt lögum um leikskóla 
(nr. 90/2008) skulu foreldrar og leikskóli vera í samstarfi þar sem hægt er að efla og huga að 

þroska barna. Það er því hægt að segja að nærkerfin tvö, foreldrar annars vegar og 

leikskólinn hins vegar búi saman til eitt miðkerfi sem vinnur að uppeldi og þroska barnanna. 

Aðalnámskrá leikskóla fer ýtarlega í lýsingu á samstarfi þessara tveggja hópa, en þar kemur 

fram að starfsfólk leikskóla skuli vera fyrirmynd og eiga í góðum samskiptum við börn, 

fjölskyldur þeirra sem og starfsfólk. Leikskólakennarar og foreldrar skulu í sameiningu koma 

að þroska barna en starf leikskólans á að styðja samstarf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Með öðrum orðum, samstarf nærkerfanna tveggja, það er 

fjölskyldunnar og leikskólans, myndar miðkerfi sem á að vinna saman í öllu því sem við 

kemur barninu. Þannig er hægt að tengja samskiptaforrit við miðkerfið en það tengir saman 

nærkerfi með auknum samskiptum. 

  Þeir sem tilheyra þriðja kerfinu, stofnanakerfinu, eru einstaklingar og stofnanir sem eru 
ekki í beinum samskiptum við börnin eins og til dæmis vinnustaðir foreldra og fjölmiðlar 
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(Bronfenbrenner, 1977, 1979; Bronfenbrenner og Morris, 2006; Conkbayir og Pascal, 2015; 

Rosa og Tudge, 2013). Stafrænir miðlar geta einnig talist til fjölmiðla eða stofnana þar sem 
það eru fyrirtæki sem eiga og reka þá miðla. Natale og Lubniewski (2018) telja að þær 

tækniframfarir sem hafa orðið síðustu árin hafa breytt því hvernig fólk hefur samskipti sín á 

milli út um allan heim og innan menntakerfisins. Í dag geta samskipti milli heimilis og 

leikskóla einnig farið fram í gegn um spjaldtölvur, snjallsíma og tölvur (Gauvreau og Sandall, 
2019). Samkvæmt Zhang o.fl. (2018) hafa samskipti milli heimilis og leikskóla aukist með 

tilkomu stafrænu miðlanna og hindranir eins og tími og fjarlægð eitthvað sem foreldrar og 

starfsfólk finna minna fyrir. Özdamlı og Yıldız (2018) nefndu að flestir hafa snjallsíma á sér og 

því auðvelt að notast við stafræna miðla og þannig komist yfir hindrunina sem tímaleysi 

getur verið. 

Lýðkerfið er fjórða kerfið og snýr það að stjórnsýslu, lögum, menningarlegum gildum og 
venjum samfélagsins (Bronfenbrenner, 1977, 1979; Conkbayir og Pascal, 2015; Rosa og 

Tudge, 2013). Lýðkerfið hefur áhrif á öll hin kerfin og gefur að mörgu leyti tóninn fyrir 

hvernig þau eigi að haga sér. Lög um leikskóla (nr. 90/2008), persónuverndarlöggjöfin og 
aðalnámskrá leikskóla falla undir þetta kerfi enda skal starfsfólk leikskóla fara eftir þeim 
lögum og reglugerðum sem sett eru fyrir þeirra starfsstétt. Hluti af lögunum sem þeim er sett 

að fylgja snúa að samskiptum milli heimilis og leikskóla eins og fram hefur komið hér að ofan. 
Þar á meðal að leikskólastjórar sjái til þess að samvinna á milli heimilis og leikskóla sé í 
góðum farvegi og með velferð barnanna í fyrirrúmi. Starfsfólk skal vera meðal annars kurteist 

og lipurt í samskiptum milli heimilis og leikskóla (lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Þær samskiptaleiðir sem skoðaðar voru hér að ofan eru samtöl í persónu, foreldraviðtöl 

og rafræn samskipti sem skiptast upp í rafræn samskipti almennt, tölvupóst og 
samskiptaforrit fyrir leikskóla og flokkast þær undir samskiptaleiðir nærkerfa innan 

miðkerfisins. Samkvæmt Graham-Clay (2005) þurfa leikskólakennarar að hafa þekkingu og 
færni þegar kemur að samskiptum. Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) er farið inn á hvernig 

starfsfólk skal koma fram. Það skal sinna vinnu sinni af natni, samviskusemi og fagmennsku 

