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Formáli 
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heimamenningar og skólamenningar með markvissu samstarfi við foreldra 
leikskólabarna af erlendum uppruna. Megintilgangur ritgerðarinnar er að 
sýna fram á þörfina fyrir aukið samspil milli heimamenningar og 
skólamenningar í skólastarfi. Einnig hvernig megi stuðla að auknu samspili 
heimamenningar og skólamenningar með því að byggja upp öflugt samstarf 
við foreldra leikskólabarna af erlendum uppruna á Íslandi.  
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Íslands. Þakka ég þeim fyrir leiðsögn, stuðning og gagnlegar ábendingar. 
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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um heimamenningu og skólamenningu leikskólabarna, 
hvers vegna það er talið mikilvægt að auka samspil á milli menningar 
heimilis og skóla og hvernig megi gera það í nánu samstarfi við foreldra 
leikskólabarna, einkum foreldra af erlendum uppruna.  

Í fyrri hluta ritgerðarinnar eru kenningar félagsfræðingsins Bourdieu 
um vettvang, menningar- og félagsauð og veruhátt lagðar til grundvallar í 
verkefninu. Greint er frá umfjöllun fræðimanna um heimamenningu og 
skólamenningu og þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar og tengjast 
umfjöllunarefninu. Fjallað er um kenningu Bronfenbrenner um áhrif 
umhverfisins á þroska barna í félags- og menningarlegu samhengi. Einnig 
um það hvaða gildi foreldrasamstarf hefur í samskiptum milli heimilis og 
skóla til þess að stuðla að samspili heimamenningar og skólamenningar.  

Rannsóknir sem ég vísa til í verkefninu benda til þess að þegar leikskólar 
leggja litla áherslu á að kynnast heimamenningu barna, leiðir það til þess að 
skólamenningin verður ekki hliðholl öllum börnum og fjölskyldum þeirra. 
Einnig þegar lítil áhersla er lögð á samstarf milli heimils og skóla þá öðlast 
foreldrar ekki næga þekkingu á menningu skólans og þeim gefast fá tækifæri 
til að hafa áhrif á skólamenninguna. Það er því mikilvægt að byggja upp 
markvisst foreldrasamstarf í leikskólum sem stuðlar að samspili 
heimamenningar og skólamenningar. Þess vegna er í síðari hluta 
ritgerðarinnar lagður grunnur að þróunarverkefni fyrir leikskóla. Markmiðið 
með verkefninu er að efla samspil milli heimamenningar og skólamenningar 
með markvissu samstarfi við foreldra og sjónum er beint að samstarfi við 
foreldra af erlendum uppruna. Þróunarstarfið byggir á líkani Epstein um 
samstarf heimilis og skóla. Í þróunaráætlun eru valin forgangsverkefni sem 
miða að því að efla uppeldislega umræðu milli foreldra og starfsfólks, efla 
samskipti milli heimilis og skóla, efla þátttöku foreldra í skólastarfi og efla 
þátttöku foreldra í ákvörðunartöku í leikskólanum. Lagðar eru fram leiðir til 
að meta árangur þróunarstarfsins í þágu barna, foreldra og leikskólans.  
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Abstract 

Home culture and school culture 
How to increase interplay between home culture and school culture 
in greater collaboration with parents of foreign preschool children 

This paper discusses home and school culture of preschool children, why it is 
considered important to increase interplay between home and school culture 
and how this can achieved in greater collaboration with parents of preschool 
children, especially with foreign parents.  

In the first part of the essay theories of the sociologist Bourdieu on 
location and cultural and social capital and habitus are set as a basis in the 
project. Insights of scholars regarding home and school culture and relevant 
studies which have been conducted are utilized in the analysis of the paper’s 
topic. Theories of Bronfenbrenner are discussed regarding the influence of 
the environment on children’s development in a societal and cultural context 
in addition to what effect parental collaboration has in interaction between 
the home and school setting in order to support home and school culture.  

Research which I reference in this project indicates that when preschools 
place little emphasis on understanding the home culture of children the result 
is that school culture will not be well-received by all children and their 
families. Also, when little emphasis is placed on collaboration between the 
home and school, parents do not acquire adequate familiarity with the 
school’s culture or get the opportunity to impact it. It is vital to build a 
systematic partnership with parents that promotes interplay of home and 
school culture. With that in mind, a foundation for developmental projects 
for preschools is detailed in the latter part of this paper. The project’s 
objective is to strengthen collaboration between home and school culture in 
the form of a systematic partnership with parents where the effort is focused 
on foreign parents. The developmental project is built on the Epstein model 
of parental involvement in home and school life. Priority projects are chosen 
in the developmental strategy which aim to promote discussions between 
parents and staff on child rearing, to strengthen interaction between the 
school and home and to boost parental participation in education and 
decision making in the preschool. Methods to assess results of the 
developmental project are included for the benefit of children, parents and 
the preschool.  
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1 Inngangur 

Það er oftast stór stund í lífi barna og foreldra þeirra þegar börnin byrja í 
leikskóla og foreldrar leggja mikið traust í hendur þeirra sem eiga að annast 
uppeldi og menntun barnsins í skólanum. Flest börn eru að stíga sín fyrstu 
skref í langri skólagöngu og umhverfi og athafnir í leikskólanum geta verið 
framandi fyrir mörg þeirra. Á það einkum við um börn sem flytja til Íslands 
með foreldrum sínum frá menningarsvæði ólíku því íslenska. Það getur 
einnig átt við um börn sem alast upp á heimilum þar sem heimamenningin er 
ólík menningu íslenskra heimila.  Öll leikskólabörn eiga það þó sameiginlegt 
að hafa lært og tileinkað sér menningu á heimilinu í samskiptum við 
fjölskylduna. Smám saman hafa þau safnað að sér menningar- og félagsauði 
sem hjálpar þeim við að athafna sig inni á heimilinu. Þegar þau byrja síðan í 
leikskóla er mikilvægt að menningar- og félagsauðurinn nýtist þeim sem best 
svo þau megi halda áfram að þroskast og dafna og bæta við menningar- og 
félagsauðinn. Til þess að gera þeim það mögulegt þarf skólamenningin að 
vera í samhljómi við heimamenningu barnsins en skólamenningin finnur 
samhljóminn í gagnkvæmum samskiptum heimila og skóla. Þess vegna þarf 
að byggja upp markvisst samstarf við foreldra við upphaf leikskólagöngu 
barnsins og viðhalda samstarfinu þar til skólagöngu lýkur.  

Markmið og tilgangur með ritgerðinni er að draga fram þætti sem 
styðja mikilvægi þess að efla samspil milli heimamenningar og 
skólamenningar í leikskólum. Einnig að varpa ljósi á mikilvæg atriði í 
samstafi milli starfsfólks leikskóla og foreldra, einkum foreldra af 
erlendum uppruna. Rannsóknarspurningin er: Hvers vegna er mikilvægt 
efla samspil heimamenningar og skólamenningar í leikskólum á Íslandi 
og hvernig er hægt að efla það með markvissu samstarfi við foreldra af 
erlendum uppruna?  

Til að svara rannsóknarspurningunni þá er leitast við að útskýra hvað 
felist í hugtökunum heimamenning og skólamenning og þau tengd við 
kenningar Bourdieu um veruhátt, menningar- og félagsauð. Fjallað um 
rannsóknir og ákvæði í lögum um leikskóla sem tengjast heimamenningu, 
skólamenningu og foreldrasamstarfi. Umfjöllun um kenningu 
Bronfenbrennner um gildi samskipta og samstarfs milli heimilis og skóla 
fyrir þroskamöguleika barna. Að lokum eru gerð drög að þróunarverkefni 



 

 10

sem miðar að því takmarki að efla samspil heimamenningar og 
skólamenningar með markvissu foreldrasamstarfi.  

Viðfangsefnið sem ég vel að skoða í þessu verkefni hefur verið mér 
hugleikið um nokkurn tíma. Það tengist fjölgun barna af erlendum 
uppruna í leikskólum hér á landi síðastliðin ár og vangaveltum mínum um 
hvernig börnunum gangi að fóta sig í skóla þegar allt er þeim framandi og 
ólíkt því sem þau eiga að venjast að heiman. Í starfi mínu með börnum af 
erlendum uppruna í leikskóla hef ég veitt því athygli að aðlögunarferlið 
tekur langan tíma hjá flestum þeirra, lengi á eftir virðast þau ennþá 
óörugg og sum þeirra gráta mikið. Önnur eru það lánsöm að geta átt 
samskipti við börn í leikskólanum af sama uppruna eða við starfsfólk sem 
talar sama tungumál og þau. Það virðist veita þeim öryggi að geta yfirfært 
það sem þau þekkja að heiman yfir á umhverfið í leikskólanum. Þess 
vegna velti ég því fyrir mér hvort menning skólans sé einn af þeim 
þáttum sem hafa áhrif á hvernig þeim gengur að aðlagast við upphaf 
leikskólagöngu. Einnig hvort börnin eigi auðveldara með að aðlagast og 
leikskólagangan nýtist þeim betur þegar skólamenningin endurspeglar 
meira heimamenninguna.  

Ritgerðin skiptist í átta kafla og hefst á inngangi en þar er greint frá 
markmiðum og rannsóknarspurningu. Farið er yfir hugmyndina að 
verkefnavali og uppbyggingu ritgerðarinnar. Í öðrum kafla er fjallað um 
hugtakið menningu í almennri skilgreiningu þjóðmenningar. Hugtökin 
skólamenning og heimamenning eru skilgreind og tengd við kenningar 
Bourdieu um vettvang, veruhátt, menningar- og félagsauð. Einnig er greint 
frá niðurstöðum rannsókna til að varpa ljósi á hvers vegna er mikilvægt að 
efla samspil heimamenningar og skólamenningar. Í fjórða kafla er greint frá 
kenningu Bronfenbrenner en í þeim dregur hann upp heildstæða mynd af 
helstu áhrifaþáttum í þroska barna og mikilvægi foreldrasamstarfs í því 
samhengi. Einnig er fjallað um niðurstöður rannsókna um foreldrasamstarf 
og hvernig foreldrasamstarf birtist í lögum um leikskóla. Í fimmta kafla er 
stutt samantekt á þriðja og fjórða kafla. Í sjötta kafla er lagður grunnur að 
þróunarverkefni fyrir leikskóla og þróunaráætlun sett fram. Þróunarstarfið 
byggir á líkani Epstein (2001) um samstarf heimilis og skóla. Í 
þróunaráætlun eru valin forgangsverkefni sem miða að því að efla 
uppeldislega umræðu milli foreldra og starfsfólks, efla samskipti milli 
heimilis og skóla, efla þátttöku foreldra í skólastarfi og efla þátttöku foreldra 
í ákvörðunartöku í leikskólanum. Þróunarstarfinu er ætlað að ná til allra 
foreldra en sjónum er beint að foreldrum af erlendum uppruna. Í 
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þróunaráætlun kemur fram lýsing á verkefninu, markmiðum og lagðar eru 
fram leiðir til að meta þróunarstarfið. Í sjöunda kafla er 
rannsóknarspurningunni svarað og umræða um niðurstöður ritgerðarinnar. Í 
áttunda kafla eru niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman.  
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2 Menning 

Menning er yfirgripsmikið hugtak sem reynist erfitt að skilgreina á einfaldan 
hátt eða gera grein fyrir í stuttu máli, því merking þess er háð því í hvaða 
samhengi það er notað. Í íslenskri orðabók er hugtakið skilgreint til að 
mynda á þann hátt að menning sé sameiginlegur arfur (Mörður Árnason, 
2002). Þessa skilgreiningu má flokka undir almenna notkun á hugtakinu og 
táknar að hver þjóð eigi sér menningu sem skapi henni sérstöðu. Um er að 
ræða það sem jafnan er nefnt þjóðmenning og er hún ólík eftir þjóðum. Sem 
dæmi má nefna að á Íslandi er talað um íslenska þjóðmenningu og í Póllandi 
um pólska þjóðmenningu. Innan þjóðmenningar eru þættir sem tengjast 
tungumáli, trú, hefðum, siðum og venjum hverrar þjóðar sem hefur skapast á 
löngum tíma, frá einni kynslóð til annarrar og jafnframt tekið breytingum í 
tímanna rás en einhverja þeirra má þó rekja allt til landnáms viðkomandi 
þjóðar. Þessir þættir geta verið sýnilegir, eins og einkenni íslenskrar 
þjóðmenningar. Þar má nefna tónlist, þjóðbúninga, þjóðkirkjuna, listir, 
tungumálið, mat og jólasiði. Allt eru þetta þættir sem eru greyptir í 
þjóðarvitund Íslendinga líkt og hefðir, listir og siðir annarra þjóða eru hluti af 
þeirra vitund sem þjóð. En þjóðmenning varpar einungis ljósi á lítinn hluta 
menningar en gefur til kynna að allar manneskjur eru hluti af menningu og 
þátttakendur í mótun hennar (Nieto, 1999).  

Menning er þó ekki ávallt sýnileg því hún er alls staðar í kringum 
manninn líkt og súrefnið sem hann andar að sér og hann beitir menningu í 
daglegu lífi (Erickson, 2007). Tungumálið er nokkurs konar tæki sem 
fólk beitir í samskiptum sín á milli en hvernig það er notað getur verið 
misjafnt á milli þjóða. Það sem þykir viðeigandi í einu samfélagi getur 
þótt óviðeigandi í öðru. Þess vegna er maðurinn ekki einungis þátttakandi 
í mótun menningar heldur mótar menningin líka manninn, því samhliða 
því að skapa eigin menningu og félagshætti, þá er hann jafnframt ávöxtur 
menningar og samfélags (Haraldur Ólafsson, 1998).  

Þegar fólk flyst á milli menningarsvæða, eins og innflytjendur1 á 
Íslandi, hefur það í farteskinu menningu frá sínu heimalandi sem var hluti 
af þeirra daglega lífi, hefur mótað þeirra lifnaðarhætti, hugsunarhátt og 

                                                      
1 Einstaklingar sem hafa flutt búferlum frá heimalandi sínu og sest að í öðru landi 
í þeim tilgangi að búa þar og starfa (Guðrún Pétursdóttir, 2003). 
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verið þeim leiðarvísir til þess að komast af í samfélaginu. Við komu 
hingað til lands þurfa þeir að leggja sig fram við það að kynnast nýrri 
menningu til þess að geta orðið hluti af hinu nýja samfélagi. Um er að 
ræða menningaraðlögun (e. acculturation) og vísar í þær menningar- og 
aðlögunarbreytingar sem eiga sér stað þegar fólk sem tilheyrir ólíkri 
menningu hefur samskipti (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007). Hér á landi 
hafa stjórnvöld lagt fram markmið um aðlögun innflytjenda sem eru í 
anda samþættingar (e. integration) og felur í sér að þjóðernisminnihlutar2 
leitist við að tileinka sér þá menningu sem er ríkjandi í samfélaginu, 
ásamt því að viðhalda eigin menningu og tungu. Með því móti öðlist þeir 
aðfluttu færni tveggja menningarheima og hafi til dæmis á valdi sínu tvö 
tungumál, tvenns konar gildismat, siði og samskiptahætti. Að sama skapi 
þarf þjóðernismeirihlutinn að viðurkenna sérkenni og sérþarfir 
minnihlutahópsins (Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir 
og Jóhann Gunnar Bernburg, 1997; Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000). Þrátt 
fyrir stefnu ríkistjórnar Íslands í málefnum innflytjenda er ekki hægt að 
gera ráð fyrir því að menning innflytjenda hljóti viðurkenningu né njóti 
virðingar, því erfitt er að líta framhjá þeirri staðreynd að menning nýtur 
mismikillar virðingar í öllum samfélögum hvar sem er í heiminum 
(Erickson, 2007). Í nýju samfélagi fá innflytjendur oft stöðu 
minnihlutahóps til að byrja með og verða oftast lægra settir en 
meirihlutahópur vegna skorts á færni í tungumáli sem er talað í 
samfélaginu (Hanna Ragnarsdóttir, 2004a). Einnig skortir þá þekkingu á 
reglum samfélagsins sem getur valdið því að þeir taki ekki þátt á hinum 
ýmsum sviðum þess. 

Franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu (1986) líkir hinum 
fjölmörgu stofnunum samfélagsins við vettvang (e. field) sem byggir 
starfsemi sína á reglum samfélagsins. Skólinn tilheyrir vettvangi 
menningar og menntunar og innan hans gilda reglur um það hvaða 
menning skuli vera í hávegum höfð. Bourdieu telur að á hverjum 
vettvangi sé tekist á um auð og völd. Þeir sem hafi völd og áhrif í 
samfélaginu taki ákvarðanir í gegnum menntakerfið um það hvaða 
menning er æðri annarri. Þannig er gefið til kynna hvaða menning er 
ákjósanleg og hvaða menning er síðri og hefur þar af leiðandi lítið eða 
ekkert vægi. Fáum eru þó ljósar þær víðtæku afleiðingar sem slík 

                                                      
2 Það er menningarhópur sem er í minnihluta í ríki þar sem önnur menning telst 
vera menning meirihluta þjóðarinnar (Rannveig Þórisdóttir o.fl., 1997). 
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mismunun3 menningar hefur í för með sér, ekki síst þau áhrif sem það 
hefur á skóla samfélagsins (Bourdieu, 1986).  

Bourdieu (1986) álítur einstaklinga geta safnað að sér menningu og 
menntun í formi menningarauðs (e. cultural capital). Menningarauði er 
helst miðlað innan skólans og fjölskyldunnar og gerir einstaklinginn 
læsan á leikreglur sem eiga við á mismunandi vettvangi og viðbrögð hans 
mótast m.a. af því sem fyrir honum var haft í uppvextinum. Gestur 
Guðmundsson (2008) bendir á að menningarauður felist í menntun 
einstaklinga, þekkingu, ásamt færni á vettvangi menningar. Á þann hátt 
sé auðurinn einstaklingsbundinn en samhliða samfélagslegur, því hann 
byggist á samfélagslegri viðurkenningu. Menntun verði að njóta 
viðurkenningar á þeim vettvangi sem einstaklingurinn er í samskiptum 
við hverju sinni og það sama á við um menningarlega færni og kunnáttu. 
Ef einstaklingur nýtir þann menningarauð sem hann býr yfir eru meiri 
líkur á því að hann ávaxti hann með tekjum, menntun og virðingu og bæti 
þar með við menningarauðinn (Gestur Guðmundsson, 2008).  

Menningarauður getur einnig verið manninum eiginlegur, þessa mynd 
af menningarauði nefndi Bourdieu veruhátt (e. habitus) og er grunnur að 
honum lagður í æsku. Hann safnast á löngum tíma og mótast m.a. af því 
umhverfi og aðstæðum sem einstaklingurinn lifir í. Veruháttur hverrar 
manneskju er einstakur og ómeðvitaður þrátt fyrir að þeir sem alist upp í 
svipuðu umhverfi hafi gjarnan svipaðan veruhátt (Bourdieu, 1986). 
Veruháttur segir ekki til um hegðun manneskjunnar, því innan hans hefur 
hver manneskja svigrúm til eigin athafna. Á þetta m.a. við um það þegar 
fólk flyst á milli menningarsvæða. Þá hefur það í farteskinu veruhátt en 
hann getur breyst eftir því sem líður á dvölina á hinu nýja 
menningarsvæði. Dæmi er um það að innflytjendafjölskyldur hér á landi 
reyni eftir fremsta megni að aðlagast lífi á Íslandi og breyti daglegum 
venjum heimilisins svo það megi falla sem best að gildum og venjum 
Íslendinga (Hanna Ragnarsdóttir 2007a).  

                                                      
3 Mögulegt er að skilgreina mismunun sem hverskonar aðgreiningu, útilokun eða 
forgangsrétt sem t.d. er byggður á kynþætti, kynferði, trú, þjóðaruppruna eða 
félagslegri stöðu (Mannréttindastofa Íslands, 2010). 
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2.1 Heimamenning  
Heimilið er vettvangur fjölskyldunnar, líkt og Bourdieu leggur upp í 
kenningum sínum. Þeir sem tilheyra honum eru einstaklingarnir sem teljast 
hluti af fjölskyldunni. Fjölskyldusamsetning getur verið ólík frá einni 
fjölskyldu til annarrar en hér á landi er jafnan fjallað um kjarnafjölskylduna í 
þessu samhengi, þ.e. móðir, faðir og börn þeirra. Ef samsetning 
fjölskyldunnar er með öðrum hætti, þá er það jafnan álitið frávik frá 
hefðbundinni fjölskyldusamsetningu, t.d. ef foreldrar eru af sama kyni, 
einstæðir foreldrar, að fleiri en ein fjölskylda deili saman heimili eða fleiri en 
tvær kynslóðir búi undir sama þaki. Á vettvangi heimilisins kemst barnið 
fyrst í snertingu við menningu í samskiptum við fjölskylduna. 

Menningarauður fjölskyldunnar safnast upp á löngum tíma og byggir 
á reynslu foreldra og forfeðra. Menningarauðurinn er ekki gjöf foreldra til 
barna sinna heldur þarf hver kynslóða að leggja sig fram við að afla hans 
(Elsa Sigríður Jónsdóttir og Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2004). Á 
vettvangi heimilisins er grunnur lagður að menningarauði barnsins og er 
„það sem barnið veit“ (Brooker, 2002). Á heimilinu lærir barnið 
menninguna og samkvæmt Brooker (2002) reynist það barninu auðvelt, 
því hún stendur fyrir það sem er barninu eðlilegt að vera og gera. Hún 
útskýrir ennfremur að barnið lærir um stöðu sína innan fjölskyldunnar og 
um lífshætti hennar eins og samskipti, framkomu, hugsanir, hvað er 
leyfilegt og hvað ekki. Það lærir einnig hlutverkaskipan á heimilinu, það 
er hver gerir hvað, hvenær eigi að matast og hvílast. 

Hanna Ragnarsdóttir (2007a) skilgreinir heimamenningu sem 
sameiginleg gildi og skipulag heimilisins sem hafi orðið fyrir áhrifum frá 
uppruna, trú, tungumáli, efnahagslegri stöðu og reynslu fjölskyldunnar. 
Heimamenning hverrar fjölskyldu er í stöðugri mótun og þróun og allir 
fjölskyldumeðlimir taki virkan þátt í þróunarferlinu. Má líta svo á að 
heimamenning feli í sér almenn viðmið sem fjölskyldan reiðir sig á í daglegu 
lífi. Menning heimilisins samanstandi einnig af viðmiðum foreldra í uppeldi 
barna sinna og væntingum foreldra til skóla og menntunar.  

Félagsauður (e. social capital) er annað hugtak úr kenningu Bourdieu 
og byggir á félagslegum tengslum einstaklinga, það er „hverja hann 
þekkir“ (Brooker, 2002). Einstaklingurinn getur meðal annars ávaxtað 
menningarauð sinn með góðum tengslum á ýmsum sviðum samfélagsins 
en ólík menning einstaklinga gerir það að verkum að þeir hafa 
mismunandi forsendur til þess að skilja þær reglur sem gilda á tilteknum 



 

 17

vettvangi og njóta þess vegna mismikillar viðurkenningar annarra 
(Bourdieu, 1986). Félagsleg tengsl eru mikilvæg til þess að viðhalda 
gagnkvæmum samskiptum, trausti og virðingu. Með því skapast fleiri 
möguleikar og leiðir til þess að tryggja félagslega stöðu til lengri tíma, 
bæði innan og utan fjölskyldunnar. Brooker (2002) telur að foreldrar 
ávaxti félagsauðinn í gegnum störf sín á vinnumarkaði og í þeim 
félagslegu tengslum sem myndast í kringum hann.  

Elsa Sigríður Jónsdóttir og Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir (2004) benda 
á að félagsauður fjölskyldunnar felist í tengslum á milli foreldra barna. Ef 
tengslin eru góð, þá veitir það barninu aðgang að menningarauði 
foreldranna. Ef tengsl á milli foreldra og barna eru lítil, þá býr fjölskyldan 
yfir fábrotnum félagsauði sem kemur í veg fyrir það að börnin geti nýtt 
sér menningarauð fjölskyldunnar.  

Fjölskyldur nota tungumálið í tjáskiptum sín á milli og er það stór 
þáttur í heimamenningunni og þess vegna mikilvægur hluti af menningar- 
og félagsauði hennar. Hér er átt við móðurmálið sem barn lærir af 
foreldrum eða þeim sem annast það í uppvextinum og í samskiptum við 
aðra (Sigurður Konráðsson, 2007). Tungumálið notar fjölskyldan í 
daglegum samskiptum á heimilinu og hjálpar foreldrum við að miðla til 
barna sinna af menningarauði sínum. Foreldrar deila til barna sinna af 
sínum menningararfi er tengist uppruna þeirra, trú, reynslu og gildum. 
Elsa Sigríður Jónsdóttir (2000) útskýrir samspil menningar og tungumáls 
í lífi barna með þeim hætti að menning feli í sér safn hugtaka og tákna 
sem aðeins sé hægt að koma á framfæri með tungumálinu. Hún lítur svo á 
að um leið og barn læri móðurmálið, þá læri það einnig menninguna. 
Brooker (2002) bendir ennfremur á að móðurmálið nýtist barninu sem 
verkfæri til hugsunar og samskipta á heimilinu. Af þessu má álykta að 
tungumálið sé einn mikilvægasti hlekkurinn í lífi fjölskyldunnar, því það 
nýtist henni sem tæki til þess að deila tilfinningum og umhyggju, kemur á 
framfæri gildum og væntingum, er tæki til uppeldis og menntunar og til 
þess að segja frá reynslu og upplifun.  

Fjölskyldur sem flytjast hingað til lands frá öðrum menningarsvæðum 
standa óhjákvæmilega frammi fyrir því að þurfa að læra íslenska tungu til 
þess að aðlagast samfélaginu. Jafnframt þurfa þær að leggja rækt við sitt 
eigið móðurmál til þess að viðhalda samskiptum og tengslum innan 
fjölskyldunnar og við aðra ættingja. Rannsóknir, sem hafa verðir gerðar 
hér á landi á meðal fjölskyldna af erlendum uppruna, benda til þess að 
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þegar tengsl barna við móðurmálið rofna, þá grafi það undan tengslum á 
milli foreldra og barna þeirra (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a; Elsa Sigríður 
Jónsdóttir og Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2004). Rannsókn sem Hanna 
Ragnarsdóttir (2007a) gerði, á meðal foreldra sem voru innflytjendur á 
Íslandi og áttu börn í leik- og grunnskólum, sýndi fram á að flestir þeirra 
lögðu áherslu á það að tala móðurmálið í samskiptum sínum við börnin 
en virtust samt sem áður hafa áhyggjur af því að börnin gleymdu 
móðurmálinu, því oft voru börnin, sérstaklega yngri börnin, farin að tala 
íslensku sín á milli og í samskiptum við foreldrana.  

Önnur íslensk rannsókn sem Elsa Sigríður Jónsdóttir og Anna 
Þorbjörg Ingólfsdóttir (2004) gerðu, á meðal foreldra leikskólabarna af 
erlendum uppruna, sýnir fram á svipaða niðurstöðu. Þar kom fram að sum 
börnin vildu ekki hlusta á foreldra sína tala móðurmálið, hvorki láta lesa 
fyrir sig né syngja. Í umræðum um niðurstöður rannsóknarinnar benda 
þær réttilega á að tungumálaerfiðleikar á milli foreldra og barna geti 
komið fram með þeim hætti að börnin eigi í erfiðleikum með að segja frá 
reynslu sinni úr skólanum. Slíkt geti komið í veg fyrir að foreldrar fylgist 
með og skilji mikilvæga þætti í lífi barnanna. Erfiðleikar sem þessir, í 
tjáskiptum fjölskyldunnar, geti grafið undan félagsauði hennar og komið í 
veg fyrir að börnin öðlist greiðan aðgang að menningarauði foreldranna 
(Elsa Sigríður Jónsdóttir og Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2004).  

Það er ljóst að margir innflytjendur á Íslandi standa frammi fyrir 
ýmsum áskorunum í daglegu lífi en líkt og flestir foreldrar, þá vilja þeir 
veita börnum sínum það besta sem þeir mögulega geta af sínum 
menningarauði. Menningarauðinn flytur barnið með sér af vettvangi 
fjölskyldunnar yfir á næsta vettvang sem er leikskólinn. Á vettvangi 
leikskólans nýtur menningarauður fjölskyldunnar ekki ávallt virðingar og 
gagnast barninu því lítið (Brooker, 2002; Elsa Sigríður Jónsdóttir og 
Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2004). 

2.2 Skólamenning 
Skólamenning er félagsleg innri gerð skóla og hefur m.a. að geyma viðhorf, 
samskipti, hefðir og venjur sem hver skóli hefur byggt upp (Hanna 
Ragnarsdóttir, 2007a). Skólamenning felur í sér gildi, ímynd, viðhorf og 
sameiginlegar hugmyndir foreldra, nemenda og kennara sem hóps eða 
samfélags og hvað hópurinn telur mikilvægt fyrir menninguna (Sergiovanni, 
2006). Skólamenning á ekki einungis að beinast að reglum um aga og 
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eljusemi barna, heldur á að byggja hana upp líkt og samfélag í samfélaginu, á 
gæðum og jöfnuði ríkjandi tengsla og gilda innan skólans (Wrigley, 2000). 
Fræðimenn benda á mikilvægi þess að skólamenning þurfi að stuðla að 
jöfnuði og samanstanda af ákveðnum gildum, en menning skóla hefur 
tilhneigingu til þess að endurspegla þá menningu sem ríkir í hverju landi, í 
stað þess að endurspegla menningu allra sem tilheyra skólanum (Hanna 
Ragnarsdóttir, 2004b; Trumbull, Rothstein-Fisch, Greenfield og Quiroz, 
2001; Banks, 2007). 

Leikskólar á Íslandi eru fyrsta skólastigið í skólakerfinu og á vettvangi 
sem starfa eftir lögum um leikskóla nr. 90/2008. Þau kveða á um það að 
hvaða markmiðum skólarnir skuli stefna í menntun leikskólabarna og á 
hvaða gildum skólamenningin skuli byggja. Í 2. grein laganna nr. 90/2008 er 
tiltekið að starfhættir skuli mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, 
lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir 
manngildum og kristinni arfleið íslenskrar menningar (Lög um leikskóla nr. 
90/2008). Í lögunum kemur greinilega fram hvaða trúarlegu gildi eigi að vera 
ríkjandi í skólamenningunni en jafnframt að bera skuli virðingu fyrir öðrum 
manngildum, þ.e. að virðing skuli vera borin fyrir allri menningu en ekki 
einungis þeirri sem er ríkjandi í íslensku samfélagi.  

Leikskólar hér á landi eiga einnig að hafa Aðalnámskrá leikskóla frá 
árinu 1999 til hliðsjónar í mótun skólamenningar og þar er tekið fram í 
kafla um menningu og samfélag að börn búi við ólík uppeldisskilyrði, 
ásamt því að vera af ólíku bergi brotin. Leikskólanum beri að taka tillit til 
þess, annars vegar í starfi sínu og hins vegar í skólanámskrárgerð. Með 
því móti geti leikskólinn eflt tilfinningu sérhvers barns fyrir því að það 
tilheyri samfélaginu og sé hluti af því. Ennfremur er fjallað um það undir 
kafla um sérþarfir barna að leikskólinn eigi að hjálpa börnum frá öðrum 
menningarsvæðum til þess að verða virkir þátttakendur í hinu nýja 
samfélagi án þess að þau glati tengslum við eigin menningu, tungu og trú 
(Aðalnámskrá leikskóla, 1999).  

Niðurstöður íslenskra rannsókna (Hanna Ragnarsdóttir, 2002; 2004b), 
þar sem skólamenning leikskóla kemur við sögu, endurspegla því miður 
ekki að öllu leyti þau viðhorf sem eru sett fram í lögum um leikskóla og 
Aðalnámskrá leikskóla. Hanna Ragnarsdóttir (2002) gerði rannsókn á 
árunum 2000-2001 sem miðaði að því að skoða stöðu leikskólabarna af 
erlendum uppruna víðs vegar á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar var 
annars vegar að skoða reynslu íslenskra leikskóla af vinnu með börnum af 
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erlendum uppruna og hins vegar að skoða hvernig leikskólastarf, 
menning í leikskólunum ásamt félagslegu og menningarlegu umhverfi 
hans, hefur áhrif á aðlögun og móttöku barnanna. Niðurstöður 
rannsóknarinnar leiddu það í ljós að ríkjandi viðhorf í leikskólunum var 
að sökum þess að skólinn væri á Íslandi, þá ætti skólamenningin að taka 
mið af íslenskri menningarhefð, íslensku tungumáli og siðum 
þjóðkirkjunnar (Hanna Ragnarsdóttir, 2002). Með slíku viðhorfi eru 
starfsmenn leikskólans að gefa til kynna að þeir viðurkenni ekki 
menningarlegan auð erlendra barna og foreldra þeirra og hann njóti ekki 
sömu virðingar og menningarauður íslenskrar barna og foreldra. Það 
getur leitt af sér menningalegan og félagslegan ójöfnuð í leikskólum og 
að sumar fjölskyldur verða utanveltu í samanburði við aðrar. 

Rannsóknin leiddi ennfremur í ljós að mikill fjöldi erlendra barna í 
leikskólunum virtist ekki leiða af sér markvissara starf í þágu 
fjölbreytileikans í barnahópnum. Þeir leikskólar sem unnu markvisst starf, 
t.d. tengdu móttöku, málörvun og menningu hliðhollari öllum börnunum, 
höfðu það sameiginlegt að þar störfuðu áhugasamir leikskólastjórar (Hanna 
Ragnarsdóttir, 2002). Niðurstöðurnar gefa til kynna að leikskólastjórar og 
aðrir sem annast uppeldi og menntun barna í leikskólum eru í lykilhlutverki 
þegar kemur að því að viðurkenna menningar- og félagsauð foreldra og 
barna þeirra og geti tryggt að barn njóti virðingar í leikskólanum. En til þess 
að svo megi verða þurfa að eiga sér stað viðhorfsbreytingar hjá 
leikskólastjórum og öðru starfsfólki leikskólans. Ríkjandi hugmyndafræði og 
gildismat skólans má ekki gera lítið úr þeim verðleikum tiltekinna hópa er 
felast í félags-, menningarauði og veruhætti hverrar fjölskyldu. Þess vegna 
þarf skólamenningin að einkennast af viðurkenningu og virðingu fyrir 
ólíkum menningarbakgrunni allra sem tilheyra skólasamfélaginu (Hanna 
Ragnarsdóttir, 2007b).  

2.2.1 Eflandi skólamenning 

Í skólamenningu þarf leikskólinn að fullnægja fjölbreyttum þörfum barna, 
foreldra og starfsmanna. Banks (2007) telur að skólamenning sem byggi á 
áherslum fjölmenningarlegrar menntunar sé vel til þess fallin þegar svara á 
ólíkum þörfum þeirra sem tilheyra skólasamfélaginu. Hann telur að 
fjölmenningarleg menntun feli það í sér að börn fái jöfn tækifæri til 
menntunar, óháð kyni og félagslegri stöðu þeirra og einnig óháð uppruna og 
menningarlegum einkennum þeirra. Einn af helstu áhersluþáttunum í 
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fjölmenningarlegri menntun er að í skólanum ríki menning sem eflir (e. 
empowering school culture). Eflandi skólamenning felur í sér að allir sem 
tilheyri skólasamfélaginu eigi að leggja sitt að mörkum, með þátttöku sinni í 
að breyta og þróa skólamenninguna. Skólamenningin þarf að ýta undir 
jöfnuð á milli barna af ólíkum uppruna, á milli kynja og barna úr ólíkum 
stéttum samfélagsins (Banks, 2007; Hanna Ragnarsdóttir, 2007b).  

Í leikskólanum Lækjaborg var unnið þróunarverkefnið „Fjölmenn-
ingarleikskóli “ á árunum 2001-2004 og öll börnin og allt starfsfólk 
leikskólans voru þátttakendur. Verkefninu var ætlað að mæta þeim 
breytingum sem höfðu orðið á íslensku þjóðfélagi vegna fjölgunar íbúa á 
Íslandi með erlent ríkisfang og veita börnum þeirra það uppeldi og 
menntun í leikskólanum sem tæki tillit til menningaruppruna þeirra og 
tungumáls. Markmiðið með verkefninu var fjórþætt. Í fyrsta lagi að 
börnin lærðu að fólk væri ólíkt en jafnmikils virði. Í öðru lagi að 
leikskólastarfið þyrfti að endurspegla fjölmenningarlegt samfélag. Í þriðja 
lagi að heimamál og heimamenning væri sjálfsagður og virtur þáttur í 
leikskólastarfinu. Í fjórða og síðasta lagi að starfsfólkið myndi auka við 
þekkingu sína og færni til þess að mæta ólíkum þörfum barna og foreldra 
þeirra. Verkefnisstjórar telja að verkefnið hafi haft góð áhrif á leikskólann 
og leitt til þess að starfsfólkið varð áhugasamara og aukið samheldni á 
meðal þess. Samstarf við foreldra var eflt til muna frá því sem áður var og 
starfsfólk lagði sig fram við það að nálgast foreldra sem voru óframfærnir 
og höfðu öðlast öryggi til samskipta við foreldra af erlendum uppruna. 
Verkefnisstjórar álíta að sterkt og gott samstarf við foreldra sé ein besta 
leiðin til þess að bæta leikskólastarfið og benda á að foreldrarnir á 
Lækjaborg hafi með þátttöku í leikskólastarfinu auðgað menningu 
skólans (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2004). 

Þóroddur Helgason (2008) rannsakaði skólastarf þriggja skóla í 
þremur löndum. Þetta voru grunnskólar á Íslandi, Danmörku og 
Skotlandi. Hann skoði meðal annars hvernig fjölmenningarleg menntun 
birtist í skólabrag skólanna, það er í skólamenningunni og hvernig 
móttöku innflytjenda væri háttað. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur 
fram að allir skólarnir höfðu fjölþjóðlegt yfirbragð og virðing var borin 
fyrir margbreytileika á meðal kennara, nemenda og foreldra. Allt starfslið 
skólanna fékk fræðslu í fjölmenningarlegri menntun til þess að byggja 
upp viðhorf gegn fordómum og viðhorf með umburðarlyndi og virðingu 
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fyrir margbreytileika skólasamfélagsins. Einnig var álitið kostur að hafa 
tvítyngda4 starfsmenn í skólunum til þess að auðvelda samskipti við 
tvítyngda nemendur, auðvelda samskipti heimilis og skóla og auka 
skilning í skólasamfélaginu á ólíkum menningarheimum. Menningarlegur 
fjölbreytileiki var gerður sýnilegur með ýmsum hætti og má nefna það að 
skilaboð voru á ýmsum tungumálum og haldið var upp á þjóðlegar hefðir. 
Kennarar lögðu sig fram við það að kynna ólíka menningu, siði og venjur 
og buðu góðan dag á mörgum tungumálum. Skólarnir lögðu ríka áherslu 
á það að byggja upp gott samstarf heimilis og skóla frá upphafi. Þegar 
tekið var á móti innflytjendafjölskyldum í skólunum var byrjað á ítarlegu 
viðtali með aðstoð túlks til þess að tryggja að skólinn og heimilið fengju 
allar þær upplýsingar sem hvor aðili þyrfti á að halda. Skólarnir lögðu 
kapp á það að minnka mun á skólamenningu og heimamenningu með 
starfsháttum sínum (Þóroddur Helgason, 2008).  

2.3 Samspil heimamenningar og skólamenningar 
Lítið er um íslenskar rannsóknir er tengjast heimamenningu leikskólabarna 
og helsti rannsakandi á því sviði er Hanna Ragnarsdóttir (2007a) en hún 
gerði rannsókn árunum 2002-2005 á meðal 10 innflytjendafjölskyldna á 
Íslandi. Þátttakendur í rannsókninni voru börn sem hafa flust til landsins með 
foreldrum sínum, foreldrar þeirra og kennarar. Börnin voru í leik- og 
grunnskóla og elstu börnin hófu nám í framhaldsskóla á meðan á 
rannsókninni stóð. Markmið rannsóknarinnar var að skoða ferli aðlögunar, 
það er hvort um var að ræða gagnkvæma aðlögum heimila, skóla og 
samfélags eða einhliða aðlögun. Einnig að skoða áhrif menningar og 
trúarlegs bakgrunns fjölskyldnanna á skólagöngu barnanna og áhrif 
samskipta heimila og skóla á velgengni nemendanna fyrstu árin í íslenskum 
skóla. 

Meðal fjölskyldnanna var að finna margvísleg trúarbrögð en í 
niðurstöðum rannsóknarinnar kemur m.a. fram að allar fjölskyldurnar 
bæði viðurkenndu og aðlöguðu sig að framkvæmd skólans í 
trúarbragðakennslu eða takmörkunum hennar. Aðeins ein fjölskylda taldi 
sig ekki geta aðlagast íslensku samfélagi vegna trúar sinnar og flutti frá 
Íslandi. Hjá sumum fjölskyldum breyttist trúariðkunin frá því sem var við 

                                                      
4 Einstaklingar sem nota tvö tungumál að einhverju leyti í daglegu lífi (Elín Þöll 
Þórðardóttir, 2007). 
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komuna til Íslands og tengdist það atvinnu eða breytingum á daglegum 
venjum (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a). Þessar niðurstöður gefa til kynna 
einhliða aðlögun og viðurkenningu fjölskyldunnar að íslenskum 
trúarvenjum í skólum og jafnframt breyttist veruháttur þeirra í trúariðkun.  

Í rannsókninni kom fram að flestir foreldranna virtust hafa jákvæð 
viðhorf til skóla barna sinna og voru ánægðir með aðbúnað þeirra og 
kennaranna, þrátt fyrir að tengsl á milli heimila og skóla væru lítil og 
margir hefðu litla þekkingu á starfsemi þeirra og námskrá. Foreldrunum 
var einnig tíðrætt um það hve mikið frelsi væri í skólum og í uppeldi 
íslenskra barna (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a). Þessar niðurstöður gefa til 
kynna hve skólinn veitir foreldunum litlar upplýsingar um starfsemina og 
hve aðkoma foreldranna er lítil. Einnig hvernig viðhorf foreldranna til 
uppeldis er annað en í íslenskum skólum og samfélagi. Það er vísbending 
um það að veruháttur fjölskyldunnar varðandi uppeldi sé annar en í 
skólanum og íslensku samfélagi. 

Skýringar á þessu eru ef til vill þær að sumir kennarar í rannsókninni 
höfðu lítinn skilning og þekkingu á aðstæðum fjölskyldnanna, menningu og 
trú og margir þeirra höfðu takmörkuð samskipti við fjölskyldurnar. Þess 
vegna má gera ráð fyrir því að kennarar hafi litla sem enga þekkingu á 
menningar- og félagsauði fjölskyldunnar og þar af leiðandi geti börnin átt 
erfitt með að yfirfæra menningar- og félagsauð sinn frá heimili til skólans. 

Bresk rannsókn er tengist samspili heimamenningar og 
skólamenningar var unnin af Liz Brooker (2002) og skoðaði hún stöðu 
barna við upphaf skólagöngu í enskum grunnskóla og reynslu þeirra yfir 
eitt skólaár. Hún skoðaði meðal annars hvernig börnunum hafði gengið 
að yfirfæra menningar- og félagsauð sinn frá heimilum sínum til skólans. 
Um var að ræða fjögurra ára gömul börn af lágstétt og frá Bangladesh. 
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að viðhorf barnanna til náms 
mótist af reynslu og væntingum foreldranna. Foreldrar frá Bangladesh 
lögðu ríka áherslu á nám til þess að undirbúa börnin fyrir skólagöngu og 
nutu börnin góðs af því. Þó voru þættir í uppeldi barnanna sem féllu ekki 
að viðmiðum skólans. Einkum voru það ólíkar hugmyndir foreldra um 
gildi leiks sem námsleiðar í skólanum. Foreldrar frá Bangladesh 
viðurkenndu hann ekki sem námsleið en aftur á móti álitu enskir foreldrar 
að leikur hefði uppeldislegt gildi. Á sumum enskum heimilum mátti sjá 
svipuð leikföng og voru notuð í skólanum en á heimilum fjölskyldna frá 
Bangladesh voru börnin í miklum samvistum við foreldra sína. Þau lærðu 
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af foreldrum sínum með því að fylgjast með og taka þátt í hinum ýmsu 
störfum innan heimilisins og foreldrarnir innrættu börnunum að uppfylla 
skyldur sínar sem fælust í því að leggja hart að sér og læra (Brooker 
2002; Hanna Ragnarsdóttir, 2004b).  

Báðar þessar rannsóknir sýna með afgerandi hætti hve erfitt það 
reynist börnum að flytja menningar- og félagsauð frá vettvangi 
heimilisins yfir á vettvang skólans. Á vettvangi skólans virðist skorta 
þekkingu og viðurkenningu á því sem börnin hafa til brunns að bera við 
upphaf skólagöngu. Einnig virðast starfshættir skólanna gera ráð fyrir því 
að börn og foreldrar aðlagi sig einhliða að skólamenningunni. Þess vegna 
má ætla að skólarnir séu að mismuna nemendum eftir menningarlegum 
bakgrunni og geti hindrað möguleika barna til að þroska með sér alla þá 
hæfileika og þekkingu sem þau búa yfir þegar í skólann er komið. Slíkt 
getur haft afdrifaríkar afleiðingar í áframhaldandi námi og þroska barna 
síðar á lífsleiðinni. 
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3 Barnið í félags- og menningarlegu samhengi 

Urie Bronfenbrenner (1979) setti fram kenningu um áhrif umhverfisins á 
þroska barna í félags- og menningarlegu samhengi. Um er að ræða 
svonefnda vistkerfanálgun (e. ecological system) en þar dregur hann upp 
mynd af helstu áhrifaþáttum á þroska barna, eins og félagslega, 
menningarlega, sögulega og umhverfis þætti. Áhrifaþættina kortleggur hann 
með því að skipta umhverfinu í misnálæg lög eða kerfi sem umlykja barnið. 
Barnið er líkt og kjarni í kerfinu og grundvöllur þróunar. Næst barninu er 
nærkerfi (e. microsystem), við tekur millikerfi (e. mesosystem), á eftir því er 
stofnanakerfi (e. exosystem), og að lokum er lýðkerfi (e. macrosystem). 
Kerfin hafa gagnvirka verkun hvert á annað og á barnið og þar með hafa þau 
áhrif á þroska þess (Bronfenbrenner, 1979).  