ásamt því að vera kurteist og lipurt þegar kemur að samskiptum við foreldra og foreldrar 
eiga að upplýsa starfsfólk um það sem við kemur barninu og leikskólagöngu þess. Höfundur 

telur þetta mjög mikilvægt atriði; starfsfólk þarf að vera tilbúið að taka á móti upplýsingum 

frá foreldrum óháð eigin skoðunum. Foreldrar þurfa að sama skapi að geta upplýst starfsfólk 
um mikilvæg og viðkvæm málefni, eins og til dæmis sérstakt mataræði vegna trúar- eða 

lífsskoðana, án þess að finnast það vera dæmt fyrir skoðanir sínar. Af fenginni reynslu 

höfundar er yfirleitt alltaf einhver innan starfsmannahópsins sem á erfitt með að virða óskir 

foreldra af því að viðkomandi starfsmaður er ósammála. 
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Samskipti í eigin persónu geta stuðlað að betri samskiptum á milli heimilis og leikskóla 

þar sem bæði nærkerfin, það er foreldrar og starfsfólk leikskóla hafa betri tækifæri til að 
kynnast og gera samskiptin persónulegri (Thompson, o.fl., 2015). Þessi samskipti eiga sér 

gjarnan stað í forstofu leikskólanna, nær dagleg samskipti þegar komið er með barnið eða 

það sótt þar sem starfsfólk og foreldrar skiptast á upplýsingum sem við kemur barninu. Þessi 

stuttu samtöl geta lagt góðan grunn að samskiptum milli heimilis og leikskóla samkvæmt 
Reedy og McGarth (2010). Tímaleysi foreldra og vinnutími starfsfólks getur þó verið hindrun 

þegar kemur að samskiptum sem fram fara í forstofum leikskóla; foreldrar að flýta sér í vinnu 

eða of fátt starfsfólk til að geta sinnt bæði börnum og samtölum við foreldra í byrjun og lok 

dags getur haft áhrif á hvort og hvenær þessi samskipti geta átt sér stað. 

Samkvæmt Graham-Clay (2005) eru foreldraviðtöl góð leið til að auka samskiptin á milli 

heimilis og leikskóla en þar er hægt að ræða saman í næði um bæði það sem gengur vel og 
það sem betur mætti fara. Taldi hún þó að tímamörk viðtalanna gætu stuðlað að því að ekki 

næðist eins góð tenging á milli heimilis og skóla eins og vonast var eftir. Af reynslu höfundar 

er tímaramminn sem gefinn er í foreldraviðtöl oft mjög stuttur og oft ekki nægur tími til að 
ræða saman þau málefni sem þarf að ræða, en í aðalnámskrá kemur fram að í 
foreldraviðtölum skal fara dýpra í málefni sem snúa að líðan, þroska og námi barna, bæði 

heima fyrir og í leikskólanum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Bæði 
foreldraviðtöl og samtöl í forstofu leikskólanna teljast til samskipta á milli nærkerfa og eru 
því hluti af miðkerfi í kenningu Bronfenbrenners. 