3.1 Nærkerfi  
Nærkerfið vísar í nánasta umhverfi barnsins, eins og einstaklinga og 
stofnanir sem eru hluti af hversdaglífinu og barnið er í nánum tengslum við. 
Til þess flokkast til dæmis fjölskyldan, leikfélagar og leikskólinn. Það má líta 
svo á að í nærkerfinu séu fleiri en einn vettvangur, líkt og í kenningu 
Bourdieu, og hver um sig sé hluti af því umhverfi sem barnið lifir í. 
Nærkerfið byggir á áhrifum athafna, hlutverka og samskipta á þroska 
barnsins á hverjum vettvangi fyrir sig (Bronfenbrenner, 1979). Í nærkerfinu 
hefur barnið sjálft einnig áhrif á vettvanginn, til dæmis á heimili og í 
leikskólanum. Í samskiptum við fjölskylduna lærir barnið hlutverka-
skiptingu, viðeigandi hegðun og hvaða menningarleg gildi eru höfð í 
hávegum. Með öðrum orðum, þá hefur heimamenning barnsins áhrif á 
þroska þess. Í leikskólanum lærir barnið hlutverkaskiptingu í samskiptum við 
starfsfólk og leikfélaga, það er viðeigandi hegðun og menningarleg gildi. 
Ekki er hægt að gera ráð fyrir því að leikskólinn endurspegli ávallt 
heimamenningu fjölskyldunnar og það getur reynst erfitt fyrir sum börn að 
fóta sig í skólanum. Sérstaklega ef menning skólans er barni og foreldrum 
framandi, þá má búast við því að leið barnsins til áframhaldandi þroska verði 
torsótt (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006).  
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3.2 Millikerfi 
Í millikerfinu felast samskipti á milli nærkerfanna eða vettvangs og 
áframhaldandi þroski barna ræðst af því að flæði milli þeirra sé óhindrað. 
Bronfenbrenner (1979) álítur að færni barna til þess að læra að lesa í fyrsta 
bekk hvíli fremur á tengslum á milli heimilis og skóla en fyrirkomulagi 
lestrarkennslunnar. Hann telur meðal annars að möguleikar barns til þess að 
þroskast á nýjum vettvangi, eins og í leikskóla, séu háðir því að skólinn fái 
stöðugt upplýsingar að heiman um barnið. Leikskólinn þarf að gera slíkt hið 
sama og því má ætla að góð tengsl milli foreldra og kennara sé lykilatriði í 
alhliða þroska leikskólabarna.  

Vegna þess að foreldrar og barn eru að koma á nýjan vettvang, við 
upphaf leikskólagöngu, þá fellur það í hlut skólans að stuðla að því að 
foreldrar hafi greiðan aðgang að kennurum eða öðrum sem annast barnið. 
Með því móti er mögulegt að stuðla að nánum tengslum milli heimilis og 
leikskóla. En fleira þarf að koma til, því eins og Hanna Ragnarsdóttir 
(2007b) bendir á, þá er hver fjölskylda einstök og þess vegna nýtast ekki 
sömu áætlanir og viðmið fyrir alla þegar hefja á samstarf við foreldra. 
Sumir foreldrar þekkja vel vettvang leikskólans og þeir geta jafnvel 
endurspeglað heimamenninguna í menningu skólans. Með öðrum orðum, 
þá er menningarauður fjölskyldunnar í samhljómi við menningarauð 
skólans. Eins og áður hefur komið fram, þá getur vettvangur leikskólans 
verið framandi hjá sumum börnum og foreldrum þegar menningarauður 
þeirra virðist ekki eiga við í skólanum.  

3.3 Stofnanakerfi  
Stofnanakerfi á við um einn vettvang eða fleiri sem barnið er ekki í beinum 
tengslum við en á hverjum vettvangi geta aðstæður eða atburðir haft óbein 
áhrif á þroska barnsins (Bronfenbrenner, 1979). Vinnustaður foreldra er 
dæmi um vettvang í stofnanakerfi en þar upplifa foreldrar aðstæður eða 
atburði sem geta haft áhrif á þroska barnsins, langur vinnudagur getur til 
dæmis fækkað samverustundum foreldris og barns. Annar vettvangur í 
stofnanakerfi getur verið félagsleg tengsl foreldra við vini eða ættingja. Ef 
foreldrar eru félagslega einangraðir getur það til dæmis haft áhrif á 
félagsþroska barnsins. Að sama skapi getur þétt félagslegt net í kringum 
foreldrana stuðlað að auknum félagsþroska hjá barninu. Börn geta einnig 
orðið fyrir áhrifum ákvarðana sem eru teknar á yfirvettvangi, eins og hjá 
þeim sem sjá um rekstur leikskóla. Sem dæmi má nefna það þegar 
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fjárveitingar til túlkaþjónustu við foreldra sem tala annað tungumál en 
íslensku eru minnkaðar eða þeim hætt. Slík ákvörðun getur hamlað 
samskiptum á milli heimilis og skóla. Foreldrar öðlast ekki næga þekkingu á 
starfsemi leikskólans og skólamenningunni og leikskólakennarar fá ekki 
innsýn í reynsluheim fjölskyldunnar.  

3.4 Lýðkerfi  
Lýðkerfið er samfélagið í heild sinni og á við um þjóðmenningu og 
undirmenningu (Bronfenbrenner, 1979). Berns (2004) segir að lýðkerfið 
snúist um það hvernig menningarleg, efnahagsleg og félagsleg áhrif í 
samfélaginu geti haft áhrif á þroska barna með óbeinum hætti. Stjórnarfar í 
samfélagi, það er lýðkerfi, geti haft áhrif á stofnanakerfi, millikerfi og 
nærkerfi. Til þess að útskýra áhrif lýðkerfis á önnur kerfi eða vettvang, má 
nefna sem dæmi stjórnafar á Íslandi en það byggir á lýðræðislegum gildum. 
Hin lýðræðislegu gildi hafa áhrif á ákvarðanatöku í stofnanakerfi Íslands er 
snúa að uppeldi og menntun leikskólabarna. Í þessu dæmi er stofnanakerfið 
Menntamálaráðuneyti Íslands og er það m.a. vettvangur ákvarðanatöku um 
lög, reglugerðir og áherslur í Aðalnámkrá leikskóla sem eiga að endurspegla 
hin lýðræðislegu gildi. Ákvarðanir í stofnanakerfinu hafa síðan áhrif í 
millikerfinu á þann hátt að leikskólum ber að byggja sitt starf á lögum, 
reglugerðum og Aðalnámskrá leikskóla. Flæði nærkerfa eða vettvangs í 
millikerfinu, til dæmis á milli leikskóla og foreldra, eiga að kristalla 
lýðræðisleg gildi en það er að miklu leyti í höndum stjórnenda leikskóla 
hvernig tekst að framfylgja þeim. Nýleg lög um leikskóla nr. 90/2008 eru 
gott dæmi um aukið lýðræði í starfi leikskóla en þar er meðal annars kveðið á 
um það að í öllum leikskólum skuli vera starfrækt foreldraráð og eitt af 
hlutvekum þess sé að foreldrar geti haft áhrif á starfsemi skólans. Ætla má að 
þátttaka foreldra í ákvarðanatöku um starf leikskólans grundvallist á 
væntingum þeirra til skólans um að jafna stöðu allra barna og efla uppeldi og 
menntun þeirra.  

3.5 Samstarf heimila og skóla 
Framvinda í þroska barna hvílir meðal annars á tengslum milli heimilis og 
skóla. Tengsl milli heimilis og skóla eru byggð á samskiptum og samstarfi 
foreldra og starfsfólks skólans (Epstein, 2001). Góð samskipti, milli foreldra 
og starfsfólks, fela í sér gagnkvæmt traust og virðingu. Grundvallaratriði í 
góðu samstarfi milli heimilis og skóla er að foreldrar og starfsfólk skólans 
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beri sameiginlega ábyrgð á uppeldi og menntun barna (Epstein, 2001). Í því 
ljósi virðist samstarf milli foreldra og starfsfólks skólans vera lykilatriði til 
þess að tryggja að menningar- og félagsauður barna nýtist þeim á vettvangi 
skólans. Með því er þeim gert mögulegt að ávaxta hann og það eflir þau í 
áframhaldandi þroska. Rannsóknir (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa 
Sigríður Jónsdóttir, 2006; Hanna Ragnarsdóttir, 2002) hafa sýnt fram á að 
frumkvæði að samstarfi á milli heimilis og skóla þarf að koma frá öllu 
starfsfólki sem þar vinnur. Fyrr í ritgerðinni er fjallað um skóla sem hafa lagt 
sig fram við það að efla skólamenninguna og skólastarfið í þágu allra sem að 
því koma. Þeir eiga það sameiginlegt að byggja upp gott samstarf við 
foreldra frá því að barnið byrjar í skóla og viðhalda því út alla skólagönguna. 
Síðan eru aðrar rannsóknir sem benda til þess að lítil áhersla sé lögð á þessa 
þætti, eins og rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur, í leikskólum víðs vegar um 
landið frá árinu 2002, sýndi fram á og hefur verið fjallað um. Svipuð mynd 
er dregin upp í rannsóknum af samstarfi heimila og skóla í yngstu bekkjum 
grunnskólans á Íslandi. 

Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og Ragnheiður 
Gunnbjörnsdóttir (2007) gerðu rannsókn á fjölmenningarlegri kennslu í 
Kanada, í Noregi og á Íslandi. Þátttakendur í rannsókninni voru 
grunnskólakennarar sem kenndu börnum á aldrinum sex til tíu ára. Þau 
skoðuðu meðal annars tengsl kennara við fjölskyldur nemenda af 
erlendum uppruna. Í tengslum við rannsóknina hér á landi þá komust þau 
að því að flestir íslensku kennaranna sýndu ábyrgðarleysi í samskiptum 
sínum við foreldrana. Íslensku kennararnir leituðu í litlu mæli eftir 
upplýsingum um börnin og lítið skipulag virtist vera af hálfu skólans í 
samskiptum kennara og foreldra. Flestir kennararnir höfðu ekki 
frumkvæði að samskiptum við foreldra og höfðu því litlar upplýsingar um 
væntingar foreldra til skólans, um það hvernig þeir teldu að börnunum 
liði í skólanum eða um áhyggjur þeirra varðandi skólagönguna.  

Rannsókn Hilmars Sigurjónssonar (2008) á samstarfi við foreldra af 
erlendum uppruna, í tveimur grunnskólum á Austurlandi, dró upp 
afgerandi mynd af því hvernig samstarfi heimilis og skóla við fjölskyldur 
af erlendum uppruna væri háttað. Hann skoðaði niðurstöður með hliðsjón 
af líkani Epstein um foreldrasamstarf. Hann telur þörf á því að byggja 
upp skýra stefnu í foreldrasamstarfi til þess að efla gagnkvæm samskipti 
kennara og foreldra, því í báðum skólunum voru samskiptin lítil. Nær allt 
frumkvæði til samstarfs kom frá kennurum og fólst aðallega í 
foreldrafundum tvisvar til þrisvar sinnum yfir skólaárið. Þrátt fyrir lítil 
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samskipti voru flestir foreldrar ánægðir með flesta þætti þeirra og mikill 
metnaður ríkti innan skólanna varðandi það að vinna vel fyrir nemendur 
af erlendum uppruna. 

Einstaka skólar hafa þó lagt sig fram við það að vinna umbótastarf til 
þess að efla samstarf heimila og skóla líkt og gert var í leikskólanum 
Lækjaborg. Gott dæmi um það er starf sem var unnið í einum grunnskóla 
á Akureyri. Ingibjörg Auðunsdóttir (2006) vann starfendarannsókn5 í 
Oddeyrarskóla á Akureyri með þátttöku kennara og stjórnenda skólans. 
Annars vegar var leitað svara við því hversu vel hugmyndafræði Epstein 
hentaði íslenskum grunnskóla og hins vegar hvernig mætti laga áætlun 
Epstein um samstarf skóla, fjölskyldna og samfélags að íslenskum 
veruleika. Fylgt var eftir áætlun um samstarf heimilis og skóla og leitað 
svara við því hvort líkan Epstein um foreldrasamstarf ætti við um íslenska 
grunnskóla. Í niðurstöðunum kemur fram að samstarfsáætlunin reyndist 
skólanum vel til þess að þróa og bæta starf skólans við fjölskyldur. 
Kennarar og foreldrar voru ánægðir með samstarfið, skipulag þess og 
árangurinn sem hlaust af þróunarverkefninu. Að mati Ingibjargar var ein 
mikilvægasta niðurstaða þróunarverkefnisins sá árangur sem náðist með 
átaki umsjónakennara í heimsóknum til fjölskyldna nemenda. Það hafði 
til að mynda meiri áhrif inn í kennsluna heldur en hjá kennurum sem ekki 
völdu slíka leið í samskiptum við foreldra. Það einkenndi kennara sem 
náðu árangri í samstarfi við fjölskyldur að þeir álitu samstarfið 
nauðsynlegt til þess að byggja upp gagnkvæmt traust og virðingu. Þeir 
töldu sig hlusta betur á fjölskylduna, áttu auðveldara með að setja sig í 
þeirra spor og leituðu lausna fyrir nemendur í samráði við foreldra. 
Samstarfið leiddi til aukinnar starfsánægju að þeirra mati, samhliða meiri 
ánægju á meðal foreldra.  

                                                      
5 Rannsókn sem starfsmaður gerir á eigin starfi í þeim tilgangi að öðlast betri 
skilning á því og bæta það (Hafþór Guðjónsson, 2008). 



 

 30



 

 31

4 Samantekt  

Menning er til í öllum samfélögum hvar sem er í heiminum, hún hefur 
mótast frá einni kynslóð til annarrar og tekið breytingum í tímans rás. Hver 
einstaklingur er þátttakandi í mótun hennar því samhliða því að skapa eigin 
menningu, þá er hann jafnframt ávöxtur menningar og samfélags. Þegar fólk 
flytur hingað til lands frá öðrum menningarsvæðum, þá hefur það í farteskinu 
menningu sem hefur mótað líf þeirra og lifnaðarhætti. Á Íslandi þurfa þeir að 
leggja sig fram við það að kynnast íslenskri menningu til þess að verða 
þátttakendur í samfélaginu. Jafnframt þarf íslenskt samfélag að sýna þeim 
aðfluttu virðingu og viðurkenna menningu þeirra svo þeir eigi farsæla 
framtíð. Þó reynist erfitt að horfa framhjá því að menning nýtur mismikillar 
virðingar í öllum samfélögum heimsins sem getur hamlað þátttöku 
innflytjenda á hinum ýmsu sviðum samfélagsins.  

Félagsfræðingurinn Bourdieu álítur að á hverjum vettvangi 
samfélagsins sé tekist á um auð og völd sem gefi til kynna hvaða 
menning er ákjósanleg og hvaða menning sé síðri. Að hans mati upphefur 
samfélagið ríkjandi menningu á kostnað þeirra sem tilheyrir 
minnihlutahópi samfélagsins, eins og innflytjendur. Slíkt geti haft slæmar 
afleiðingar, sérstaklega á vettvangi menntastofnana og stuðli að 
mismunun menningar og menntunar hjá skólabörnum. Það torveldi 
börnum að flytja þann menningar- og félagsauð sem þau hafa fengið í 
heimamund frá fjölskyldunni yfir á næsta vettvang sem er skólinn og 
leiðir af sér að skólagangan nýtist þeim ekki sem skildi.  

Rannsóknir sem hafa verið gerðar hér á landi í leik- og grunnskólum 
benda til þess að skólamenning þeirra sé ekki hliðholl börnum sem hafa 
annan menningarbakgrunn en íslenskan. Einnig hafa rannsóknir leitt í ljós 
lítil samskipti milli heimila og skóla sem leiði til þess að þeir sem starfa 
með börnunum í skólunum þekki ekki líf barnsins og fjölskyldunnar utan 
skólans. Vistkerfisnálgun Bronfenbrenner útskýrir vel hvaða afleiðingar 
það getur haft fyrir þroska barnsins þegar lítil samskipti eru milli heimilis 
og skóla. Aftur á móti þegar samskiptin eru gagnvirk, þá eflist 
áframhaldandi þroski barnsins.  

Einstaka leik- og grunnskólar hafa lagt sig fram við það að vinna 
umbótastarf til þess að efla samspil heimamenningar og skólamenningar hér 
á landi. Í skólunum er ríkjandi menning sem stuðlar að jöfnuði á meðal allra 
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barna og foreldra þeirra og eflir jafnframt menningar- og félagsauð þeirra. 
Það sem skólarnir eiga sameiginlegt er að innan skólans er borin virðing fyrir 
ólíkum uppruna og þeir byggja upp traust og gott samstarf við foreldra við 
upphaf skólagöngu barnsins og leggja sig fram við það að viðhalda því. Í 
ljósi þess tel ég brýnt að unnið sé markvisst að því að byggja upp 
þróunarstarf á fyrsta skólastiginu sem er leikskólinn og í næstu köflum geri 
ég grein fyrir þróunarverkefni og þróunaráætlun sem miðar að því að vinna 
að markvissu samtarfi við foreldra af erlendum uppruna til þess að efla 
samspil heimamenningar og skólamenningar. Að mínu mati stuðlar slíkt 
þróunarstarf að jöfnuði á meðal leikskólabarna sem mun auka menningar- og 
félagsauð þeirra og efla alhliða þroska þeirra.  
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5 Þróunarverkefni fyrir leikskóla 

Í þessum kafla og þeim næsta verður fjallað um hvernig hægt er að efla 
samspil heimamenningar og leikskólamenningar með markvissu samstarfi við 
foreldra af erlendum uppruna. Lögð er fram áætlun um þróunarverkefni sem 
byggir á líkani Joyce Epstein (2001) um samstarf heimilis og skóla. Þó svo að 
þróunarverkefnið beinist að foreldrum af erlendum uppruna, þá er gert ráð fyrir 
því að allir foreldrar leikskólans taki þátt í því. Verkefnið miðar að því að 
foreldrar kynnist skólamenningu leikskólans og starfsfólk leikskólans kynnist 
heimamenningu leikskólabarna og fjölskyldna þeirra. Með því að starfsfólk 
öðlist þekkingu á heimamenningu fjölskyldunnar, þá öðlast það jafnframt 
meiri þekkingu á menningar- og félagsauði hennar. Aukin þekking á lífi og 
viðhorfum fjölskyldunnar, ásamt styrkleikum og veikleikum, gefur starfsfólki 
aukin tækifæri til þess að veita fjölskyldunni og leikskólabarninu þann 
stuðning sem hún telur sig þurfa á að halda. Jafnframt geta styrkleikar hennar 
orðið til þess að efla skólastarfið ef vilji og áhugi foreldra er fyrir því. Aukin 
þekking foreldra á skólamenningunni veitir foreldrum aðgang að upplýsingum 
um markmið í menntun og uppeldi barna og innsýn í viðhorf og væntingar 
starfsmanna til foreldra. Verkefnið er ekki unnið fyrir einn ákveðinn leikskóla. 
Samt sem áður tel ég það eiga fullt erindi í flesta leikskóla og einkum þeirra 
sem hafa fjölskyldur af erlendum uppruna í skólanum.  

Eins og áður hefur komið fram mun þróunarverkefnið byggjast á 
líkani Jocey Epstein (2001) um áherslur í markvissu samstarfi milli 
heimilis og skóla. 

5.1 Samstarfsverkefni fyrir heimili og skóla 
Joyce L. Epstein er prófessor í félagsfræði við John Hopkins háskólann í 
Bandaríkjunum og í forsvari fyrir stofnanir sem beita sér fyrir umbótastarfi í 
skólum í samstarfi við foreldra skólabarna og nánasta samfélag. Hún hefur, 
ýmist ein eða í samvinnu við aðra fræðimenn, rannsakað foreldrasamstarf frá 
ólíkum sjónarhornum og athugað hvaða áhrif slíkt samstarf hefur meðal 
annars á námsárangur nemenda í grunn- og framhaldskólum. Epstein hefur 
skoðað hvernig skipulag í skólum hefur áhrif á kennara, nemendur og 
fjölskyldur þeirra. Hún hefur gefið út bækur með tillögum um það hvernig 
megi skipuleggja skólastarfið þannig að velferð, uppeldi og námsárangur 
nemenda sé haft að leiðarljósi. Hún gerir það meðal annars í bók sem kom út 
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árið 2001 og ber titilinn: Samstarf  milli skóla, fjölskyldna og samfélags. 
Undirbúningur kennara og umbætur í skólastarfi (e. School, family and 
communiti partnerships. Preparing educators and improving schools).  

Í bókinni bendir hún á það, í tengslum við umbætur í skólastarfi, að 
fjöldi rannsókna hafi sýnt fram á það að þeir sem komi að uppeldi og 
námi barna séu sammála um mikilvægi þátttöku foreldra í skólastarfi. 
Jafnframt hafi rannsóknir, sem voru framkvæmdar í grunn- og 
framhaldskólum, leitt í ljós ávinning af foreldrasamstarfi. Það hafi verið í 
þágu nemenda, komið fram í bættu skólastarfi, verið stuðningur við 
kennara og styrkt fjölskyldur í uppeldi og menntun barna sinna. 
Rannsóknir gefi til kynna að foreldrasamstarf (e. partnership) sé 
lykilatriði til þess að efla þátttöku foreldra í skólastarfi. Í samstarfi geti 
heimilið og skólinn unnið saman að því að leysa vandamál sem koma upp 
hverju sinni, skipst á upplýsingum og unnið saman að uppeldi og 
menntun barna. Til þess að svo megi verða, þá þurfi að vinna 
umbótarstarf í skólum sem miði að því að byggja upp samstarf heimilis, 
skóla og nærsamfélagsins (Epstein, 2001). 

Epstein (2001) telur að rökstyðja megi þörf fyrir slíkt samstarf meðal 
annars með þeirri staðreynd að hver fjölskylda sem skólabarn tilheyrir sé 
einstök og engar tvær fjölskyldur eins. Sum börn búi með báðum foreldrum á 
meðan önnur búi með öðru foreldri. Sumir foreldrar hafi atvinnu en aðrir eru 
atvinnulausir og sumar fjölskyldur eru af erlendu bergi brotnar. Oftar en ekki 
þegar um er að ræða fjölskyldur af erlendum uppruna, þá tala börnin annað 
tungumál heima en í skólanum. Ennfremur tekur hún það fram að á sumum 
heimilum séu uppeldisvenjur, gildi og viðhorf til barnauppeldis lík því sem er 
í skólanum. Á öðrum heimilum séu uppeldisvenjur gildi og viðhorf til 
barnauppeldis ólík því sem er í skólanum. Kennarar þurfi þess vegna að 
öðlast þekkingu og skilning á lífi barna og fjölskyldna þeirra. Það er 
mögulegt með því að vinna í nánu samstarfi við fjölskyldur og nánasta 
samfélagi sem barnið lifir í (Epstein, 2001). 

Að mati Epstein (2001) getur myndast gjá á milli heimilis og skóla, 
meðal annars vegna þess að kennarar og þeir sem koma að uppeldi og 
menntun barna eru oft á tíðum illa undirbúnir til þess að takast á við þær 
áskoranir sem fylgja því verkefni að vinna í nánu og árangursríku 
samstarfi við fjölskyldur skólabarna. Það stafi til dæmis af því að lítil 
áhersla er lögð á þekkingu og færni í foreldrasamstarfi í menntun kennara 
og geti mögulega valdið því að kennarar hafi ekki öðlast nægan 
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undirbúning, skilning eða þekkingu til þess að koma auga á mikilvægi 
þess að vinna í nánu samstarfi við fjölskyldur skólabarna. Þess vegna 
greini kennarar ekki mikilvægi þess að afla sér upplýsinga um bakgrunn 
barna og fjölskyldna þeirra, eins og um tungumál, trú, menningu, 
uppruna, sögu og aðra þætti sem eru hluti af lífi þeirra. Slíkar upplýsingar 
geti gert kennurum kleift að kynnast hverri fjölskyldu náið svo leggja 
megi grunn að góðu samstarfi, með velferð barnsins að leiðarljósi, út alla 
skólagönguna (Epstein, 2001).  

Í áðurnefndri bók leggur Epstein (2001) fram líkan til þess að byggja 
upp öflugt og árangursríkt samstarf á milli skóla, foreldra og nánasta 
samfélags. Líkanið samanstendur af eftirfarandi þáttum: 

1. Uppeldi (e. parenting). 

2. Samskipti milli heimilis og skóla (e. communicating). 

3. Þátttaka í skólastarfi (e. volunteering and support school 
programs). 

4. Heimanám (e. learning at home). 

5. Ákvarðanataka (e. decision making). 

6. Tengsl við samfélagið (e. collaborating with the community). 

Líkanið var þróað samhliða ítarlegri rannsóknarvinnu sem náði til 
kennara, foreldra og skólabarna í grunnskólum (e. elementary school) og 
framhaldsskólum (e. high school) í Bandaríkjunum en börn á þessum 
tveimur skólastigum eru yfirleitt á aldrinum fimm til átján ára. Í 
þróunarverkefninu verður líkanið aðlagað að leikskólastiginu en þar eru 
börnin oftast á aldursbilinu eins til sex ára. Efnistök munu beinast að 
þeim þáttum sem þarf að leggja rækt við svo foreldrasamstarfið megi efla 
samspil heimamenningar og skólamenningar. Einungis fjórir þættir verða 
notaðir úr líkani Epstein (2001), annars vegar af þeirri ástæðu að 
heimanám á ekki við um börn í leikskóla og hins vegar álít ég að tengsl 
við samfélag vera efni í annað þróunarverkefni.  