Rafræn samskipti á milli heimilis og leikskóla hafa aukist á síðustu árum. Fjölskyldur geta 
átt í erfiðleikum með að mæta í foreldraviðtöl eða á viðburði í leikskólanum eða átt erfitt 

með að taka á móti símtölum á vinnutíma og getur það komið í veg fyrir að hægt sé að 
mynda góð tengsl milli heimilis og leikskóla (Zhang o.fl., 2018). Með tilkomu tölvupósts og 

samskiptaforrita hafa samskiptaleiðir aukist en hér að ofan hefur verið vísað í nokkrar 
rannsóknir þar sem meðal annars kemur fram að almenn ánægja ríkti meðal foreldra og 

starfsfólks með tilkomu rafrænna samskipta, hægt væri að svara tölvupósti eða skilaboðum 

þegar tími gæfist og möguleiki á að huga vel að svari (Bordalba og Bochaca, 2019; Kuusimäki 
o.fl., 2019; Olmstead, 2013). Rafræn samskipti geta einnig verið einhliða og þá sem 

tilkynningar í gegn um heimasíðu, tölvupóst eða samskiptaforrit um viðburði eða sem 

upplýsingaveita um það sem fram fer í leikskólanum (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna 
Einarsdóttir, 2017). Það geta verið til dæmis fréttir á heimasíðu, vikupóstar í gegnum 

tölvupóst eða tilkynningar í gegnum samskiptaforritin. Af fenginni reynslu höfundar lesa ekki 

allir foreldrar tölvupóstinn sinn og því mikilvægt að hafa upplýsingarnar aðgengilegar á 

nokkrum stöðum, til þess að börnin missi ekki af viðburðum eða að foreldrarnir fari á mis við 

mikilvægar upplýsingar. 
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Eins og fram hefur komið hér að ofan þá eru tvö samskiptaforrit í notkun í leikskólum á 

Íslandi í dag, Karellen og Vala. Í leit að nánari upplýsingum um samskiptaforritin kom í ljós að 
lítið var til af aðgengilegum upplýsingum um Völu. Á heimasíðu Völu var aðeins lítil efnisgrein 

um samskiptaforritið ásamt einni síðu um persónuverndarstefnu fyrirtækisins. Á heimasíðu 

Karellen var hægt að finna ýmsar upplýsingar um samskiptaforritið, bæði viðmót þess sem 

og gagnagrunn og persónuverndarstefnu fyrirtækisins. Bæði forritin eiga að auðvelda 
samskipti á milli heimilis og leikskóla þar sem viðveruskráning, skráning matar og svefns 

barna og hægt að senda skilaboð á milli foreldra og starfsfólks deildar. Einnig er hægt að taka 

myndir í rauntíma og senda á foreldra (Karellen, e.d.; Vala, 2018). 

Samskiptaforritin geta tilheyrt bæði miðkerfi sem og stofnanakerfi innan 
vistfræðikenningar Bronfenbrenners. Ef við skoðum tengingu við miðkerfið fyrst þá er hægt 

að segja að samskiptaforritin geta verið stuðningur við tengingu á milli nærkerfa. Þau 
aðstoða foreldra og starfsfólk leikskóla við að eiga í meiri samskiptum sín á milli og tilheyra 

þannig miðkerfinu. Telur höfundur mikilvægt að nærkerfin tali vel saman og myndi gott 

miðkerfi til að huga sem best að þörfum barnanna; þannig geta tengsl milli þeirra 
einstaklinga sem sinna uppeldi þeirra orðið sterkari. Samskiptaforritin geta einnig tilheyrt 
stofnanakerfinu þar sem þau eru ekki í beinum tengslum við barnið, heldur hafa fyrirtækin 

sem eiga samskiptaforritin áhrif á velferð þess með því að auka samskiptin á milli heimilis og 
leikskóla. Höfundur telur þó betra að flokka samskiptaforritin með miðkerfinu frekar en 
stofnanakerfinu þar sem tengingin nær út fyrir fyrirtækið sem á og rekur forritið. 

Samskiptaforritin geta einnig flokkast með fjölmiðlum þar sem þau miðla upplýsingum á 
milli heimilis og leikskóla. Bronfenbrenner taldi að fjölmiðlar gætu haft neikvæð áhrif á 

þroska barna en þegar kenningin var sett fram hafði Bronfenbrenner eðlilega ekki vitneskju 
um þær framfarir sem yrðu í tækniheiminum næstu áratugina. Þróun tækninnar í heiminum 

hefur verið hröð og breytt því hvernig einstaklingar sinna innkaupum, starfi og samskiptum 
(Conkbayir og Pascal, 2015). Hafa ber í huga að þegar Bronfenbrenner setur fram 

vistfræðikenninguna þá eru samfélagsmiðlar ekki komnir fram á sjónarsviðið og samskipti í 

gegn um snjallforrit enn eftir að raungerast. 

Höfundur telur tækni og fjölmiðla ekki slæma í eðli sínu fyrir þroska barna heldur þarf að 

hugsa og velja vel hvaða efni er boðið upp á fyrir börn, enda eru til ýmis forrit, sjónvarpsefni 

og annað kennsluefni sem hefur möguleika á að hafa jákvæð áhrif á þroska barna. Einnig 

telur höfundur að samskiptaforritin séu frekar til góðs og hafa jákvæð áhrif á þroska barna 

þar sem foreldrar og starfsfólk hefur kost á að eiga í samskiptum í hröðu samfélagi nútímans. 

Með notkun samskiptaforritanna hafa nærkerfi barnsins meiri möguleika á að eiga í góðum 

og örari samskiptum sín á milli og þannig haldið betur utan um þroska og uppeldi barnsins. 
Af fenginni reynslu höfundar þá hafa foreldrar tækifæri á að senda skilaboð í gegn um 
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samskiptaforritin þegar þeim hentar til starfsfólks, starfsfólk hefur svo síðan val um að svara 

strax eða við hentugara tækifæri. Efnislegt innihald skilaboðanna getur líka skipt máli þegar 
kemur að því að svara, sumu þarf að svara eins fljótt og örugglega og auðið er á meðan 

önnur erindi mega bíða til betri tíma. 

Bæði samskiptaforritin sem um ræðir vinna eftir persónuverndarstefnu fyrirtækjanna 

sem reka þau. Þessar persónuverndarstefnur eru unnar útfrá lögum um persónuvernd (nr. 
90/2018) og vinnslu persónuupplýsinga, meðal annars með því að hafa tvennskonar viðmót – 

annars vegar fyrir foreldra og þær upplýsingar sem þeir hafa rétt á að fá og hins vegar fyrir 

starfsfólk með þeim upplýsingum sem það þarf til að sinna börnum á deildinni. Allir notendur 
þurfa auk þess að skrá sig inn á sinn aðgang til að nálgast þær upplýsingar sem þar er að 

finna (Karellen, e.d.; Vala, 2018). Eins og fram kom hér að ofan þá segir í lögum um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (nr. 90/2018) að öryggi skuli vera í hávegum 
haft þegar unnið er með persónuupplýsingar og að ábyrgðaraðilar skuli sjá til þess að 

persónuupplýsingarnar séu unnar á sanngjarnan og lögmætan máta og séu hæfilega mikilar 

og viðeigandi fyrir markmið þeirrar vinnslu sem um ræðir. Telur höfundur samskiptaforritin 
fara að þeim lögum sem þeim eru sett, foreldrar fá einungis upplýsingar um sitt barn, myndir 
geta þó verið af barni þeirra og þeim börnum sem er í leik eða starfi með því. Starfsfólk hefur 

einungis upplýsingar um þau börn sem tilheyra þeirri deild sem það starfar á og sér samskipti 
á milli foreldra og starfsfólks deildanna. 

Höfundur telur samskiptaforritin af hinu góða og að þau auki við þær samskiptaleiðir 

sem hafa verið á milli heimilis og leikskóla síðustu áratugi. Það er ekki langt síðan þessi forrit 

litu dagsins ljós en þau koma sterkt inn í leikskólasamfélagið þar sem margir, ef ekki flestir 

leikskólar landsins nota þau til samskipta á milli heimilis og leikskóla. 
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