Í þróunarverkefninu verður stuðst við eftirfarandi þætti:  

1. Uppeldi. 

2. Samskipti milli heimilis og skóla. 
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3. Þátttaka í skólastarfi. 

4. Ákvarðanataka. 

5.1.1 Uppeldi  

Að mati Epstein (2001) þarf skólinn að veita foreldrum stuðning við uppeldi 
barna sinna. Stuðningurinn felst meðal annars í gagnkvæmri umræða milli 
foreldra og starfsfólk skólans um barnauppeldi. Gagnkvæm umræða milli 
foreldra og starfsfólks skólans getur styrkt foreldra í uppeldishlutverkinu sem 
gerir foreldrum kleift að skapað skilyrði heima fyrir sem styðja við þroska 
barnsins. Gagnkvæm umræða milli heimilis og skóla veitir foreldrum innsýn 
í viðhorf skólans til uppeldis og menntunar barna og starfsfólk skólans öðlast 
þekkingu á viðhorfum foreldra til uppeldis og menntunar barna sinna 
(Epstein, 2001).  

Hugmyndir einstaklinga um barnauppeldi eru háðar því menningar- og 
félagslega samhengi sem þeir lifa og hrærast í. Af þeirri ástæðu geta 
hugmyndirnar verið ólíkar og haft mismunandi merkingu frá einni 
menningu til annarrar (Siraj-Blatchford, 1994). Þrátt fyrir ólíkar 
hugmyndir um barnauppeldi, þá er ekki hægt að líta framhjá þeirri 
staðreynd að flestir foreldrar og uppalendur vilja það besta fyrir börnin 
sín (Brown, 1998).  

Ekki er sjálfgefið að það reynist öllum foreldrum auðvelt að veita 
börnum sínum gott uppeldi og menntun án utanaðkomandi aðstoðar. 
Sumir foreldrar hafa stuðning frá öðrum fjölskyldumeðlimum, nánustu 
ættingjum eða vinum en ekki hægt að gera ráð fyrir því að allar 
fjölskyldur búi við slíkan stuðning. Rannsóknir hafa leitt í ljós að margir 
foreldrar af erlendum uppruna tilheyra þeim hópi sem hefur lítinn 
utanaðkomandi stuðning við uppeldi barna sinna (Hanna Ragnarsdóttir, 
2007a; Brooker, 2002). Í áðurnefndri rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur 
(2007a) á tíu innflytjendafjölskyldum, á Íslandi, kom í ljós að sumar 
fjölskyldur bjuggu fjarri ættingjum og vinum og voru félagslega 
einangraðar. Af þeim sökum má gera ráð fyrir því að þær hafi átt erfitt 
með að leita sér utanaðkomandi aðstoðar við uppeldi og menntun barna 
sinna.  

Í leikskólum, sem leggja ríka áherslu á samvinnu á milli heimilis og 
skóla, eru leikskólakennarar og aðrir starfsmenn í lykilstöðu til þess að 
veita foreldrum þá aðstoð og þann stuðning sem þeir telja sig þurfa á að 
halda. Það er mikilvægt að foreldrarnir finni fyrir slíkum stuðningi við 
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upphaf leikskólagöngu barnsins og að markmið í uppeldi og menntun 
leikskólabarna byggist á sameiginlegri ábyrgð heimilis og skóla. 
Skólamenningin þarf að litast af því viðhorfi að foreldrar og leikskóli beri 
sameiginlega ábyrgð á velferð barnsins. Ekki síst vegna þess að í sumum 
menningarsamfélögum eru skýr skil á milli hlutverks leikskólans annars 
vegar og heimilisins hins vegar. En þegar unnið er að menntun og uppeldi 
leikskólabarna í nánu samstarfi á milli heimilis og skóla, þá er það í 
höndum leikskólakennara að taka upp umræðu við foreldra um ólík 
viðhorf. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að stjórnendur leikskóla og 
leikskólakennarar þurfa að hafa frumkvæði og vilja til þess að vinna í 
nánu samstarfi við foreldra (Elsa Sigríður Jónsdóttir og Anna Þorbjörg 
Ingólfsdóttir, 2006; Hanna Ragnarsdóttir, 2002). Rannsókn sem var 
framkvæmd hér á landi, meðal foreldra barna á aldrinum fjögurra til tólf 
ára, og kannaði viðhorf foreldra til stuðnings við þá í foreldrahlutverkinu 
leiddi í ljós að tæp 70% svarenda vildu stuðning með einum eða öðrum 
hætti (Birna María Svanbjörnsdóttir, 2007).  

Leikskólakennarar þurfa að vera meðvitaðir um það að hver fjölskylda 
er einstök og hefur sín sérkenni og ólík viðhorf til menntunar og uppeldis 
barna. Það má gera ráð fyrir því að þeir foreldrar sem hafa alist upp á 
menningarsvæðum sem eru ólík því sem Íslendingar eiga að venjast hafi 
aðra sýn á menntun og uppeldi barna. Í áðurnefndri rannsókn Brooker 
(2002), í enskum forskóla, kom meðal annars fram að foreldrar sem áttu 
rætur sínar að rekja til Bangladesh höfðu ekki sömu sýn á nám í gegnum 
leik og enskir foreldrar. Þess vegna er mikilvægt að byggja upp traust á 
milli foreldra og leikskólakennara frá upphafi. Í sumum tilfellum þurfa 
leikskólakennarar að hjálpa foreldrum að byggja upp sjálfstraust svo þeir 
finni sig örugga í hlutverkinu sem fylgir því að vera foreldri 
leikskólabarns (Siraj-Blatchford, 1994). Ef til vill stafar óöryggi foreldra 
af því að leikskóli er framandi í hugum þeirra og þeir komi til dæmis frá 
samfélagi þar sem leikskólar eru ekki starfræktir eða að uppeldislegar 
áherslur í starfsemi skólans eru ólíkar því sem þeir eigi að venjast. Börn 
læra t.d. um eiginleika vatns með því að fá að meðhöndla það í gegnum 
leik en það getur reynst erfitt fyrir foreldra að álíta slíkt hið sama ef þeir 
koma frá landsvæði þar sem vatn er af skornum skammti.  

Siraj-Blatchford og Clarke (2000) taka undir þessa umræðu og vekja 
athygli á ólíkum einkennum sem hvert barn hefur í farteskinu þegar það 
byrjar í leikskóla. Þessi einkenni barnsins hafi meðal annars mótast af 
heimamenningunni, í samskiptum við nánasta samfélag og því tungumáli 
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sem er ríkjandi á heimilinu. Þær álíta að allar fjölskyldur hafi ólíkar 
hugmyndir um stöðu barnsins á heimilinu og hvernig samskiptum er 
háttað innan fjölskyldunnar, til dæmis hvernig barnið ávarpi foreldra sína 
og aðra fjölskyldumeðlimi. Jafnframt telja þær að hugmyndir 
fjölskyldunnar geti verið ólíkar þeim hugmyndum sem eru ráðandi í 
leikskólanum, til dæmis hafi rannsakendur bent á að kennsluhættir skóla í 
Evrópu og Ameríku geti verið framandi fyrir foreldra sem hafi alist upp í 
öðrum heimsálfum.  

Tungumálið er mikilvægur hluti af uppeldi allra barna og stór þáttur í 
heimamenningu fjölskyldunnar. Flest börn af erlendum uppruna alast upp 
við það að tala tvö eða fleiri tungumál, það er að segja á heimili barnsins 
er talað eitt eða fleiri tungumál og í leikskólanum er talað tungumálið 
sem er ríkjandi í samfélaginu. Siraj-Blatchford og Clarke (2000) benda á 
að rannsóknir sýni fram á að börnum gangi betur að aðlagast nýjum 
aðstæðum ef kennsla í móðurmáli fer fram samhliða námi í öðru 
tungumáli. Skutnabb-Kangas (1981) tekur undir þetta en bætir því við að 
til þess að móðurmál barna þróist og festi rætur er kennsla í móðurmáli 
nauðsynleg um leið og þau eru að tileinka sér annað mál. Ef börn ná ekki 
að þroska þessar rætur geti það haft áhrif á námsgetu síðar meir.  

Í leikskólum hér á landi hefur ekki tíðkast að halda úti 
móðurmálskennslu fyrir börn sem tala annað tungumál en íslensku. 
Hugsanlega er það erfitt í framkvæmd og kostnaðarsamt. Starfsmenn 
leikskólans geta þó hvatt foreldra til þess að tala sitt móðurmál í 
samskiptum við börnin og þau viðhaldið því með þeim hætti. Einnig 
getur verið jákvætt fyrir skólastarfið að þar starfi starfsmenn sem eru af 
erlendum uppruna sem tali sama tungumál og fjölskyldan. Þeir geti haft 
samskipti við börn og foreldra á þeirra móðurmáli og jafnframt stutt við 
móðurmál barna og hjálpað börnum og foreldrum að finna til öryggis í 
nýju umhverfi (Brown, 1998). Starfsmaður, sem talar sama tungumál og 
fjölskyldan, getur verið í lykilaðstöðu til þess að tryggja gagnkvæm 
samskipti á milli heimilis og skóla.  

5.1.2 Samskipti milli heimilis og skóla 

Samskipti milli heimilis og leikskóla fela í sér tengsl milli foreldra og 
starfsfólk skólans (Epstein, 2001). Samskiptin fara til dæmis fram þegar 
foreldrar eru að koma með barn í leikskólann eða þegar þeir sækja barnið í 
lok dagsins. Samskiptin geta einnig fram í formlegum viðtölum við foreldra í 
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leikskóla eða á heimili fjölskyldunnar. Samskiptin geta verið útfærð með 
ýmsum hætti til dæmis munnleg, skrifleg eða myndræn.  

Tryggja þarf góð samskipti á milli heimilis og skóla strax við upphaf 
skólagöngu leikskólabarnsins svo þau megi verða farsæl fyrir barnið, 
foreldra og alla starfsmenn leikskólans. Það er hlutverk starfsmanna að 
hafa frumkvæði að samskiptunum og leggja sig fram við að byggja þau á 
traustum grunni. Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2007) 
gerðu rannsókn þar sem þær skoðuðu meðal annars hvaða aðferðir 
leikskólakennarar notuðu í samstarfi við foreldra. Niðurstöðunum skiptu 
þær í átta flokka, þar sem daglegt spjall var algengasta aðferðin. Um 
helmingur leikskólakennara beitti henni í samstarfi við foreldra. Um 
þriðjungur notaði annars vegar foreldraviðtöl og hins vegar almennar 
upplýsingar og kynningar á starfi leikskólans. Foreldrafundir voru notaðir 
í 17% tilfella og aðeins færri notuðu aðferðir eins og þær að greina 
foreldrum frá þeirra barni eða sýna jákvæðni og virða skoðanir foreldra. 
Aðferð eins og kynningafundur í upphafi leikskólagöngu barns var lítið 
notuð og enn færri lögðu áherslu á aðferðir sem beindust að mikilvægi 
foreldrasamstarfs. Af niðurstöðunum má sjá að leikskólakennarar nota 
fjölbreyttar leiðir í samstarfi við foreldrana en þær virðast allar miða að 
því að foreldrar fái upplýsingar um leikskólann, sem vissulega hefur 
mikið vægi. Aftur á móti var lítil áhersla lögð á að virða skoðanir foreldra 
og nálgast þeirra viðhorf og væntingar til leikskólans. 

C.A.M. Banks (2007) fjallar um hvernig skóli, fjölskyldur og 
samfélag geta unnið saman að umbótum í skólastarfi. Hún telur að til þess 
að byggja upp farsæl tengsl á milli heimilis og skóla þurfi foreldrar að fá 
ýtarlegar upplýsingar um skólann. Jafnframt telur hún að kennarar þurfi 
að öðlast innsýn í líf fjölskyldunnar, kynna sér viðhorf hennar til 
menntunar barna sinna, skoða hvaða gildi eru ríkjandi innan hennar og 
hvaða tungumál eru töluð á heimilinu.  

Þegar um er að ræða foreldra af erlendum uppruna, má gera ráð fyrir 
því að þeir hafi annað móðurmál en íslensku og hafi mismunandi færni í 
íslenskri tungu. Starfsmenn leikskólans þurfa að ganga úr skugga um það 
hvert móðurmál foreldranna er, hvort þau séu fleiri en eitt og hvort að 
foreldrar hafi íslensku á valdi sínu eða hvort tjáskipti þurfi að fara fram með 
aðstoð frá túlki. Það er frumskilyrði í samskiptum milli foreldra og 
starfsmanna að allir aðilar skilji hver annan til þess að tryggja gæði 
samskiptanna. Leikskólinn þarf til dæmis að upplýsa foreldra um starfsemi 
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skólans, markmið skólans í uppeldi og menntun leikskólabarna og hvaða 
væntingar eru gerðar til samstarfs við foreldra. Undir þetta er tekið í lögum 
um leikskóla nr. 90/2008 en í 2. grein laganna er kveðið skýrt á um það að 
eitt af meginmarkmiðum í uppeldi og kennslu leikskólabarna skuli vera að 
fylgjast með og efla alhliða þroska barna í samvinnu við foreldra. Samkvæmt 
5. grein laganna á leikskólastjóri að stuðla að samstarfi á milli foreldra og 
starfsfólks leikskólans með velferð barnsins að markmiði. Ef foreldrar tala 
ekki íslensku eða nota táknmál skuli skólinn leitast við að tryggja túlkun á 
mikilvægum upplýsingum sem kunna að skipta máli fyrir skólastarfið og 
velferð barna þeirra. Í 9. grein sömu laga er gerð grein fyrir því að foreldrar 
eigi rétt á upplýsingum um skólastarfið og stöðu barna sinna (Lög um 
leikskóla nr. 90/2008). 

Siraj-Blatchford (1994) greinir frá niðurstöðum rannsóknar Yetmann 
frá árinu 1988 sem leiddi í ljós að sumir einstaklingar, sem tilheyra 
þjóðernislegum minnihlutahópum í samfélaginu, skildu ekki muninn á 
óformlegu námi sem fer fram í leikskólum og beinni kennslu sem fer 
fram í grunnskólum. Slíkum upplýsingum má auðveldlega koma á 
framfæri í viðtali við foreldra þegar barnið er að byrja í leikskóla. Þó má 
ætla að meira þurfi að koma til en viðtal við foreldra til þess að öðlast 
innsýn í líf, viðhorf og gildi fjölskyldunnar. Sumir leikskólar hafa farið þá 
leið að bjóða foreldrum að taka viðtöl á heimili þeirra og er það meðal 
annars gert í þeim tilgangi að mynda strax góð tengsl við barnið og 
fjölskylduna (Fríða B. Jónsdóttir, Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa 
Sigríður Jónsdóttir, 2005).  

Meyer og Mann (2006) gerðu rannsókn í Bandaríkjunum sem beindist 
að því að skoða hver ávinningur væri af heimaviðtölum við foreldra barna í 
fyrstu bekkjum grunnskóla, það er frá svonefndum „kindergarten“ upp í 
annan bekk. Rannsóknin stóð yfir í tvö ár frá árinu 2004 til ársins 2005 og 
þátttakendur voru 26 grunnskólakennarar sem tóku tvö heimaviðtöl á ári 
við foreldra barna sem tilheyrðu þeirra bekk. Niðurstöður leiddu meðal 
annars í ljós að kennarar töldu sig mynda jákvæð samskipti við foreldrana 
og börn, þeim tækist að kynnast þeim og fá innsýn í heimilislíf 
fjölskyldunnar. Þeir töldu sig öðlast betri skilning á lífi og hegðun barnanna 
og gætu þar með veitt þeim viðeigandi stuðning ef á þyrfti að halda.  
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5.1.3 Þátttaka foreldra  

Þátttaka foreldra í daglegu starfi leikskólans er sjálfboðastarf af hálfu foreldra 
í þágu skólans og er án endurgjalds (Epstein, 2001). Þátttaka foreldra í 
skólastarfi felur í sér að foreldrar komi í leikskólann og taki beinan þátt í 
starfi skólans með ýmsum hætti.  

Ekki er rík hefð fyrir þátttöku foreldra í daglegu starfi leikskóla á 
Íslandi að mati 590 leikskólakennara á Íslandi sem tóku þátt í fyrrnefndri 
rannsókn Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2007). 
Rannsóknin beindist einnig að því að skoða hvaða aðferðir 
leikskólakennarar noti til þess að stuðla að samstarfi og tengslum við 
fjölskyldur leikskólabarna og hverjar væru helstu hindranir í samstarfi við 
foreldra að mati leikskólakennara. Algengast var að foreldrar tækju þátt í 
leikskólastarfinu með því að mæta á uppákomur í leikskólanum en 
sjaldgæft að foreldrar tækju beinan þátt í starfi inni á deild. Hugsanlega er 
hægt að draga þá ályktun frá þessum niðurstöðum að foreldrum sé 
sérstaklega boðið að taka þátt í uppákomum í leikskólanum og það sé 
jafnvel hluti af undirliggjandi menningu leikskólans og í raun og veru 
ætlast til þess að foreldrar mæti á slíkar uppákomur. Það kann þó að vera 
að foreldrum sé ekki sérstaklega boðið að taka beinan þátt í starfinu inni á 
deild og að undirliggjandi menning leikskólans beri það með sér að slík 
þátttaka sé ekki eftirsóknarverð af hálfu leikskólakennara.  

Í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2007a) kom fram að starfsmaður 
ákvað að stytta aðlögunartíma stúlku frá Kosovo vegna þess að nærvera 
föður stúlkunnar virtist hafa truflandi áhrif á þá sem önnuðust stúlkuna. 
Ekki var talin þörf á því að hann væri með barninu þar sem hann væri 
karlmaður og talaði annað tungumál en íslensku. Það kom fram að 
aðlögun barna í þessum leikskóla var yfirleitt ein vika en í þessu tilfelli 
var hún einungis tveir dagar. Ef til vill má útskýra viðbrögð starfsmanna 
með þeim hætti að um óöryggi hafi verið að ræða vegna 
tungumálaörðuleika og það hafi ekki tíðkast að feður væru með börnum 
sínum á meðan aðlögun færi fram. Þetta gefur vísbendingu um að 
starfsmenn þurfi annars vegar að afla sér þekkingar sem efli þá í 
samskiptum við foreldra sem tala annað tungumál en íslensku og hins 
vegar að skoða eigin viðhorf varðandi samstarf við foreldra af erlendum 
uppruna og þá sérstaklega karlmenn.  

Eins og áður hefur komið fram unnu allir starfsmenn í leikskólanum 
Lækjaborg þróunarverkefni frá árinu 2001 til ársins 2004 sem miðaði að 
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því að efla og innleiða fjölmenningarlega starfshætti í skólanum. Fyrsta 
árið fór mikill tími hjá starfsmönnum í það að skoða eigin viðhorf til 
fjölmenningarlegs samfélags og afla sér þekkingar á fjölmenningu og 
fjölmenningarlegum vinnubrögðum. Leikskólakennarar og verkefnistjórar 
komust að þeirri niðurstöðu að besta leiðin til þess að ná settum 
markmiðum, sem lágu til grundvallar í þróunarvinnunni, væri að efla 
samstarf við alla foreldra og einkum foreldra af erlendum uppruna (Anna 
Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006). 

Starfsmenn leikskóla geta einnig eflt færni sína í foreldrasamstarfi með því 
að takast á við þá áskorun að auka þátttöku foreldra í leikskólastarfinu. Með 
því móti kynnast foreldrarnir að eigin raun leikskólastarfinu, öðlast þekkingu á 
því til hvers er ætlast af þeim sem foreldrum leikskólabarns, kynnast betur 
starfsmönnum, börnum og öðrum foreldrum. Foreldrar af erlendum uppruna 
geta bætt við tungumálþekkingu sína og gert sitt tungumál heyranlegt og 
sýnilegt í leikskólanum ef þeir fá tækifæri til þess. Starfsmenn kynnast hverju 
foreldri betur og fá innsýn í væntingar þeirra, meðal annars til leikskólans, 
barnauppeldis og náms. Þeir komast að styrkleikum foreldranna sem 
hugsanlega geta nýst í skólastarfinu og geta þá einnig veitt foreldrum betri 
stuðning ef þeir þurfa á því að halda. Þeir geta betur gert sér grein fyrir því 
hvort foreldrar vilji samlagast skólamenningunni eða hafa áhrif á hana, því 
sumir foreldrar af erlendum uppruna kjósa að aðlaga sig að menningu skólans 
á meðan aðrir vilja fá að halda í sérkenni sinnar menningar (Epstein, 2001).  

5.1.4 Ákvarðanataka  

Epstein (2001) telur að skólinn eigi að virkja foreldra til hlutdeildar í 
ákvörðunartöku sem tengist skólastarfinu með virkri þátttöku í ýmiskonar 
foreldrastarfi.  

Eitt af markmiðunum með foreldrasamstarfi er að veita foreldrum 
upplýsingar um starfsemi leikskólans (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). Það 
er vissulega brýnt að foreldrar fái slíkar upplýsingar en ekki síður 
nauðsynlegt að foreldrar eigi þess kost að hafa áhrif á starfsemina ef um 
er að ræða samstarf á milli heimilis og skóla sem er unnið af heilum hug. 
Vettvangur fyrir foreldra til þess að hafa áhrif á leikskólastarfið liggur 
meðal annars í foreldraráði skólans en lög kveða skýrt á um það að 
foreldraráð skuli vera starfrækt við alla leikskóla í landinu (Lög um 
leikskóla nr. 90/2008). Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til 
leikskóla og nefndar, sbr. 2.mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar 
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áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með 
framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og 
annast kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt 
um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi. Í foreldraráði gefst 
foreldrum ráðrúm til þess að ræða einstaka þætti í leikskólastarfinu og 
koma sínum viðhorfum og væntingum á framfæri við stjórnendur 
leikskólans (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

C.A.M. Banks (2007) dregur fram kosti hins svonefnda Comer líkans í 
umfjöllun sinni um þátttöku foreldra í ákvörðunartöku í skólum. Hún 
greinir frá því að hugmyndasmiður líkansins sé James P. Comer sem lítur 
svo á að skólar þurfi að gera ráð fyrir samstarfi á milli foreldra og 
kennara í skipulagi sínu til þess að tryggja gæði og árangur skólastarfsins. 
Í því ljósi leggur hann til að stofna skuli teymi innan hvers skóla. Í þeim 
starfi skólastjóri, bekkjakennari, aðstoðarfólk í skólanum og foreldrar 
sem vinna meðal annars að því að móta sameiginleg gildi skólastarfsins. 
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6 Þróunaráætlun 

Markmið þróunarstarfs í leikskóla, samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 
(1999), er að finna leiðir til þess að vinna að endurbótum og nýbreytni í 
leikskólastarfi. Þar er tekið fram að frá byrjun þurfi að skilgreina 
viðfangsefni þróunarstarfsins vel, þar sem allir þættir verkefnisins eru 
skilgreindir. Lagt er til að þróunarvinnan sé unnin í sjö þrepum sem hvert 
taki við af öðru ásamt því að skarast. 

Fræðimenn á sviði skólaþróunar hafa sett fram líkön og viðmið sem 
skólar nýta sér í þróunarstarfi í sínum stofnunum. Fullan (2007) er einn af 
þeim fræðimönnum sem hefur sett fram líkan um skipulag á þróunarstarfi. 
Líkanið útskýrir ferli breytinga sem byggir á þremur lykilþáttum: 
Undirbúningi/upphafi (e. initiation), framkvæmd (e. implementation) og að 
festa í sessi/stofnanafesting (e. institutionalization).  

Í undirbúningnum felst upphafið að skólaþróuninni en þar eru 
forgangsverkefni skilgreind og ákvörðun tekin um viðfangsefni (Fullan, 
2007). Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. 
Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West (2005) líkja þróunaráætlun við 
hringferli þar sem ferlið byrjar á mati skólans í heild í þeim tilgangi að koma 
auga á veikleika og styrkleika skólastarfsins. Niðurstöður matsins eru notaðar 
til þess að velja forgangsverkefni sem nota á til grundvallar þeim breytingum 
sem stefnt er að og í framhaldi af því er útbúin framkvæmdaáætlun sem 
veitir nokkurs konar leiðsögn í þróunarferlinu.  

Fullan (2007) bendir á að þó vel sé staðið að undirbúningi, þá verði að 
gera ráð fyrir breytingum á starfsáætluninni í sjálfu framkvæmdarferlinu. Vel 
unnin framkvæmdaráætlun tryggi ekki velgengni þróunarstarfsins, því 
framkvæmd verkefnisins veltur á mörgum samverkandi þáttum. Frumskil-
yrði er að fá alla sem að þróunarstarfinu koma til þess að taka þátt og sjá 
tilgang með því sem eigi að fara að gera (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005). Þá er 
nauðsynlegt að öflugur hópur einstaklinga haldi utan um starfið til þess að 
tryggja styrka forystu og skipulögð vinnubrögð (Jón Baldvin Hannesson, 
Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2002). Þeir sem leiða starfið þurfa 
að dreifa ábyrgð á meðal starfsmanna, veita viðeigandi endurmenntun og 
styrkja samræður á meðal allra sem koma að þróunarstarfinu, þannig að hver 
læri af öðrum. Þróunarstarfið snýst ekki eingöngu um nám nemendanna 
heldur einnig um nám þeirra fullorðnu (Fullan, 2007).  
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Til að tryggja að þróunarverkefni festist varanlega í sessi bendir 
Fullan (2007) á útskýringar Huberman og Miles sem álíta að ákveðnir 
þættir hafi úrslitaáhrif. Í fyrsta lagi að breytingarnar þurfi að ná til 
stjórnskipunar skólans, þannig að þær verði hluti af stefnu og skipulagi 
skólans. Í öðru lagi, þegar að formlegu þróunarstarfi er lokið, þá standi að 
baki því öflugir talsmenn á meðal starfsmanna sem haldi því virku. Í 
þriðja og síðasta lagi þurfi að tryggja að nýir starfsmenn njóti stuðnings 
þeirra sem reyndari eru til þess að tileinka sér þá færni sem þarf til þess 
að viðhalda breytingunum í skólasamfélaginu. 

6.1 Markmið 
Þróunarverkefnið beinist að því að byggja upp markvisst samstarf við 
foreldra leikskólabarna með áherslu á samstarf við foreldra af erlendum 
uppruna. Er það gert í þeim tilgangi að efla samspil heimamenningar og 
skólamenningar leikskólans. Eins og áður hefur komið fram verður unnið 
eftir líkani Jocey Epstein (2001) um samstarf heimilis og skóla. 

Í handbók sem kom út árið 2002 vann Epstein ásamt félögum sínum 
tillögur að verkefnum til þess að efla foreldrasamstarf. Þau benda á 
mikilvægi þess að skólar velji sér viðfangefni til þess að vinna eftir innan 
hvers þáttar í líkaninu. Þar eigi að skilgreina verkefni og gera áætlun um 
framkvæmd. Einnig þurfi að gera ráð fyrir áskorunum í samstarfi á milli 
heimilis og skóla. Að lokum þurfi að meta ávinning af samstarfinu fyrir 
börnin, foreldra og kennara (Epstein, Sanders, Simon, Salinas, Jansorn og 
Van Voorhis, 2002). Í þróunaráætlun verður einnig stuðst við tillögur 
áðurnefndra fræðimanna og þær aðlagaðar að samstarfi við foreldra 
leikskólabarna með áherslu á foreldra af erlendum uppruna.  

Markmið verkefnisins verða að:  

• efla uppeldislega umræðu milli foreldra og starfsfólks, því slík 
umræða veitir leikskólakennurum innsýn í viðhorf foreldra til 
uppeldis barna sinna og foreldrar kynnast jafnframt viðhorfum 
leikskólans. Gagnkvæm umræða milli heimilis og skóla um 
uppeldi og menntun leikskólabarna getur hjálpað starfsfólki 
skólans að styrkja foreldra við uppeldi barna sinna  

• efla samskipti milli foreldra og starfsfólks leikskólans til þess að 
auka og auðvelda samskipti á milli heimilis og skóla. Starfsfólk 
leikskólans þarf að upplýsa foreldra um markmið og tilgang með 
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skólastarfinu. Starfsfólkið þarf einnig að kalla eftir viðhorfum 
foreldra til skólastarfsins. Með þessu móti getur starfsfólk 
skólans stuðlað að gagnkvæmum samskiptum heimilis og skóla  

• efla þátttöku foreldra í daglegu starfi leikskólans þannig að 
foreldrar læri af starfsfólki og starfsfólk læri af foreldrum. 
Starfsfólk leikskólans þarf að skapa aðstæður sem hvetja 
foreldra til að taka þátt í daglegu skólastarfi 

• stuðla að þátttöku foreldra, sérstaklega af erlendum uppruna, í 
ákvörðunartöku um starf leikskólans. Starfsfólk leikskólans þarf að 
hvetja foreldra til að taka virkan þátt í foreldrastarfi, þannig öðlast 
foreldrar hlutdeild í ákvarðanatöku um starf skólans. 

Undirmarkmið eru: 
Börn: 

• að börn verði stolt af heimamenningu sinni 

• að auðvelda þeim að yfirfæra heimamenninguna yfir á 
menningu skólans 

• að efla virðingu barna fyrir sjálfum sér og öðrum 

• að efla uppeldi og menntun allra leikskólabarna. 

Starfsmenn leikskóla: 

• að efla færni starfsmanna til þess að vinna í nánu samstafi við 
foreldra 

• að auka þekkingu starfsmanna á margbreytileika menningar  

• að starfsmenn auki þekkingu sína á heimamenningu barna og 
fjölskyldna þeirra 

• að starfsmenn kynnist viðhorfum og væntingum foreldra til 
leikskólans 

• að efla virðingu starfsmanna fyrir foreldrum og börnum þeirra. 

Foreldrar: 

• að auka þekkingu foreldra á mikilvægi samstarfs heimilis og 
skóla 
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• að auka þekkingu foreldra á starfi leikskólans og 
skólamenningunni 

• að foreldrar kynnist viðhorfum og væntingum leikskólans til 
foreldra  

• að foreldrar finni að þeirra framlag til leikskólans sé metið af 
verðleikum 

• að auka virðingu foreldra fyrir starfsfólki leikskólans.  

6.2 Kostnaðaráætlun 
Gert er ráð fyrir ráðningu verkefnisstjóra (sjá nánari umfjöllun um 
verkefnisstjóra í kafla 6.4) sem hafi yfirumsjón með þróunarverkefninu og 
stýri verkferlinu. Einnig mun hann vinna endurmat eftir hvern áfanga í 
þróunarverkefninu og lokaskýrslu þegar formlegu þróunarstarfi er lokið. 
Áætlað er að stöðugildi verkefnisstjóra verði 40% og laun verði um það bil 
150.000 krónur á mánuði miðað við 126. launaflokk og 3. þrep í launatöflu 
Félags leikskólakennara frá 1. desember 2008.  

Það má telja víst að kostnaður fylgi túlkaþjónustu í foreldrasamtölum 
og í þeim tilfellum verður leitað til viðurkenndra túlka. Hjá Alþjóðahúsi 
er boðið uppá þjónustu túlka, útseldur tími kostar um það bil 6000 krónur 
(María Jolanta Polanska munnleg heimild, 16. apríl 2010). Erfitt er að 
setja fasta upphæð á þennan þátt vegna þess að kostnaður er háður því 
hve margir þurfa á þjónustunni að halda. Ef gefið er að í leikskóla þar 
sem 80 börn dvelja og 15% foreldra þurfa túlkaþjónustu í viðtölum við 
starfsmenn þá er kostnaður um það bil 180.000 krónur á ári. Upphæðin 
miðast við að hvert viðtal standi yfir í eina klukkustund og viðtöl fari 
fram tvisvar á ári. Það ræðst af framvindu verkefnisins hvort að ráðist 
verður í verkefni eins og það að hafa heimasíðu leikskólans á nokkrum 
tungumálum en reynt verður að þýða öll skilaboð til foreldra á þau 
tungumál sem töluð eru í leikskólanum. Hugsanlega starfa í skólanum 
starfsmenn af erlendum uppruna sem tala sama tungumál og einstaka 
foreldrar. Mögulega verður leitað til þeirra við þýðingar á skilaboðum, 
auk aðstoðar í daglegum samskiptum við foreldra. Í áætlun fyrir í þriðja 
áfanga er eitt af verkefnum að þýða námskrá skólans yfir á önnur 
tungumál, kostaður er áætlaður 285.000 krónur (Elísa Elísdóttir, munnleg 
heimild 21. apríl 2010). Kostnaður fylgir þýðingu á könnun sem lögð 
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verður fyrir foreldra, kostnaður fyrir hvert þýtt eintak er 30.000 krónur 
(Elísa Elísdóttir, munnleg heimild 21. apríl 2010).   

Þörfin fyrir sérfræðiþjónustu og fyrirlestra utan leikskólans er háð 
þróun verkefnisins. Reynt verður eftir fremsta megni að nýta mannauðinn 
í starfsmanna- og foreldrahópnum og rík áhersla verður lögð á það að 
hver læri af öðrum. Þó verður að hafa það í huga að glöggt er gests augað 
og stundum reynist gott að heyra sjónarmið þeirra sem starfa ekki í 
leikskólanum.  

Stýrihópurinn (sjá nánari umfjöllun um stýrihóp í kafla 6.4) mun 
funda á hefðbundnum vinnutíma og gert er ráð fyrir því að það verði að 
minnsta kosti einu sinni í mánuði sem nemur tveimur til fjórum 
vinnustundum. Þó er ekki fullvíst að ávallt verði hægt að funda á 
vinnutíma, því tveir foreldrar verða í stýrihópnum. Ekki er gert ráð fyrir 
að aukinn launakostnaður fylgi því að taka heimaviðtöl við foreldra, því 
reynt verður að hafa þau innan hefðbundins vinnutíma starfsfólks. 

Áætlað er að sækja um styrk vegna verkefnisins í sprotasjóð leikskóla 
en honum er ætlað, samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 að styðja 
við þróun og nýjungar í skólastarfi í samræmi við stefnu stjórnvalda og 
Aðalnámskrá leikskóla. 

6.3 Tímaáætlun og mat 
Áætlað er að þróunarverkefnið taki þrjú ár. Þróunarlíkan Fullan er haft til 
fyrirmyndar við gerð þróunaráætlunar og skiptist verkefnið þess vegna í þrjá 
áfanga. Gert er ráð fyrir því að hver áfangi taki eitt ár. Vegna þess að 
þróunarverkefnið er ekki unnið með einn ákveðinn leikskóla í huga, þá verða 
viðfangsefni í hverjum áfanga fyrirfram valin í þróunaráætlun. Við val á 
viðfangsefni er tekið mið af fræðilegri niðurstöðu ritgerðarinnar og 
hugmyndum Epstein o.fl. (2002) um verkefnaval og ávinning þeirra. Þegar 
verkefnið kemur til framkvæmda getur starfsfólk einnig valið ákveðin 
viðfangsefni í sameiningu. Þróunarverkefninu lýkur með formlegum hætti 
þegar lokaskýrsla um verkefnið er gefin út. 

Framvinda verkefnisins verður meðal annars kynnt á heimasíðu 
leikskólans, í fréttabréfi og á auglýsingatöflu. Þegar tækifæri gefst, verður 
verkefnið kynnt fyrir utan leikskólann, til dæmis á meðal starfsmanna 
annarra leikskóla eða á náms- eða ráðstefnum sem fjalla um hliðstæð 
viðfangsefni.  
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Framvinda þróunarstarfsins verður metin eftir hvern áfanga og áætlað 
að það verði þrisvar sinnum á þeim þremur árum sem þróunarstarfið 
stendur yfir. Auk þess verða einstaka þættir metnir jafnóðum. Um er að 
ræða innra mat, þar sem starfsfólki er meðal annars ætlað að meta eigin 
störf við þróunarverkefnið. Innra mat hentar vel þegar meta á starf og 
niðurstöðurnar eru nýttar til leiðsagnar að bættu starfi (Sigurlína 
Davíðsdóttir, 2008). Foreldrar munu taka þátt í mati á þróunarverkefninu 
í foreldraviðtölum við starfsfólk, einnig verður lögð fyrir foreldrana 
spurningakönnun eftir hvern áfanga í þróunaráætlun. Niðurstöður verða 
notaðar við endurmat. 

Til að meta árangur þróunarstarfsins meðal barna þá verða allar 
upplýsingar sem viðkoma hverju barni færðar í ferilmöppu sem mun 
fylgja barninu frá upphafi skólagöngu og þar til henni lýkur. Um er að 
ræða svonefnda hnitmiðaða ferilmöppu (e. focused portfolios) sem 
Gronlund og Engel (2001) hönnuðu fyrir starfsfólk sem annast uppeldi og 
menntun barna á aldrinum eins til fimm ára meðal annars til að meta 
þroska og færni þeirra. Í bók sinni: Focused Portfolios, a complete 
assessment for the young child leggja Gronlund og Engel fram fjögur 
skráningareyðublöð í hnitmiðaða ferilmöppu. Í fyrsta lagi er skráning sem 
lýsir áhugasviði barnsins og felur til dæmis í sér þau viðfangsefni sem 
vekja áhuga barnsins, hvaða styrkleikum barnið býr yfir og hvort þurfi að 
styðja við áframhaldandi þroska barnsins. Starfsfólk leikskólans upplýsir 
foreldra um niðurstöður úr skráningum og hvetur jafnframt foreldra til að 
segja frá því sem veki áhuga og ánægju barnsins á heimilinu.  

Í öðru lagi er skráning sem lýsir vináttutengslum hjá hverju barni og felur 
í sér hverjir eru vinir barnsins, sameiginleg viðfangsefni þeirra og hvernig 
tilfinningar birtast í samskiptum barnsins við önnur börn. Slíkar upplýsingar 
eru mikilvægar fyrir starfsfólk til að gera viðeigandi ráðstafanir til dæmis 
þegar barn þarfnast aðstoðar í samskiptum við önnur börn og aðstoða þarf 
barn sem hefur ekki eignast vin að komast í félagahóp.  

Í þriðja lagi er skráning um fjölskyldu barnsins og starfsfólk leitast við 
að fá foreldra til að taka þátt í  skráningunni. Starfsfólk skráir á 
eyðublaðið til dæmis skemmtileg atvik að heiman, frásögn af fríi 
fjölskyldunnar sem foreldri deilir með starfsfólki leikskólans. Einnig eru 
færðar inní ferlimöppuna myndir af barni og foreldri saman í 
leikskólastarfinu. Foreldrar taka til dæmis. þátt í skráningunni með því að 
leggja til myndir og frásögn af fjölskyldufríi eða hátíðisdögum. Foreldrar 
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geta til að mynda skrifað frásögn sem tengist nafni leikskólabarnsins eða 
komið með myndir af fjölskyldumeðlimum og vinum sem eru mikilvægir 
í lífi barnsins.  

Í fjórða lagi er eyðublað sem tengist þroskaferli barnsins og felur í sér 
athugun og skráningu starfsmanns á félagslegum- og vitsmunalegum 
athöfnum barnsins, tilfinninga- og félagsfærni, hæfni í gróf- og 
fínhreyfingum, málþroska- og samskiptahæfni og skapandi starf. Starfsfólk 
skráir í ferilmöppuna til dæmis í ferilmöppuna hreyfifærni barnsins og 
félagslega og vitsmunalegar athafnir þess, þróun þeirra er síðan tengd við 
ákveðin viðmið eða mælikvarða. Gronlund og Engel nota aldurstengda 
mælikvarða sem eru þekktir víða í leikskólum í Bandaríkjunum og eru 
meðaltalsmælikvarði. Slíkur mælikvarði hentar ekki að öllu leyti í 
þroskamati á börnum með ólíkan menningarbakgrunn. Dæmi um það er 
þegar málþroski tvítyngdra barna er metinn þá er nauðsynlegt að afla 
upplýsinga hjá foreldrum um málkunnáttu barnsins í móðurmálinu. Ekki 
nægir að meta einungis málkunnáttu þeirra á íslensku vegna þess að það 
gefur ekki rétta mynd af heildarkunnáttu barnsins (Elín Þöll Þórðardóttir, 
2007). Á eyðublað sem tengist þroskaferli barnsins á einnig að skrá frásagnir 
af upplifun barns í leikskóla, ljósmynd af barni í starfi og teikningar eða 
önnur verk eftir barnið. Skráning fer fram í daglegu starfi í leikskólans, 
starfsmaður fylgist með barni eða hópi af börnum og skráir hjá sér meðal 
annars athafnir og samskipti. Samskiptin sem um ræðir geta verið á milli 
barnanna, milli barns og starfsmanns eða milli barns og foreldra. Slík 
skráning á að fara fram reglulega til að nálgast heildræna mynd af athafna- 
og samskiptahæfni hjá hverju barni (Gronlund og Engel, 2001). Til að vinna 
hnitmiðaða ferilmöppu má hugsa sér að hver starfsmaður innan leikskólans 
beri ábyrgð á ferilmöppu hjá nokkrum börnum. Nokkrum sinnum á ári fer 
hann yfir ferilmöppu hjá hverju barni, ígrundar stöðu barnsins frá ýmsum 
sjónarhornum. Notar ferilmöppuna í viðtölum sínum við foreldra þar sem 
umræða um barnið er í brennidepli.  

Verkefnisstjóri mun vinna skýrslu eftir hvern áfanga í 
þróunarverkefninu. Með því móti skerpist yfirsýn allra starfsmanna og 
foreldra á verkefninu. Það má ætla að áfangaskýrsla auðveldi 
áframhaldandi vinnu, þannig að hún verði skipulögð og markviss. 
Áfangaskýrsla verður birt á heimasíðu leikskólans og því aðgengileg 
öllum sem vilja fræðast um þróunarstarfið. Þegar þróunarstarfi er 
formlega lokið vinnur verkefnisstjóri lokaskýrslu þar sem kemur fram 
lýsing á verkefninu, framvindu þess og niðurstöður úr mati.  
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6.4 Fyrsti áfangi 
Fyrsti áfangi hefst að hausti, það er 1. september og er gert ráð fyrir að 
honum ljúki 31. ágúst að ári liðnu. Á tímabilinu verður lagður grunnur að 
þróunarstarfinu. 

Verkefni í þessum áfanga verða að:  

• Ráða verkefnisstjóra. 

• Mynda stýrihóp. 

• Kynna verkefnið fyrir starfsfólki og foreldrum leikskólans.  

• Kanna stöðu þeirrar þekkingar á meðal starfsmanna er 
viðkemur verkefninu. 

• Gera áætlun um aukna fræðslu og kennslu fyrir starfsfólk. 

• Veita starfsfólki fræðslu er viðkemur verkefninu.  

Fyrsti áfangi hefst á því að leikskólastjóri gengur frá ráðningu 
verkefnisstjóra sem mun halda utan um verkefnið í þrjú ár. Sett verða þau 
skilyrði fyrir ráðningunni að hann þekki til þróunarstarfs, hafi góða 
þekkingu og reynslu af því að vinna í samstarfi við foreldra og þá einkum 
foreldra af erlendum uppruna. Að hann hafi þekkingu á hugmyndafræði 
Epsteins um markvisst foreldrasamstarf svo hann geti miðlað henni til 
foreldra og starfsfólks. Hann mun einnig hafa umsjón með fræðslu og 
kennslu fyrir starfsfólk, auk þess að vinna mat og lokaskýrslu. 
Verkefnisstjóri og leikskólastjóri munu færa reglulega inn fréttir af þróun 
verkefnisins á heimasíðu leikskólans.  

Þegar búið er að ganga frá ráðningu verkefnisstjóra verður myndaður 
stýrihópur. Í honum munu sitja allir deildarstjórar leikskólans, 
verkefnisstjóri, leikskólastjóri og tveir foreldrar. Sett verður það skilyrði 
fyrir þátttöku tveggja foreldra í stýrihópi að annað foreldrið sé af 
erlendum uppruna. Byggir það á markmiðum verkefnisins um að efla 
samspil heimamenningar og skólamenningar með markvissu samstarfi 
við foreldra af erlendum uppruna. Nauðsynlegt þykir að hafa alla 
deildarstjóra í stýrihóp til þess að tryggja framgöngu þess inni á hverri 
deild leikskólans. Hugsanlega geta einn til tveir starfsmenn eða foreldrar 
bæst í stýrihópinn ef þess gerist þörf. Verkefnisstjóri mun taka ákvörðun 
um það í samráði við stýrihóp og hafa til hliðsjónar þekkingu og 
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styrkleika á meðal starfsmanna og foreldra og hverjir eru líklegir til þess 
að tryggja framvindu verkefnisins. 

Verkefnið verður kynnt öllu starfsfólki leikskólans, því það gerir ráð 
fyrir þátttöku allra starfsmanna. Allir foreldrar fá kynningu á verkefninu, 
því verkefnið miðast við þátttöku þeirra allra þó svo að kastljósið beinist 
að samstarfi við foreldra af erlendum uppruna. Á sameiginlegum 
fyrirlestri fyrir foreldra og starfsfólk leikskólans mun verkefnisstjóri 
kynna þróunarverkefnið. Hann gerir grein fyrir markmiðum og ávinningi 
verkefnisins fyrir foreldra, börn og starfsfólk. Hann kynnir 
hugmyndafræðina sem liggur að baki hugmynda Epsteins um markvisst 
foreldrasamstarf og útskýrir hvers vegna sérstök áhersla er lögð á 
samstarf við foreldra af erlendum uppruna. Eftir fyrirlesturinn verður 
fundarmönnum gefið tækifæri til þess að bera fram spurningar og ræða 
efni fyrirlestrarins. Til þess að efni fyrirlestrarins nái til allra foreldra mun 
verkefnisstjóri bjóða öllum foreldrum af erlendum uppruna að hafa túlk 
sér til aðstoðar á fyrirlestrinum. Verkefnisstjóri útvegar þjónustu túlka 
fyrir foreldra og leikskólinn greiðir allan kostnað við túlkaþjónustu. 

Í þessum áfanga verður fljótlega gerð könnun á þekkingu starfsmanna 
á samstarfi við foreldra og einkum þeirra sem eru af erlendum uppruna. 
Er það gert til þess að kortleggja styrkleika þeirra og veikleika. Það er 
einnig gert í þeim tilgangi að allir starfsmenn komi að verkefninu frá 
upphafi svo þeir megi koma auga á tilgang og markmið breytinganna 
(Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2005). 

Könnunin fer fram á starfsmannafundi eða á hluta af skipulagsdegi. 
Starfsmönnum verður skipt í hópa og í hverjum hóp verður rætt um:  

• hvaða þekking er til staðar í starfsmannahópnum er tengist 
samstarfi við foreldra, einkum þeirra sem eru af erlendum 
uppruna 

• hvort þurfi að leggja inn nýja þekkingu á meðal starfsmanna 
er tengist samstarfi við foreldra, einkum foreldra af erlendum 
uppruna og þá hvaða þekkingu 

• hvert viðhorf þeirra er til þess að auka samstarf við foreldra 

• hver viðhorf þeirra eru til margbreytileika menningar 

• hvaða þekking er til staðar um heimamenningu barna og 
foreldra þeirra 
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• hvernig er starfið í leikskólanum og skólamenning kynnt fyrir 
foreldrum og þá sérstaklega foreldrum af erlendum uppruna 
við upphaf skólagöngu barns  

• skilgreiningu skólamenningar leikskólans og metið hvort hún 
endurspegli í raun fjölbreytileika á meðal starfsmanna, 
foreldra og barna. 

Niðurstöður verða skráðar niður og afhentar verkefnisstjóra sem 
vinnur úr niðurstöðum þeirra ásamt stýrihópi. Niðurstöðurnar verða nýttar 
til þess að leggja drög að áframhaldandi vinnu í áfanganum. 
Niðurstöðurnar munu gefa til kynna þekkingu, styrkleika og veikleika 
starfsmanna til þess að vinna marvisst með foreldrum. Niðurstöðurnar 
munu einnig gefa vísbendingar um viðhorf starfsmanna til 
margbreytileika menningar og þekkingu þeirra í þeim efnum. 
Niðurstöðurnar geta varpað ljósi á þekkingu starfsmanna leikskólans á 
heimamenningu hverrar fjölskyldu. Það verður í höndum stýrihópsins að 
meta hvernig skuli bregðast við þörf á aukinni umræðu og fræðslu á 
meðal starfsmanna. Hugsanlega væri hægt að bregðast við því með þeim 
hætti að hafa fræðslufundi einu sinni í mánuði og fyrir hvern fund þurfi 
starfsmenn að lesa efni sem tengist þróunarverkefninu. Á mánaðarlegum 
starfsmannafundi fer verkefnisstjóri yfir efnið með öllum starfsmönnum 
og stýrir umræðum á meðal starfsmanna.  

Hlutverk stýrihóps í fyrsta áfanga verður jafnframt að:  

• útbúa ítarlegt viðtalseyðublað sem verður notað í fyrsta 
samtali með foreldrum áður en barn þeirra byrjar í leikskóla  

• kynna fyrir starfsmönnum viðtöl við foreldra sem fara fram á 
heimili þeirra  

• kynna hvernig eigi að bera sig að þegar túlkur er með í viðtali 
við foreldra af erlendum uppruna 

• kynna til hvaða úrræða eigi að grípa þegar foreldrar geta ekki 
lesið upplýsingar um skólastarfið á íslensku 

• koma með tillögur að því hvernig eigi að vinna upplýsingar úr 
fyrsta samtali með foreldrum svo það megi nýtast til þess að 
byggja upp foreldrasamstarfið. 
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Þegar stýrihópur hefur útbúið drög að viðtalsformi sem nota á í fyrsta 
samtali við foreldra verða þau lögð fram á starfsmannafundi. Það sama 
verður gert við tillögur um það hvernig eigi að meta upplýsingar úr 
samtali. Starfsmannahópurinn fær það til umsagnar í minni hópum og 
afhendir stýrihóp niðurstöðurnar. Stýrihópur vinnur endurbætur á 
viðtalseyðublaði með hliðsjón af tillögum starfsmanna en það mun verða 
notað í fyrsta samtali við foreldra. Allar upplýsingar um barnið frá 
foreldrum verða færðar í ferilmöppu barnsins eins og um matarræði 
barna, þjóðerni barna og foreldra, tungumál sem töluð eru á heimili 
hverrar fjölskyldu, áhugi foreldra á þátttöku í foreldrafélagi skólans, 
sérstakar óskir foreldra og fleira. Þó er vert að hafa hugfast að allar slíkar 
upplýsingar eru trúnaðarmál og ber að meðhöndla sem slíkar eins og 
kveðið er á um í lögum um leikskóla en tekið er fram að starfsfólk 
leikskóla skuli gæta fyllstu þagmælsku um hagi barna og foreldra þeirra 
(Lög um leikskóla nr. 90/2008).  

Til þess að bregðast við í þessum áfanga verður einnig lögð áhersla á 
það að efla og fræða starfsfólkið. Foreldrar munu fá fréttir af framvindu 
verkefnisins, meðal annars á heimasíðu leikskólans, í fréttabréfi og í 
foreldrasamtölum.  

6.4.1 Mat á fyrsta áfanga 

Fyrsti áfangi stendur yfir í eitt ár og verður metinn að því liðnu. Foreldrar 
leggja mat sitt á þróunarstarfið með þátttöku í spurningakönnun (sjá 
spurningarlista í viðauka 1). Allir starfsmenn taka þátt í matinu sem 
væntanlega fer fram á starfsmannafundi eða skipulagsdegi. Þá verða 
myndaðir rýnihópar og verður einn starfsmaður eða foreldri úr stýrihóp í 
hverjum rýnihóp. Starfsmenn stýrihóps geta þá svarað spurningum sem 
vakna í hópnum, því þeir eru öllum hnútum kunnugir um það er snýr að 
verkefninu. Jafnframt fá þeir sem skipa stýrihóp innsýn í hugmyndir og 
viðhorf starfsmanna til verkefnisins. 

Það sem rýnihóparnir meta er: 

• hvort fyrsta áfanga hafi verið gefinn nægilegur tími? 

• hvort fræðsla hafi verið nægilega mikil. Ef ekki, þá hverju 
megi bæta við? 

• hvort starfsmenn telji sig eiga hlutdeild í þróunarverkefninu? 
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• hvort starfsmenn telji sig geta lagt meira af mörkum í 
þróunarverkefninu? 

• hvort starfsmenn telji sig nægilega vel undirbúna til þess að 
takast á við verkefni í öðrum áfanga. Ef ekki, þá hvernig megi 
bæta úr því? 

• hvort undirbúningur í fyrsta áfanga hafi verið nægilegur. Ef 
ekki, þá hvað megi bæta? 

Niðurstöður úr mati foreldra og starfsfólks notar stýrihópur til 
hliðsjónar um næstu skref í þróunarstarfinu og verkefni fyrsta áfanga 
verða rifjuð upp og ígrundað hvort hafi tekist að renna stoðum undir 
þróunarverkefnið svo byrja megi á þeim næsta. Eins og áður hefur komið 
fram, þá er matinu ætlað að veita upplýsingar í þeim tilgangi að bæta 
starfið (Sigurlína Davíðsdóttir, 2008). 

6.5 Annar áfangi 
Að ári liðnu, 31. ágúst, er álitið að fyrsta áfanga sé lokið og annar áfangi taki 
við 1. september.  

Byrjað verður á því að vinna eftir fjórum þáttum úr líkani Epsteins, 
það er uppeldi, samskipti á milli heimilis og skóla, þátttaka foreldra í 
skólastarfi og ákvarðanataka. Við val á verkefnum í þessum áfanga er 
samstarfsáætlun Epstein o.fl. (2002) höfð til hliðsjónar. 

Verkefni í öðrum áfanga verða: 

• Samskipti milli heimilis og skóla: Leggja grunn að góðu 
samstarfi við foreldra áður en barn byrjar í leikskóla, bæta 
samstarf við foreldra sem þegar eru í leikskólanum og leggja 
inn skilvirk vinnubrögð um samskipti á milli heimilis og skóla 
sem gagnast öllum. Samskipti milli heimilis og leikskóla fela í 
sér tengsl milli foreldra og starfsfólk skólans. Samskiptin fara 
til dæmis fram þegar foreldrar eru að koma með barn í 
leikskólann eða sækja barnið í lok dagsins. Samskiptin fara 
einnig fram í formlegum viðtölum við foreldra í leikskóla eða 
á heimili fjölskyldunnar. Samskiptin geta verið útfærð með 
ýmsum hætti til dæmis munnleg, skrifleg eða myndræn. 
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• Uppeldi: Aðstoða allar fjölskyldur við að skapa aðstæður og 
skilyrði sem styðja við alhliða þroska barna með því að efla 
uppeldislega umræðu milli starfsfólks og foreldra. 
Uppeldisleg umræða milli foreldra og starfsfólk felur í sér að 
starfsfólk kynnist viðhorfi foreldra til uppeldis og náms barna 
sinna. Hún felur einnig í sér stuðning skóla við uppeldis-
hlutverk foreldra.  

• Þátttaka foreldra í skólastarfi: Að skipuleggja þátttöku 
foreldra í skólastarfinu. Þátttaka foreldra í daglegu starfi 
leikskólans er sjálfboðastarf af hálfu foreldra í þágu skólans 
og er án endurgjalds. Foreldrar geta komið í leikskólann og 
tekið þátt í starfi skólans með ýmsum hætti. 

• Ákvarðanataka: Hafa foreldra með í ráðum þegar mikilvægar 
ákvarðanir eru teknar um leikskólastarfið. Þátttaka foreldra í 
ákvarðanatöku innan leikskólans felur í sér að foreldrar eigi 
einn eða fleiri fulltrúa úr hópi foreldra í foreldrafélagi 
leikskólans, í foreldraráði leikskólans og í stýrihópi þróunar-
starfsins sem er unnið í leikskólanum. 

Unnið verður að fyrstu tveimur verkefnunum samhliða. Gert er ráð 
fyrir því að innlögn þeirra og gagnasöfnun frá foreldrum, sem á að nýta í 
næsta verkefni, taki um það bil þrjá mánuði, eða frá 1. september – 31. 
nóvember. Þó er áætlað að hægt verði að bregða frá fyrirfram ákveðnum 
dagsetningum.  

Í þessum áfanga verður byrjað að taka viðtöl á heimilum fjölskyldna 
áður en barnið byrjar í leikskóla að hausti. Rökin fyrir því að einungis er 
farið á heimili barna sem eru að byrja í leikskóla eru meðal annars þau að 
gefa þurfi starfsfólki tækifæri til þess að aðlagast nýjum vinnubrögðum. 
Þegar um er að ræða foreldra af erlendum uppruna, þá aðstoðar túlkur 
foreldra og starfsfólk eftir því sem þurfa þykir. Ef foreldrar eru alfarið á 
móti því að samtalið fari fram á heimili fjölskyldunnar, verður það virt og 
þeim boðið að koma í skólann. Viðtalseyðublaðið sem var unnið í fyrsta 
áfanga verður notað til hliðsjónar í samskiptum við foreldra. Foreldrar fá 
ýtarlegar upplýsingar um markmið, stefnu skólans og þróunarverkefnið 
verður kynnt. Foreldrum verður greint frá að þeim standi til boða að taka 
þátt í skólastarfinu og hafa áhrif á það með þátttöku í foreldrafélagi og 
foreldraráði. Leitað verður eftir áliti þeirra um útfærslu á þátttöku foreldra 
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í leikskólastarfinu. Sömuleiðis verður leitað eftir ýtarlegum upplýsingum 
frá foreldrum, annars vegar hagnýtum upplýsingum og hins vegar 
upplýsingum er snúa að heimamenningu og viðhorfum fjölskyldunnar, 
eins og um upprunaland fjölskyldu, tungumál töluð á heimilinu og 
væntingar foreldra til leikskólans. Deildarstjórar leikskólans fara í 
heimaviðtölin til fjölskyldna barna sem koma til með að dvelja á þeirra 
deild og hugsanlega einn starfsmaður sem starfar einnig á deildinni. 

Allir foreldrar fá viðtal við deildarstjóra tvisvar á ári. Ef foreldrar og 
deildarstjóri telja þörf á fleiri samtölum, þá verður því fylgt eftir. Ef 
barnið nýtur sérstuðnings í leikskólanum, þá er stuðningsaðili með í 
viðtölum. Deildarstjóri metur hvort þörf er á því að annar starfsmaður 
sem annast barnið inni á deild, til dæmis hópstjóri barnsins, sé með í 
viðtali við foreldra. Fyrra viðtalið skal fara fram að hausti og hið síðara 
að vori. Í viðtali sem fer fram að hausti verða veittar upplýsingar til 
foreldra um þróunarverkefnið og kannaður áhugi þeirra á þátttöku í 
leikskólastarfinu, foreldrafélagi og foreldraráði leikskólans. Einnig verður 
leitað eftir áliti þeirra um útfærslu á þátttöku foreldra í leikskólastarfinu. Í 
báðum viðtölum, að hausti og að vori, fá foreldrar meðal annars 
upplýsingar um líðan, hegðun, félagsleg tengsl, þroska og allar framfarir 
barnsins. Sömuleiðis veita foreldrar starfsmönnum sömu upplýsingar um 
barnið heima. Einnig verður farið yfir starfið sem er unnið í leikskólanum 
og leitað eftir áliti foreldra á atriðum er viðkoma því. Foreldrar eru 
jafnframt hvattir til þess að veita þær upplýsingar sem þeir telja 
mikilvægar og skipta máli fyrir barnið, foreldra og starfsfólk. Samtöl sem 
þessi eru einnig vettvangur til þess að veita foreldrum ráðleggingar og 
stuðning við uppeldi barna þeirra heima, til dæmis hvernig foreldrar geti 
viðhaldið móðurmáli barnsins, hvernig þeir geti brugðist við 
agavandamálum heima fyrir, hvert þeir geti leitað eftir frekari 
upplýsingum eða aðstoð er varða uppeldi og aðbúnað barnsins. Til þess 
að viðtölin gagnist bæði starfsfólki og foreldrum, þarf aðstoð frá túlki 
vegna samskipta við foreldra sem ekki geta tjáð sig á íslensku. Eftir 
samtölin skráir deildarstjóri allar mikilvægar upplýsingar sem komu fram 
og kemur þeim á framfæri við alla starfsmenn á deildinni.  

Verkefni stýrihóps verða að:  

• vinna verklagsreglur um það hvernig skuli bregðast við þegar 
foreldrar og starfsfólk þurfa aðstoð frá túlki í samskiptum sín 
á milli 
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• vinna verklagsreglur sem tryggja að allir foreldrar skilji 
skriflegar upplýsingar á auglýsingatöflu leikskólans, 
heimasíðu og fréttabréfi, til dæmis láta þýða þau yfir á 
tungumál foreldra sem ekki lesa íslensku eða framsetning 
þeirra verði með þeim hætti að skilaboð, fréttir og 
tilkynningar berist til allra 

• taka saman alla þjónustu, aðstoð og fræðslu sem foreldrum 
leikskólabarna stendur til boða utan leikskólans 

• taka saman upplýsingar úr foreldrasamtölum um foreldra sem 
hafa hug á þátttöku í leikskólastarfinu, foreldrafélagi og 
foreldraráði leikskólans. 

Verkefni unnið á meðal allra starfsmanna verða að: 
• gera upplýsingar um leikskólastarfið aðgengilegar fyrir alla 

foreldra, til dæmis að setja þær fram með myndrænum hætti.  
Talið er að börn, foreldrar og starfsfólk hafi öll ávinning af þeim 

verkefnum sem beinast að því að bæta aðbúnað og uppeldi barna í 
samstarfi við foreldra, ásamt því að bæta og auðvelda samskipti á milli 
heimilis og skóla. 

Ávinningur fyrir börnin er: 

• að kynnast starfsfólki áður en formleg leikskólaganga hefst 

• aukin umræða um uppeldi barna leiðir til þess að betur er 
staðið að uppeldi og námi barnsins bæði heima og í leikskóla 

• aukin samskipti heimilis og leikskóla leiða til þess að betur er 
staðið að uppeldi og námi barnsins bæði heima og í leikskóla 

• að stuðla að jákvæðu viðhorfi barna til leikskólans. 

Ávinningur fyrir foreldra er að: 

• kynnast starfsfólki skólans áður en barnið byrjar formlega í 
leikskóla 

• fá upplýsingar um skólastarfið áður en barnið byrjar í 
leikskóla 
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• öðlast aukna þekkingu á skólastarfinu, áætlunum og stefnu 
skólans 

• fá upplýsingar um væntingar starfsfólks til þeirra sem foreldra 
leikskólabarns 

• fá stuðning frá starfsmönnum leikskólans við uppeldi og 
menntun barnsins 

• fá upplýsingar um það með hvað hætti þeir geti tekið þátt í 
leikskólastarfinu og haft áhrif á það. 

Ávinningur fyrir starfsfólk er að: 

• kynnast foreldrum áður en barnið byrjar formlega í 
leikskólanum 

• leggja grunn að góðum samskiptum og samstarfi við foreldra 
áður en barnið byrjar í leikskóla 

• fá ýtarlegar upplýsingar um barnið og fjölskylduna áður en 
barnið byrjar í leikskóla 

• öðlast aukin skilning á bakgrunni hverrar fjölskyldu er tengist 
menningu, áhyggjuefnum, þörfum og væntingum foreldra til 
barnsins  

• ná meiri samskiptum við foreldra sem gerir þeim mögulegt að 
auka fjölbreytni í samskiptum og sníða þau að þörfum hverrar 
fjölskyldu 

• kynnast foreldrum nánar og öðlast skilning á viðhorfum, 
væntingum og þekkingu foreldra á skólastarfinu og öllum 
framförum barnsins. 

Það verður einnig verkefni í öðrum áfanga að skipuleggja þátttöku 
foreldra í leikskólastarfinu og ráðgert er að innleiðingin taki um það bil 
þrjá mánuði eða frá 1. desember – 1. mars. Í viðtölum við foreldra barna 
sem byrjuðu í leikskólanum og aðra foreldra er fóru fram að hausti var 
kannaður áhugi þeirra fyrir þátttöku í leikskólastarfinu. Deildarstjórar 
afhentu stýrihópi upplýsingar um foreldra sem höfðu hug á þátttöku og 
hugmyndum þeirra um útfærslu. Stýrihópur vann úr upplýsingunum en 
þarf á þessu stigi í þróunarstarfinu einnig að útbúa áætlun um þátttöku 
foreldra. Í henni þurfa að koma fram nöfn foreldra og tímasetning 
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þátttöku en hún verður miðuð við þarfir foreldra, barna og starfsfólks. 
Einnig hvernig foreldrar vilja leggja sitt af mörkum til leikskólastarfsins, 
til dæmis hvort þeir hafi hug á að koma og lesa fyrir börnin á sínu 
móðurmáli, fara með í vettvangsferðir, aðstoða í matmálstíma, vera með 
börnum í hreyfingu eða leikjum. Þá geta þeir aðstoðað í eldhúsi 
leikskólans, til dæmis eldað uppáhaldsrétt fjölskyldunnar eða þýtt 
auglýsingar og tilkynningar yfir á önnur tungumál. Þá geta þeir kynnt 
menningarhefðir sínar eða gert móðurmál sitt sýnilegt í leikskólanum. 
Einnig verður að reyna að verða við óskum þeirra foreldra sem vilja taka 
þátt en geta það ekki vegna vinnu eða af öðrum ástæðum.  

Á starfsmannafundi eða skipulagsdegi leikskólans kynnir stýrihópur 
áætlunina. Starfsmönnum verður skipt upp í hópa og fer hver hópur yfir 
hana og skráir niður það sem betur mætti fara. Stýrihópur notar 
tillögurnar til þess að vinna endanlega áætlum sem vinna á eftir í öðrum 
áfanga en þá verður hún endurmetin og í framhaldinu endurbætt. Tryggja 
þarf að allir foreldrar sem taka þátt í starfi leikskólans gæti þagmælsku og 
þess vegna verða þeir að skrifa undir þagnareið. Það verður í höndum 
verkefnisstjóra og leikskólastjóra að taka á móti foreldrum þegar þeir 
mæta til þátttöku í leikskólanum og fylgja þeim fyrstu skrefin. Með 
þátttöku foreldra, óháð uppruna, má telja víst að starfsmenn, foreldrar og 
börn kynnist nánar og geti miðlað af reynslu sinni og þekkingu.  

Ávinningur fyrir börn er að: 

• öðlast aukna leikni í samskiptum við fullorðna 

• öðlast aukna þekkingu sem hlýst af fjölbreyttri færni foreldra 
og aukinni athygli frá fleiri fullorðnum. 

• öðlast vitneskju um fjölbreytta færni, hæfileika og tækifæri 
sem foreldrar stuðla að með þátttöku í leikskólastarfinu 

• kynnast foreldrum betur. 

Ávinningur fyrir foreldra er að: 

• öðlast aukna þekkingu á skólastarfinu, öðlast skilning á starfi 
starfsmanna sem getur stuðlað að aukinni vellíðan þeirra í 
skólanum  
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• meira sjálfsöryggi þeirra um eigin getu til þess að vinna með 
börnum og starfsfólki 

• meiri tilfinning þeirra fyrir því að allar fjölskyldur njóti 
virðingar og séu velkomnar í leikskólann 

• öðlast ákveðna hæfni með þátttöku í leikskólastarfi. 

Ávinningur fyrir starfsfólk er að: 

• öðlast meiri áræðni til þess að auka þátttöku foreldra í 
leikskólastarfinu á nýjan hátt 

• kynnast foreldrum betur og styrkleikum þeirra 

• öðlast aukna vitneskju um viðhorf foreldra til starfsemi 
skólans 

• öðlast aukna vitneskju um áhuga foreldra til þess að hafa áhrif 
á skólastarfið með þátttöku sinni. 

Síðasta verkefnið í þessum áfanga er að hafa foreldra með í ráðum 
þegar mikilvægar ákvarðanir eru teknar um skólastarfið. Það verður gert 
með þeim hætti að hvetja foreldra til þátttöku í foreldraráði og 
foreldrafélagi leikskólans. Það má segja að þegar sé unnið að þessum 
þætti í þróunarverkefninu en í stýrihópi er gert ráð fyrir tveimur 
foreldrum, annað þeirra yrði af erlendum uppruna. Þróunarstarfið beinist 
sérstaklega að samstarfi við foreldra af erlendum uppruna og þess vegna 
verður það sett sem skilyrði í foreldrafélagi og foreldraráði að þar eigi eitt 
foreldri af erlendum uppruna fast sæti. 

Ávinningur fyrir börnin er að: 

• það eykur vægi þess að hagsmunir þeirra séu hafðir að 
leiðarljósi í leikskólastarfinu 

• það eykur líkur á því að heimamenning þeirra fái hlutdeild í 
leikskólamenningu og skólastarfi 

• það eykur líkur á fjölbreyttum nálgunum í uppeldi og 
menntun þeirra. 
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Ávinningur fyrir foreldra er að: 

• geta haft áhrif á þætti er snerta uppeldi og menntun barna 
sinna 

• geta miðlað af sinni reynslu og komið viðhorfum sínum á 
framfæri til annarra foreldra og starfsmanna í ákvörðunartöku 

• öðlast hlutdeild í starfi leikskólans 

• rödd þeirra fær að heyrast og á hana er hlustað í 
ákvörðunartöku í leikskólanum 

• öðlast þekkingu á stefnu leikskólans, stefnu bæjarstjórnar og 
ríkisins í málefnum leikskóla. 

• tengslanet foreldra stækkar.  

Ávinningur fyrir starfsfólk er að: 

• kynnast sjónarmiðum foreldra í málefnum er varða starfsemi 
leikskólans 

• kynnast sjónarmiðum foreldra í ákvörðunartöku í 
leikskólanum 

• kynnast sjónarmiðum foreldra í þróunarstarfi leikskólans 

• þetta stuðlar að aukinni víðsýni og virðingu með fjölbreyttri 
þátttöku foreldra í félagi, ráðum og þróunarstarfi skólans.  

6.5.1 Mat á öðrum áfanga 

Annar áfangi stendur yfir í eitt ár og verður metinn að því liðnu. Í mati meðal 
starfsmanna verður stuðst við sama fyrirkomulag og í fyrsta áfanga. 
Starfsmenn meta eftirfarandi: 

• hvort og hvernig uppeldisleg umræða hafi aukist milli 
starfsfólks og foreldra  

• hvort og hvernig samskipti hafi aukist milli heimilis og skóla  

• hvort og hvernig þátttaka foreldra hafi aukist í 
leikskólastarfinu  
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• hvort og hvernig þátttaka foreldra hafi aukist í mikilvægum 
ákvörðunum í málefnum leikskólans. 

Í foreldrasamtölum að vori verða foreldrar beðnir um að gefa sitt álit á 
eftirfarandi þáttum: 

• hvert viðhorf þeirra sé til þróunarstarfsins 

• hvort upplýsingar um framvindu verkefnisins séu nægar 

• uppeldislegri umræðu milli foreldra og starfsfólks 

• samskiptum á milli heimilis og skóla 

• heimaviðtölum 

• eigin þekkingu á skólamenningu og starfi leikskólans 

• þátttöku foreldra í leikskólastarfinu 

• þátttöku foreldra í mikilvægum ákvörðunum í leikskólanum. 

Foreldrar taka einnig þátt í nafnlausri spurningakönnun til að leggja 
mat sitt á þróunarstarfið (sjá spurningalista í viðauka 2). 

Verkefnisstjóri vinnur úr niðurstöðum matsins og stýrihópur notar þær 
til hliðsjónar við undirbúning á þriðja áfanga verkefnisins. 

6.6 Þriðji áfangi 
Þriðji áfangi hefst 1. september og lýkur 31. ágúst. Hann mun beinast að því 
að festa þróunarstarfið í sessi, þannig að það verði hluti af menningu 
leikskólans. Verkefni í þriðja áfanga verða: 

• heimaviðtöl við alla foreldra að hausti til þess að leggja grunn 
að góðu samstarfi við foreldra og viðhalda því  

• viðtal við foreldra einu sinni á ári í leikskólanum sem fara 
fram að vori 

• virk uppeldisleg umræða á milli foreldra og starfsfólks sem 
verður hluti af skólamenningunni 

• þátttaka foreldra í leikskólastarfinu sem verður hluti að 
skólamenningunni 
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• þátttaka foreldra af erlendum uppruna í þróunarstarfi, 
foreldrafélagi og foreldraráði sem verður hluti af 
skólamenningunni 

• þýða skólanámskrá yfir á önnur tungumál foreldra. 

Byrjað verður á sameiginlegum fundi foreldra og starfsfólks, þar sem 
verkefnisstjóri greinir frá framvindu þróunarstarfsins síðastliðin tvö ár og 
hvað hafi áunnist á tímabilinu í samstarfi á milli heimilis og skóla. 
Jafnframt greinir hann frá því að endurbætt verkefni úr öðrum áfanga 
verði endurtekin í þeim þriðja, því áætlað er að endurmat foreldra og 
starfsfólks hafi sniðið til vankanta af því. Að auki mun öllum foreldrum 
standa til boða heimaviðtal einu sinni á ári að hausti. Einnig verður 
endurbætt þátttökuáætlun fyrir foreldra kynnt. Foreldrum og 
starfsmönnum gefst tækifæri til þess að ræða þróunarstarfið og skiptast á 
skoðunum. Ef nýjar hugmyndir eða tillögur að endurbótum koma fram á 
fundinum verða þær teknar til greina og notaðar til þess að bæta 
verkefnið. Til þess að efni fundarins nái til allra foreldra mun 
verkefnisstjóri bjóða öllum foreldrum af erlendum uppruna að hafa túlk 
sér til aðstoðar á fundinum. Verkefnisstjóri útvegar þjónustu túlka fyrir 
foreldra og leikskólinn greiðir allan kostnað við túlkaþjónustu.  

Þegar hér er komið í ferli þróunarverkefnisins er gert ráð fyrir því að 
endurskoða námskrá leikskólans. Verður farið yfir innihald hennar með 
markvissum hætti á starfsmannafundi, þar sem allt starfsfólk kemur að 
vinnunni. Verður það gert með hliðsjón af þeim breytingum sem 
verkefnið hefur haft í för með sér. Í framhaldinu verður skólanámskráin 
þýdd á móðurmál foreldra og barna. 

Þessi áfangi stendur yfir í eitt ár og áhersla verður lögð á það að leiða 
starfið áfram með hliðsjón af þeim markmiðum sem voru sett í upphafi 
og sníða alla vankanta af því.  

6.6.1 Mat á þriðja áfanga 

Í lok þriðja áfanga verður metið hvernig hafi tekist að nálgast þau markmið 
verkefnisins sem voru lögð til grundvallar í upphafi. Þrátt fyrir að 
þróunarverkefninu ljúki með formlegum hætti, þá er gert ráð fyrir því að það 
haldi áfram og verði hluti af skólastarfinu. Á starfsmannafundi eða 
skipulagsdegi verður eftirfarandi spurningum svarað í umræðuhópum: 
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• hvort og hvernig hafi tekist að efla uppeldislega umræðu, efla 
samskipti milli heimilis og skóla, efla þátttöku foreldra í 
leikskólastarfinu og auka þátttöku foreldra í mikilvægum 
ákvörðunum um leikskólastarfið? 

• hvort og hvernig hafi tekist að efla foreldrasamstarf við 
foreldra af erlendum uppruna? 

• Hvort og hvernig hafi tekist að efla skólamenninguna þannig 
að hún endurspegli margbreytileikann í leikskólanum? 

• Á hvern hátt hefur heimamenning fjölskyldna, sérstaklega 
þeirra sem eru af erlendum uppruna fengið hlutdeild í 
skólamenningunni? 

• Hvernig viljum við vinna áfram í samstarfi við allar 
fjölskyldur eftir að formlegu þróunarstarfi er lokið? 

• Hefur þróunarstarfið þann ávinning í för með sér fyrir börnin 
sem stefnt var að í upphafi? 

Foreldrar eru beðnir um að svara eftirfarandi spurningum í 
foreldrasamtali og tengjast þær þróunarverkefninu: 

• Með hvaða hætti takið þið þátt í leikskólastarfinu? 

• Teljið þið ykkur fá tækifæri til þess að hafa áhrif á starf 
leikskólans? 

• Teljið þið ykkur fá nægan stuðning frá leikskólanum í uppeldi 
barna ykkar? 

• Teljið þið að leikskólinn veiti ykkur nægar upplýsingar um 
starfsemi og menningu skólans? 

• Teljið þið að leikskólinn veiti ykkur nægar upplýsingar um 
framvindu í þroska og menntun barnsins? 

Foreldrar verða einnig beðnir um að taka þátt í spurningakönnun til að 
leggja mat sitt á þróunarstarfið (sjá spurningalista í viðauka 3). Stýrihópur 
vinnur úr niðurstöðum matsins, ber saman við niðurstöður úr fyrri könnunum 
og notar til leiðsagnar um það hvernig eigi að festa breytingastarfið í sessi 
svo það megi verða hluti af leikskólastarfinu til framtíðar. 
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Verkefnisstjóri mun vinna skýrslu eftir hvern áfanga í 
þróunarverkefninu. Með því móti skerpist yfirsýn allra starfsmanna og 
foreldra á verkefninu. Það má ætla að áfangaskýrsla auðveldi 
áframhaldandi vinnu þannig að hún verði skipulegri og markvissari. 
Áfangaskýrslur verða birtar á heimasíðu leikskólans og því aðgengilegar 
öllum sem vilja fræðast um þróunarstarfið. Þegar þróunarstarfi er 
formlega lokið vinnur verkefnisstjóri lokaskýrslu, þar sem kemur fram 
lýsing á verkefninu, framvindu þess og niðurstöður úr mati.  

6.7 Að festa í sessi 
Niðurstöður úr mati í þriðja áfanga verkefnisins verða notaðar til leiðsagnar 
um áframhaldandi vinnu þó formlegu þróunarstarfi sé lokið. Erfiðasta 
viðfangsefni þróunarstarfs er að tryggja að breytingar festist í sessi (Ingvar 
Sigurgeirsson o.fl., 2005). Það er áætlað að helga hluta af hverjum 
starfmannafundi viðfangsefni þróunarstarfsins svo það haldi áfram að efla 
samstarf heimilis og skóla og þar með samspil heimamenningar og 
skólamenningar. Leikskólastjóri mun verða leiðtogi og að auki munu þeir 
sem skipa stýrihóp leiða hópavinnu á starfsmannafundum og 
skipulagsdögum. Haldið verður áfram að vinna með þættina fjóra úr líkani 
Jocey Epstein (2001) og verkefni lagfærð og bætt við verkefnum. 
Nauðsynlegt er að tryggja að eitt foreldri af erlendum uppruna eigi fast sæti 
bæði í foreldraráði og foreldrafélagi skólans. Einnig þarf að tryggja að 
uppeldisleg umræða haldi áfram að styðja og styrkja starfsfólk og foreldra í 
uppeldi og menntun barnanna og sömuleiðis að samstarf á milli heimilis og 
skóla einkennist af gagnkvæmri virðingu starfsfólks og foreldra. Þá þarf að 
tryggja að þátttaka foreldra verði órjúfanlegur þáttur í skólastarfinu og hluti 
af skólamenningu leikskólans.  

7 Niðurstöður og umræða 

Í ritgerðinni hefur verið leitast við að varpa ljósi á mikilvægi þess að efla 
samspil heimamenningar og skólamenningar í leikskólum hér á landi og lagt 
fram þróunarverkefni sem miðar að því að tengja menningu heimilis og 
skóla. Þróunarverkefnið beinist að því að auka samstarf við foreldra, einkum 
foreldra af erlendum uppruna. Rannsóknarspurningin er: Hvers vegna er 
mikilvægt efla samspil heimamenningar og skólamenningar í leikskólum á 
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Íslandi og hvernig er hægt að efla það með markvissu samstarfi við foreldra 
af erlendum uppruna?  

Megin niðurstaða verkefnisins er að það er mikilvægt að efla samspil 
heimamenningar og skólamenningar í leikskólum á Íslandi vegna þess að 
menning skóla hefur tilhneigingu til að endurspegla þá menningu sem 
ríkir í hverju landi, í stað þess að endurspegla menningu allra sem tilheyra 
skólanum. Niðurstaða rannsóknar (Hanna Ragnarsdóttir, 2002) leiðir það 
í ljós að ríkjandi viðhorf meðal leikskólastjóra, hér á landi er að vegna 
þess að skólinn er á Íslandi þá eigi skólamenningin að taka mið af 
íslenskri menningarhefð, íslensku tungumáli og siðum þjóðkirkjunnar. 
Slík viðhorf gefa til kynna að menningarlegur auður erlendra foreldra og 
barna þeirra njóti ekki sömu virðingar og menningarauður íslenskra barna 
og foreldra. Það getur leitt af sér félagslegan ójöfnuð í leikskólum og að 
sumar fjölskyldur verða utanveltu í samanburði við aðrar. Ríkjandi 
hugmyndafræði og gildismat skólans má ekki gera lítið úr þeim 
verðleikum tiltekinna hópa sem felast í félags-, menningarauði og 
veruhætti hverrar fjölskyldu. Þess vegna þarf skólamenningin að 
einkennast af viðurkenningu og virðingu fyrir ólíkum menningarbak-
grunni allra sem tilheyra skólasamfélaginu (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b).  

Það er mikilvægt að efla samspil heimamenningar og skólamenningar 
því rannsóknir (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a; Brooker, 2002) sýna fram á 
með afgerandi hætti hve erfitt það reynist sumum börnum að flytja 
menningar- og félagsauð frá vettvangi heimilisins yfir á vettvang skólans. 
Á vettvangi skólans virðist skorta þekkingu og viðurkenningu á því sem 
börnin hafa til brunns að bera við upphaf skólagöngu. Einnig virðast 
starfshættir skólanna gera ráð fyrir því að börn og foreldrar aðlagi sig 
einhliða að skólamenningunni. Þess vegna má ætla að skólarnir séu að 
mismuna nemendum eftir menningarlegum bakgrunni og geti hindrað að 
börn þroski með sér alla þá hæfileika og þekkingu sem þau búa yfir þegar 
í skólann er komið. Slíkt getur haft afdrifaríkar afleiðingar í 
áframhaldandi námi og þroska barna síðar á lífsleiðinni.  

Það er mikilvægt að efla samspil heimamenningar og skólamenningar 
vegna þess að möguleikar barns til þess að þroskast á nýjum vettvangi, 
eins og í leikskóla, eru háðir því að skólinn fái stöðugt upplýsingar að 
heiman um barnið (Bronfenbrenner, 1979). Leikskólinn þarf að gera slíkt 
hið sama og því má ætla að góð tengsl milli foreldra og kennara sé 
lykilatriði í alhliða þroska leikskólabarna. Vegna þess að foreldrar og 
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barn eru að koma á nýjan vettvang, við upphaf leikskólagöngu, þá fellur 
það í hlut skólans að beita sér fyrir því að foreldrar hafi greiðan aðgang 
að kennurum eða öðrum sem annast barnið. Með því móti er mögulegt að 
stuðla að nánum tengslum milli heimilis og leikskóla. En fleira þarf að 
koma til, því eins og Hanna Ragnarsdóttir (2007b) bendir á, þá er hver 
fjölskylda einstök og þess vegna nýtast ekki sömu áætlanir og viðmið 
fyrir alla þegar hefja á samstarf við foreldra. Sumir foreldrar þekkja vel 
vettvang leikskólans og þeir geta jafnvel endurspeglað heimamenninguna 
í menningu skólans. Með öðrum orðum, þá er menningarauður 
fjölskyldunnar í samhljómi við menningarauð skólans en vettvangur 
leikskólans getur verið framandi hjá sumum börnum og foreldrum þegar 
menningarauður þeirra virðist ekki eiga við í skólanum.  

Ég tel að samstarf foreldra og kennara geti haft áhrif á að menningar- 
og félagsauður barna nýtist þeim á vettvangi skólans. Með því er þeim 
gert mögulegt að ávaxta hann og það eflir þau í áframhaldandi þroska. 
Rannsóknir (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 
2006; Hanna Ragnarsdóttir, 2002) hafa sýnt fram á að frumkvæði að 
samstarfi á milli heimila og skóla þarf að koma frá öllu starfsfólki sem 
þar vinnur. Í ritgerðinni er fjallað um skóla sem hafa lagt sig fram við það 
að efla skólamenninguna og skólastarfið í þágu allra sem að því koma. 
Þeir eiga það sameiginlegt að byggja upp gott samstarf við foreldra frá 
því að barnið byrjar í skóla og viðhalda því út alla skólagönguna.  

Til þess að byggja upp gott samstarf við foreldra þá legg ég grunn að 
þróunarverkefni og set fram þróunaráætlun. Í þróunaráætlun eru valin 
forgangsverkefni sem miða að því að efla uppeldislega umræðu milli 
foreldra og starfsfólks, efla samskipti milli heimilis og skóla, efla 
þátttöku foreldra í skólastarfi og efla þátttöku foreldra í ákvörðunartöku í 
leikskólanum. Uppeldisleg umræða milli foreldra og starfsfólk felur í sér 
að starfsfólk kynnist viðhorfum foreldra til uppeldis og náms barna sinna. 
Hún felur einnig í sér stuðning skóla við uppeldishlutverk foreldra. Í 
Aðalnámskrá leikskóla (1999) er tekið fram að frumábyrgð á uppeldi og 
velferð barna hvíli á foreldrum en leikskólinn eigi að veita foreldrum 
stuðning í uppeldi barna. Í rannsókn Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu 
Einarsdóttur (2007) kemur fram að leikskólakennarar ræða oftast um 
líðan barnsins við foreldra, umræða um nám og þroska barna fylgir fast á 
eftir en sjaldnast er rætt um uppeldi barna. Það vekur athygli hversu lítið 
er rætt um uppeldi barna við foreldra því önnur íslensk rannsókn (María 
Birna Svanbjörnsdóttir, 2007) sýnir fram á að stór hluti foreldra barna á 
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aldrinum fjögurra til tólf ára vilja stuðning frá skóla við uppeldi barna 
sinna. Það má velta fyrir hugsanlegum ástæðum fyrir því hve lítil umræða 
fer fram milli heimilis og skóla um uppeldi leikskólabarna. Sumir 
leikskólakennarar aðgreina ef til vill ekki umræðu um uppeldi barna frá 
umræðu um nám og þroska barna. Kannski eru foreldrar ragir við að leita 
ráða í uppeldismálum hjá starfsfólki leikskólans og þeir eru ekki 
meðvitaðir um rétt sinn til stuðnings í uppeldishlutverkinu. Hugsanlega 
fylgja leikskólar ekki nægilega vel eftir því hlutverki sem þeim er ætlað 
til að styðja foreldra í uppeldi barna sinna. Í þróunarverkefninu er gert ráð 
fyrir að umræða um uppeldi barna fari meðal annars fram í einkaviðtölum 
við foreldra. Viðtölin fara ýmist fram á heimili fjölskyldunnar eða í 
leikskólanum og túlkur aðstoðar í samtölum eftir þörfum. Viðtölin eru 
fyrirfram skipulögð og starfsmenn leggja sig fram við að kynnast 
viðhorfum foreldra til uppeldis og náms barna sinna. Í samtölunum er 
sérstök áhersla lögð á að starfsmenn hlusti eftir því  hvort að foreldrar 
telji sig þurfa stuðning í foreldrahlutverkinu. Foreldrar verða einnig 
upplýstir um þjónustu utan leikskólans sem þeir geti leitað til að fá aðstoð 
við uppeldi barna sinna. En aðaláhersla verðu lögð á að starfsmenn miðli 
til foreldra af reynslu sinni og þekkingu í uppeldi barna og geti á þann 
hátt veitt foreldrum stuðning í foreldrahlutverkinu.  

Samskipti milli heimilis og leikskóla fela í sér tengsl milli foreldra og 
starfsfólk skólans. Samskiptin fara fram þegar foreldrar eru að koma með 
barnið eða sækja það í lok dagsins. Samskiptin fara einnig fram í 
formlegum viðtölum við foreldra í leikskóla og á heimili fjölskyldunnar. 
Samskiptin geta verið útfærð með ýmsum hætti til dæmis munnleg, 
skrifleg eða myndræn. Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður 
Jónsdóttir (2006) telja heimaviðtal vera fyrsta skrefið til að kynnast 
aðstæðum fjölskyldunnar, væntingum foreldranna til náms og þroska 
barnsins, heimamenningu, gildum og viðhorfum til barnauppeldis. Þær 
benda á, í rannsókn á samstarfi leikskóla við foreldra af erlendum 
uppruna, að þegar foreldrum var fyrst boðið uppá heimaviðtal við upphaf 
skólagöngu barnsins þá hafi fáir foreldrar þegið boðið en í lok 
rannsóknarinnar hafði heimviðtölum farið fjölgandi (Anna Þorbjörg 
Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006). Í ljósi þessara 
niðurstaðna er ekki hægt að ganga að því vísu að allir foreldrar kjósi 
heimaviðtöl og því mikilvægt að starfsmenn leikskólans virði ákvörðun 
foreldra. Þess vegna er gert ráð fyrir því í þróunaráætlun að foreldrar geti 
valið á milli þess að hafa viðtalið á heimili sínu eða í leikskólanum. 
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Samskipti við foreldra af erlendum uppruna kalla á að starfsmenn 
leikskólans finni úrræði til að auðvelda samskiptin. Í þróunaráætlun eru 
lögð fram nokkur úrræði til að mæta þeim hópi foreldra sem hafa ekki 
vald á íslensku. Ber helst að nefna túlkun í samtölum við foreldra tvisvar 
sinnum á ári, þýðingu á tilkynningum og auglýsingum frá leikskólanum, 
myndræn uppsetning á leikskólastarfinu og í lok þróunarstarfsins er 
áætlað að þýða námskrá leikskólans yfir á sem flest tungumál sem töluð 
eru í leikskólanum. Öll þessi úrræði útheimta fjármagn en í 
kostanaráætlun er lagt til að sækja um fjárframlög í þróunarsjóði til að 
mæta þessum hluta í þróunarverkefninu.   

Þátttaka foreldra í daglegu starfi leikskólans er sjálfboðastarf af hálfu 
foreldra í þágu skólans og er án endurgjalds. Foreldra geta komið í 
leikskólann og tekið þátt í starfi skólans með ýmsum hætti og í 
þróunaráætlun eru settar fram nokkrar hugmyndir um útfærslu á þátttöku 
foreldra í daglegu starfi leikskólans. Hugmyndirnar fela meðal annars í 
sér að börn og starfsfólk leikskólans öðlist innsýn í einhvern hluta sem 
snýr að heimamenningu barnanna. Sem dæmi má nefna að foreldri les 
bækur eða segir sögu fyrir leikskólabörnin og starfsfólk á sínu móðurmáli 
eða foreldri deili með leikskólabörnum og starfsfólki hæfileikum sem það 
býr yfir eða segir frá áhugmálum fjölskyldunnar. Með þátttöku foreldra í 
leikskólastarfinu öðlast starfsmenn, börn og aðrir foreldrar innsýn í 
heimamenningu hverrar fjölskyldu og foreldrar öðlast einnig innsýn í 
skólamenninguna og geta jafnframt sett sitt mark á menningu skólans. Í 
þróunarverkefni Ingibjargar Auðunsdóttur (2006) um samstarf heimilis 
og skóla kemur fram að foreldrar tóku lítinn þátt í sjálfboðastörfum innan 
skólans. Rannsókn Önnu Þorbjargar Ingólfsdóttur og Elsu Sigríðar 
Jónsdóttur (2006) sýnir fram á svipaða niðurstöðu í tengslum við þátttöku 
foreldra í leikskólastarfinu. Á meðan rannsóknin stóð yfir komu nokkrir 
foreldrar í leikskólann og tóku þátt í starfinu og margir foreldrar sýndu 
því áhuga en mikið vinnuálag stóð í vegi fyrir þátttöku þeirra. Kristinn 
Breiðfjörð Guðmundsson (2003) nefnir nokkur atriði úr rannsókn Pugh 
frá árinu 1989 sem takmarka áhuga og vilja foreldra til þátttöku í 
skólastarfi. Þau eru til dæmis að foreldrar telji að nærvera þeirra trufli 
eigin börn, tímaskortur foreldra, efasemdir foreldra um hæfni sína til að 
aðstoða og að aðstoð þeirra verði metin af verðleikum, að foreldrar telji 
kennara fylgjast grannt með sér og geri athuganir á hæfni þeirra sem 
foreldra. Þessi atriði gefa vísbendingar um þær áskoranir sem þarf að 
takast á við tengda þátttöku foreldra í leikskólastarfi.  
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Þátttaka foreldra í ákvörðunartöku leikskólans felur í sér að foreldrar 
eigi einn eða fleiri fulltrúa úr hópi foreldra í foreldrafélagi leikskólans, í 
foreldraráði leikskólans og í stýrihópi þróunarstarfsins sem er unnið í 
leikskólanum. Í þróunaráætlun verkefnisins er sett fram ákveðið skilyrði 
sem er að foreldrar af erlendum uppruna eiga að minnsta kosti eitt fast 
sæti í foreldrafélagi leikskólans, foreldraráði leikskólans og í stýrihópi 
þróunarverkefnis leikskólans. Ástæðan fyrir slíku skilyrði er að skapa 
vettvang fyrir foreldra af erlendum uppruna til að hafa áhrif á skólastarfið 
og láta til sín taka í mótun skólamenningar. Þátttaka foreldra af erlendum 
uppruna í félögum ráðum og stýrihóp er háð því að þeir gefi kost á sér til 
þessara starfa þegar til þeirra verður leitað að hálfu leikskólans. 
Hugsanlega geta skýr skilaboð frá leikskólanum, sem fela í sér að 
hlutdeild foreldra í nefndum og ráðum er mikils metin, orðið foreldrum 
hvatning til þátttöku.  

Áætlað er að þróunarverkefnið taki þrjú ár. Þróunarlíkan Fullan er haft 
til fyrirmyndar við gerð þróunaráætlunar og skiptist verkefnið þess vegna 
í þrjá áfanga. Gert er ráð fyrir því að hver áfangi taki eitt ár. Vegna þess 
að þróunarverkefnið er ekki unnið með einn ákveðinn leikskóla í huga, þá 
verða viðfangsefni í hverjum áfanga fyrirfram valin í þróunaráætlun. Það 
má velta því fyrir sér hvort að fyrirfram unnin áætlun geti dregið úr því 
að starfsfólk leikskólans framfylgi henni. Rúnar Sigþórsson o.fl. (2005) 
benda á að þróunaráætlun er samvinnuverkefni starfsmanna sem leiðir til 
árangurs með aðild þeirra að ákvörðunum og valdi yfir vinnuferlinu sem 
á eftir fer. Þess vegna er tekið fram í þróunarverkefninu að starfsfólk 
muni einnig velja ákveðin viðfangsefni í sameiningu. 

Fullan (2007) bendir á að þó vel sé staðið að undirbúningi, þá verði að 
gera ráð fyrir breytingum á starfsáætluninni í sjálfu framkvæmdarferlinu. 
Vel unnin framkvæmdaráætlun tryggi ekki velgengni þróunarstarfsins, 
því framkvæmd verkefnisins veltur á mörgum samverkandi þáttum. 
Frumskilyrði er að fá alla sem að þróunarstarfinu koma til þess að taka 
þátt og sjá tilgang með því sem eigi að fara að gera (Rúnar Sigþórsson 
o.fl., 2005). Þá er nauðsynlegt að öflugur hópur einstaklinga haldi utan 
um starfið til þess að tryggja styrka forystu og skipulögð vinnubrögð (Jón 
Baldvin Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2002). Þeir 
sem leiða starfið þurfa að dreifa ábyrgð á meðal starfsmanna, veita 
viðeigandi endurmenntun og styrkja samræður á meðal allra sem koma að 
þróunarstarfinu, þannig að hver læri af öðrum (Fullan, 2007).  
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Að mati Rúnars Sigþórssonar o.fl. (2005) þá stafa hindranir við 
framkvæmd þróunarverkefna oft af skorti á upplýsingum, ógreiðum 
boðskiptum eða lítilli samvinnu meðal starfsmanna og þess vegna þurfi 
allir sem stjórna framkvæmd áætlana að vera meðvitaðir um nauðsyn 
greiðra boðskipta, mikilvægi samvinnunnar, og að upplýsingar berist á 
milli allra sem hlut eiga að máli.  

Til að tryggja að þróunarverkefni festist varanlega í sessi þá hafa 
ákveðnir þættir úrslitaáhrif. Í fyrsta lagi þurfa breytingarnar að ná til 
stjórnskipunar skólans, þannig að þær verði hluti af stefnu og skipulagi 
skólans. Í öðru lagi, þegar  formlegu þróunarstarfi er lokið, þá þurfa að 
standa að baki því öflugir talsmenn á meðal starfsmanna sem halda því 
virku. Í þriðja og síðasta lagi þarf að tryggja að nýir starfsmenn njóti 
stuðnings þeirra sem reyndari eru til þess að tileinka sér þá færni sem þarf 
til þess að viðhalda breytingunum í skólasamfélaginu (Fullan, 2007). 
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8 Niðurlag 

Niðurstöður þessarar athugunar á heimamenningu og skólamenningu 
leikskólabarna og þáttum sem þeim tengjast, benda til þess að leikskólastarf 
sem miðar að því að vinna í markvissu samstarfi við foreldra, einkum 
foreldra af erlendum uppruna, geti haft áhrif til góðs fyrir leikskólabarnið og 
auðveldað aðlögun þess í nýju menningarumhverfi.  

Þegar fólk flyst á milli menningarsvæða hefur það í farteskinu 
menningu frá sínum heimkynnum sem var hluti af þeirra daglega lífi og 
hefur mótað lifnaðarhætti þeirra og hugsunarhátt. Við komu hingað til 
lands þarf fólkið að takast á við þá áskorun sem fylgir því að kynnast 
nýrri menningu svo það megi verða þátttakendur í samfélaginu.  

Vissulega geta lifnaðarhættir fjölskyldunnar breyst og þar með 
veruháttur hennar, en hluti af honum tengist þó ávallt upprunamenningu 
hennar. Á vettvangi heimilisins miðla foreldrar síðan af menningar- og 
félagsauði sínum til barna sinna sem á að vera veganesti þeirra í 
leikskólanum. Í leikskólanum er veganestið þeirra ekki alltaf viðurkennt 
og þess vegna geta þau átt erfitt með að fóta sig og það getur hindrað þau 
í því að byggja upp menningar- og félagsauð í nýju menningarumhverfi. 

Einstaka skólum hér á landi hefur tekist að byggja brú á milli 
heimamenningar og skólamenningar. Þeir skólar virðast hafa það 
sammerkt að góður grunnur er lagður að foreldrasamstarfi við upphaf 
skólagöngu barnsins og því viðhaldið þar til henni lýkur. Það sýnir með 
afdráttarlausum hætti hve mikilvægt það er vinna þróunarstarf sem miðar 
að markvissu foreldrasamstarfi í leikskólum hér á landi.  

Til að innleiða þróunarverkefni þarf að byrja á því að skilgreina 
forgangsverkefni þróunarstarfsins. Í verkefninu var það gert í ljósi 
niðurstaðna athugunar sem að mínu mati gefur skýrt til kynna að þörf sé á 
verkefni sem þessu víðs vegar í leikskólum á Íslandi. Ég valdi nokkur 
forgangsverkefni sem miðuðu að því að efla uppeldislega umræðu á milli 
foreldra og starfsfólks, efla samskipti milli heimilis og skóla, efla 
þátttöku foreldra í skólastarfi og efla ákvörðunartöku foreldra í 
mikilvægum ákvörðunum sem eru teknar í leikskólanum. Fyrirmyndina 
að forgangsverkefnum byggði ég á hugmyndum Epstein um 
foreldrasamstarf.  
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Þá þarf að tryggja framgöngu verkefnisins því vel unnin 
framkvæmdaráætlun er ekki trygging fyrir því að þróunarstarfið nái fram 
að ganga. Það þarfnast styrkrar forystu sem leiðir starfið allt 
þróunarferlið. Hugsanlega kvikna fleiri hugmyndir að verkefnum í 
þróunarvinnunni sem eflir samstarf við erlendra foreldra sem og aðra 
foreldra. Að lokum þarf að festa þróunarstarfið í sessi svo það megi halda 
áfram að efla samstarf heimilis og skóla og þar með samspil 
heimamenningar og skólamenningar.  

Ég trúi því að vel undirbúið og markvisst samstarf á milli heimilis og 
skóla styrki fjölskylduna í heild, stuðli að góðu samstarfi milli foreldra og 
starfsfólks leikskóla, auki samspil heimamenningar og skólamenningar 
og leiði af sér betri gæði í uppeldi og menntun leikskólabarna.  
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Viðauki 1: Mat lagt fyrir foreldra eftir fyrsta áfanga 

Markmið þessarar könnunar er að skoða viðhorf foreldra til þróunarverkefnis 
leikskólans til að meta árangur þess eftir fyrsta áfanga í þróunaráætlun. Í 
fyrsta áfanga undirbjó starfsfólk leikskólans meðal annars þróunarstarfið og 
verkefnið var kynnt fyrir foreldrum. Stefnt er að því takmarki, í 
þróunarstarfinu, að auka samspil heimamenningar og skólamenningar með 
því að efla samstarf við foreldra. Samstarfið beinist að því að efla 
uppeldislega umræðu milli foreldra og starfsfólk leikskólans, efla samskipti 
milli foreldra og starfsfólk leikskólans, auka þátttöku foreldra í leikskólastarfi 
og auka þátttöku foreldra í mikilvægum ákvörðunum í leikskólanum. Öllum 
foreldrum er boðið að taka þátt í könnuninni. Í könnuninni á einungis að 
velja einn svarmöguleika við hverja spurningu nema annað sé tekið fram. 
Hversu lengi hefur barnið þitt verið í leikskóla? 

Minna en eitt ár 

Eitt til tvö ár 

Lengur en tvö ár 

Hversu gamalt er barnið þitt? _________________ 
 
Telur þú að barnið sé ánægt eða óánægt í leikskólanum? 

Ánægt 

Frekar ánægt 

Hvorki ánægt né óánægt 

Frekar óánægt 

Óánægt 
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Telur þú að barninu líði vel eða illa í leikskólanum? 

Vel 

Frekar vel 

Hvorki vel né illa 

Frekar illa 

Mjög illa 

Hversu miklar eða litlar upplýsingar hefur þú fengið að þínu mati um 
þróunarverkefnið? 

Miklar 

Frekar miklar 

Hvorki miklar né litlar 

Frekar litlar 

Litlar 

Hversu vel eða illa var þróunarverkefnið kynnt á sameignlegu fundi 
starfsmanna og foreldra? 

Vel 

Frekar vel 

Hvorki vel né illa 

Frekar illa 

Illa 
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Hversu miklar eða litlar upplýsingar hefur þú fengið um þróunarverkefnið á 
heimasíðu leikskólans? 

Miklar 

Frekar miklar 

Hvorki miklar né litlar 

Frekar litlar 

Litlar 

Hversu miklar eða litlar upplýsingar hefur þú fengið um þróunarverkefnið í 
fréttabréfi leikskólans? 

Miklar 

Frekar miklar 

Hvorki miklar né litlar 

Frekar litlar 

Litlar 

Hefur þú fengið upplýsingar um þróunarverkefnið eftir öðrum leiðum en 
taldar eru upp hér að ofan? 

Já 

Nei 

Ef já, hvar hefur þú fengið upplýsingar um þróunarverkefnið? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Hversu mikla eða litla þekkingu telur þú þig hafa á markmiðum 
þróunarverkefnisins? 

Mikla 

Frekar mikla 

Hvorki mikla né litla 

Frekar litla 

Litla 

Hversu jákvætt eða neikvætt viðhorf hefur þú gagnvart þróunarverkefninu? 

Jákvætt 

Frekar jákvætt 

Hvorki jákvætt né neikvætt 

Frekar neikvætt 

Neikvætt 

Hversu miklar eða litlar væntingar hefur þú gagnvart þróunarverkefninu? 

Miklar 

Frekar miklar 

Hvorki miklar né litlar 

Frekar litlar 

Litlar 

Annað sem þú vilt koma á framfæri: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Viðauki 2: Mat lagt fyrir foreldra eftir annan áfanga  

Markmið þessarar könnunar er að skoða viðhorf foreldra til viðfangsefna í 
öðrum áfanga þróunarstarfsins til að meta árangur þess. Stefnt er að því 
takmarki í þróunarstarfinu að auka samspil heimamenningar og 
skólamenningar með því að efla samstarf við foreldra. Í öðrum áfanga vann 
starfsfólk leikskólans markvisst að því að efla uppeldislega umræðu milli 
foreldra og starfsfólk leikskólans, efla samskipti milli foreldra og starfsfólk 
leikskólans, auka þátttöku foreldra í leikskólastarfi og auka þátttöku foreldra 
í mikilvægum ákvörðunum í leikskólanum. Öllum foreldrum er boðið að 
taka þátt í könnuninni.  
Í könnuninni á einungis að velja einn svarmöguleika við hverja spurningu 
nema annað sé tekið fram. 
 
Hversu lengi hefur barnið þitt verið í leikskóla? 

Minna en eitt ár 

Eitt til tvö ár 

Lengur en tvö ár 

Hversu gamalt er barnið þitt? _________________ 

Telur þú að barnið sé ánægt eða óánægt í leikskólanum? 

Ánægt 

Frekar ánægt 

Hvorki ánægt né óánægt 

Frekar óánægt 

Óánægt 

 
 
 



 

 88

Telur þú að barninu líði vel eða illa í leikskólanum? 

Vel 

Frekar vel 

Hvorki vel né illa 

Frekar illa 

Illa 

Eftirfarandi spurningum er beint til foreldra sem byrjuðu með barn sitt í 
leikskólanum á síðustu tólf mánuðum. 
 
Hvar fór fyrsta viðtal fram? 

Í leikskólanum 

Á heimili fjölskyldunnar 

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með upplýsingarnar sem þú fékkst 
um leikskólann í fyrsta samtali? 

Ánægð(ur) 

Frekar ánægð(ur) 

Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur)  

Frekar óánægð(ur) 

Óánægð(ur) 
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Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með upplýsingar um 
skólamenninguna sem þú fékkst frá starfsmanni/starfsmönnum í fyrsta 
samtali? 

Ánægð(ur) 

Frekar ánægð(ur) 

Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur)  

Frekar óánægð(ur) 

Óánægð(ur) 

Hversu miklar eða litlar upplýsingar hafðir þú kost á að veita starfsfólki 
leikskólans um barnið þitt? 

Miklar 

Frekar miklar 

Hvorki miklar né litlar 

Frekar litlar 

Litlar 

Hversu miklar eða litlar upplýsingar hafðir þú kost á að veita starfsfólki 
leikskólans um fjölskylduhagi eins og siði, venjur, áhugmál og trú? 

Miklar 

Frekar miklar 

Hvorki miklar né litlar 

Frekar litlar 

Litlar 
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Vilt þú koma á framfæri breytingum á fyrirkomulagi fyrsta viðtals við 
starfsmann/starfsmenn leikskólans?  

Já 

Nei 

Ef já, hverju vildir þú helst breyta? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Þessi hluti í könnuninni beinist að uppeldislegri umræðu milli starfsfólks og 
foreldra. Með uppeldislegri umræðu er átt við samskipti á milli foreldra og 
starfsfólks sem tengist viðhorfum þeirra til uppeldis og menntunar barnsins. 
Uppeldisleg umræða felur einnig í sér þann stuðning sem starfsfólk veitir 
foreldrum í uppeldi barnsins. Allir foreldrar eru beðnir um að svara 
eftirfarandi spurningum. 
Hversu oft ræðir þú við starfsfólk leikskólans um uppeldi barnsins? 

Daglega 

Nokkrum sinnum í viku 

Nokkrum sinnum í mánuði 

Sjaldnar 

Hversu oft eða sjaldan er tekið tillit til þinna viðhorfa varðandi uppeldi 
barnsins að hálfu starfsfólks leikskólans? 

Oft 

Frekar oft 

Hvorki oft né sjaldan 

Frekar sjaldan 

Sjaldan 
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Hversu mikinn eða lítinn stuðning telur þú þig hafa fengið frá starfsfólki 
leikskólans við uppeldi barnsins? 

Mikinn 

Frekar mikinn 

Hvorki mikinn né lítinn 

Frekar lítinn 

Lítinn 

Athugasemdir sem þú vilt koma á framfæri um uppeldislega umræðu milli 
þín og starfsfólks leikskólans: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Þessi hluti könnunarinnar tengist samskiptum milli heimilis og skóla. Um er 
að ræða gagnkvæm samskipti milli foreldra og starfsfólks leikskólans í 
foreldrasamtölum, samskipti milli foreldra og starfsfólks þegar komið er með 
barnið í leikskólann og það sótt í lok dagsins. Samskiptin snerta einnig 
upplýsingastreymi frá leikskóla til foreldra sem tengjast til dæmis 
leikskólastarfinu og skólamenningunni. 
 
Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með foreldrasamtölin sem þér 
standa til boða í leikskólanum? 

Ánægð(ur) 

Frekar ánægð(ur) 

Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur)  

Frekar óánægð(ur) 

Óánægð(ur) 



 

 92

Hversu miklar eða litlar upplýsingar fékkst þú um barnið þitt í 
samtalinu/samtölunum? 

Miklar 

Frekar miklar 

Hvorki miklar né litlar 

Frekar litlar 

Litlar 

Hvaða upplýsingar eru gefnar í foreldrasamtali/foreldrasamtölum? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Hvaða upplýsingar veitir þú í foreldrasamtali/foreldrasamtölum? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Hversu mikið eða lítið er leitað eftir þínu viðhorfi til uppeldis og menntunar á 
barninu í samtalinu/samtölunum? 

Mikið 

Frekar mikið 

Hvorki mikið né lítið 

Frekar lítið 

Lítið 
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Telur þú að myndræn framsetning af leikskólastarfinu hafi stuðlað að meiri, 
álíka eða minni þekkingu hjá þér á leikskólastarfinu og skólamenningunni? 

Meiri 

Álíka 

Minni 

Telur þú að þýðingar á fréttum og tilkynningum yfir á þitt móðurmál hafi 
stuðlað að álíka, meiri eða minni þekkingu á leikskólastarfinu og 
skólamenningunni? 

Meiri 

Álíka 

Minni 

Athugasemdir sem þú vilt koma á framfæri um samskipti milli heimilis og 
leikskóla: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Þessi hluti í könnuninni beinist að þátttöku foreldra í leikskólastarfinu. Með 
þátttöku foreldra er átt við að foreldrar taki virkan þátt í starfi leikskólans 
með margvíslegum hætti. Má nefna sem dæmi að koma í leikskólann og taka 
þátt í samverustund, hópastarfi, lesa uppáhaldsbók barnsins, matreiða 
uppáhaldsrétt fjölskyldunnar, að foreldrar nýti fjölbreytta hæfileika sína í 
starfi með börnum og starfsfólki. 
Hefur þú komið í leikskólann og tekið virkan þátt í starfinu? 

Já 

Nei 
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Telur þú að með þátttöku þinni í leikskólastarfinu hafir þú öðlast meiri, álíka 
eða minni þekkingu á eftirfarandi þáttum í skólastarfinu? 
Skólamenningu 

Meiri  

Álíka 

Minni 

Starfi skólans 

Meiri  

Álíka 

Minni 

Telur þú að með þátttöku þinni í leikskólastarfinu hafir þú getað haft meiri, 
álíka eða minni áhrif á eftirfarandi þætti í skólastarfinu? 
Skólamenninguna 

Meiri  

Álíka 

Minni 

Starf skólans 

Meiri  

Álíka 

Minni 

Athugasemdir sem þú vilt koma á framfæri um þátttöku foreldra í 
leikskólastarfinu: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Þessi hluti í könnuninni beinist að þátttöku foreldra í ákvörðunartöku í 
málefnum leikskólans. Með þátttöku í ákvörðunartöku er átt við að foreldrar 
taki þátt í foreldrafélagi og foreldraráði skólans geti haft áhrif á mikilvægar 
ákvarðanir sem eru teknar er varða starfsemi leikskólans. 
Telur þú að þátttaka foreldra í foreldrafélagi skólans hafi stuðlað að meiri, 
álíka eða minni hlutdeild foreldra í mótun skólastarfsins og skólamenningar?  

Meiri 

Álíka 

Minni  

Telur þú að þátttaka foreldra í foreldraráði skólans hafi stuðlað að meiri, 
álíka eða minni hlutdeild foreldra í mótun skólastarfsins og skólamenningar?  

Meiri 

Álíka 

Minni  

Telur þú að þátttaka foreldra í stýrihópi þróunarverkefnis skólans hafi stuðlað 
að meiri, álíka eða minni hlutdeild foreldra í mótun skólastarfsins og 
skólamenningar?  

Meiri 

Álíka 

Minni  

Athugasemdir sem þú vilt koma á framfæri um þátttöku foreldra í 
ákvörðunartöku í málefnum sem tengjast leikskólanum: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Viðauki 3: Mat lagt fyrir foreldra eftir þriðja áfanga  

Markmið þessarar könnunar er að skoða viðhorf foreldra til viðfangsefna í 
þriðja áfanga þróunarstarfsins til að meta árangur þess. Stefnt er að því 
takmarki í þróunarstarfinu að auka samspil heimamenningar og 
skólamenningar með því að efla samstarf við foreldra. Í þriðja áfanga vann 
starfsfólk leikskólans markvisst að því festa þróunarstarfið í sessi, þannig að 
það verði hluti af menningu leikskólans.  
Öllum foreldrum er boðið að taka þátt í könnuninni. Í könnuninni á einungis 
að velja einn svarmöguleika við hverja spurningu nema annað sé tekið fram. 
Hversu lengi hefur barnið þitt verið í leikskóla? 

Minna en eitt ár 

Eitt til tvö ár 

Lengur en tvö ár 

Hversu gamalt er barnið þitt? _________________ 
 
Telur þú að barnið sé ánægt eða óánægt í leikskólanum? 

Ánægt 

Frekar ánægt 

Hvorki ánægt né óánægt 

Frekar óánægt 

Óánægt 
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Telur þú að barninu líði vel eða illa í leikskólanum? 

Vel 

Frekar vel 

Hvorki vel né illa  

Frekar illa 

Illa 

Þessi hluti í könnuninni tengist foreldrasamtölum að hausti. 
Hvar fór foreldrasamtalið fram? 

Í leikskólanum 

Á heimili fjölskyldunnar 

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með foreldrasamtalið ? 

Ánægð(ur) 

Frekar ánægð(ur) 

Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur)  

Frekar óánægð(ur) 

Óánægð(ur) 

Vilt þú koma á framfæri breytingum á fyrirkomulagi foreldrasamtalsins við 
starfsmann/starfsmenn leikskólans?  

Já 

Nei 

Ef já, hverju vildir þú helst breyta? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Þessi hluti í könnuninni tengist foreldrasamtölum að vori. 
Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með foreldrasamtalið ? 

Ánægð(ur) 

Frekar ánægð(ur) 

Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur)  

Frekar óánægð(ur) 

Óánægð(ur) 

Vilt þú koma á framfæri breytingum á fyrirkomulagi foreldrasamtalsins við 
starfsmann/starfsmenn leikskólans?  

Já 

Nei 

Ef já, hverju vildir þú helst breyta? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Þessi hluti af könnuninni beinist að því að meta hvort þróunarstarfið hafi fest 
sig í sessi í leikskólanum og sé orðinn hluti af skólamenningunni 
Eitt af markmiðum þróunarstarfsins var að efla uppeldislega umræðu milli 
starfsfólks skólans og foreldra til að veita foreldrum stuðning í uppeldi barna 
sinna. Hversu vel eða illa hefur tekist að efla umræðu um uppeldi barna milli 
foreldra og starfsfólks skólans að þínu mati? 

Vel 

Frekar vel 

Hvorki vel né illa  

Frekar illa 

Illa 
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Eitt af markmiðum þróunarstarfsins var að efla samskipti milli starfsfólks 
leikskólans og foreldra meðal annars með því að endurbæta foreldrasamtöl 
og endurbæta upplýsingamiðlun milli heimilis og skóla. Hversu vel eða illa 
hefur tekist að efla samskipti milli foreldra og starfsfólks skólans að þínu 
mati?  

Vel 

Frekar vel 

Hvorki vel né illa  

Frekar illa 

Illa 

Annað sem þú vilt koma á framfæri: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Eitt af markmiðum þróunarstarfsins var að auka þátttöku foreldra í 
leikskólastarfinu meðal annars til að gefa foreldrum tækifæri til að hafa áhrif 
á leikskólastarfið. Hversu vel eða illa hefur tekist að auka þátttöku foreldra í 
leikskólastarfinu að þínu mati? 

Vel 

Frekar vel 

Hvorki vel né illa  

Frekar illa 

Illa 

Annað sem þú vilt koma á framfæri: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Eitt af markmiðum þróunarstarfsins var að auka þátttöku foreldra í 
ákvörðunartöku um leikskólastarfið með því að foreldrar ættu fulltrúa í 
foreldrafélagi skólans, foreldraráði skólans og stýrihópi þróunarstarfsins. Að 
auki ættu foreldrar af erlendum uppruna að minnsta kosti einn fulltrúa í 
foreldrafélagi skólans, foreldraráði skólans og stýrihópi þróunarstarfsins. 
Hversu vel eða illa hefur tekist að auka þátttöku foreldra í ákvörðunartöku 
um leikskólastarfið að þínu mati?  

Vel 

Frekar vel 

Hvorki vel né illa  

Frekar illa 

Illa 

Annað sem þú vilt koma á framfæri: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Eitt af verkefnum í þriðja áfanga þróunarstarfsins var að þýða 
skólanámskrána yfir á móðurmál foreldra leikskólabarna skólans. Hefur 
þýðing á námskrá leitt af sér meiri álíka eða milli þekkingu á 
leikskólastarfinu að þínu mati? 

Meiri  

Álíka 

Minni 

Annað sem þú vilt koma á framfæri: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Stefnt var að því takmarki með þróunarstarfinu að efla samspil 
heimamenningar og skólamenningar með því að efla samstarf við foreldra 
leikskólabarna, einkum foreldra af erlendum uppruna. Hversu vel eða illa 
hefur tekist að efla samspil heimamenningar og skólamenningar með auknu 
foreldrasamstarfi að þínu mati? 

Vel 

Frekar vel 

Hvorki vel né illa  

Frekar illa 

Illa 

Annað sem þú vilt koma á framfæri: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 




