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Ágrip 

Markmið með rannsóknarritgerðinni er að varpa ljósi á samvinnu foreldra og 

leikskóla um gerð einstaklingsnámskráa fyrir leikskólabörn. Í viðhorfskönnun sem 

Leikskólasvið Reykjavíkur lagði fyrir foreldra árið 2009, vakti athygli okkar að 

88,5% foreldra töldu sig ekki hafa tekið þátt í gerð einstaklingsnámskrár. 

 

Spurningar um einstaklingsnámskrá voru lagðar fyrir níutíu foreldra 

leikskólabarna frá fjórum leikskólum í Reykjavík og svöruðu fjörutíu og sjö 

foreldrar. Spurningarnar voru ellefu, fjórar um bakgrunn foreldra, fimm lokaðar 

spurningar um einstaklingsnámskrá og tvær opnar.  

 

Helstu niðurstöður sýna að flestir foreldrar sem þátt tóku voru með háskólapróf 

og meirihluti foreldra taldi að ekki væri gerð einstaklingsnámskrá fyrir barnið 

þeirra. Flestir foreldrar álitu að gerð einstaklingsnámskrár væri mikilvæg og 

góður samstarfsgrundvöllur milli foreldra og leikskóla.  

 

Í foreldrasamstarfi getur ólíkur bakgrunnur foreldra skipt máli. Leikskólinn verður 

að sýna frumkvæði að samvinnu og ná til allra foreldra um nám barnsins.  

 

Hugmynd um aðkomu foreldra að gerð einstaklingsnámskráa fylgir ritgerðinni. 
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Inngangur 

Þegar barn byrjar í leikskóla er það oftast fyrsta skref barnsins að heiman og því 

mikilvægt að leikskólakennarinn byggi upp traust hjá foreldrunum strax í byrjun. 

Foreldrum getur reynst erfitt að skilja barnið sitt eftir hjá ókunnugum, þeir verða 

að upplifa barnið sem miðdepil í samstarfi þeirra við leikskólann. Þeir eiga að 

finna að hlustað er á þá enda eru foreldrar sérfræðingar um eigið barn. Foreldrar 

eiga það sameiginlegt að vilja barninu sínu það besta þó að ólíkir séu.  

 

Í dag fer uppeldi barna að stórum hluta fram í leikskólanum þar sem flest börn 

dvelja í átta til níu tíma á dag, þess vegna er samstarf foreldra og leikskóla 

mikilvægt fyrir nám og þroska barnsins. Liður í samstarfi foreldra og leikskóla um 

nám barnsins er að gera einstaklingsnámskrá.  

 

Í Aðalnámskrá leikskóla 1999 segir um einstaklingsnámskrá: „Námskráin á að 

gefa upplýsingar um markmið sem hafa verið sett fyrir hvert barn og þær leiðir 

sem fara á til að ná þeim“ (Menntamálaráðuneytið. 1999:38). 

Sömuleiðis kemur fram í Stefnu og starfsáætlun Leikskólasviðs Reykjavíkur (2011) 

að gerð skuli einstaklingsnámskrá fyrir hvert barn í samvinnu við foreldra. Í 

skorkorti sama rits segir að 85% leikskóla hafi gert einstaklingsnámskrá árið 2009, 

en árið 2010 gerðu 88% leikskóla einstaklingsnámskrá fyrir hvert barn 

(Reykjavíkurborg - Leikskólasvið, 2011:17). 

 

Í viðhorfskönnun sem Leikskólasvið Reykjavíkur lagði fyrir foreldra 2009, vakti 

athygli höfunda að 88,5% foreldra töldu sig ekki hafa tekið þátt í gerð 

einstaklingsnámskrár fyrir börnin sín (Reykjavíkurborg - Leikskólasvið, 2009:18). 

Niðurstaða þessarar könnunar sýnir að leikskólinn þarf að opna leið fyrir foreldra 

til meðvitaðrar þátttöku í námi barna sinna. Liður í samstarfi foreldra og leikskóla 

um nám, þroska og líðan barna er gerð einstaklingsnámskrár. Við höfundar 

þessarar rannsóknarritgerðar, teljum að með gerð einstaklingsnámskráa fyrir 

leikskólabörn skapist grundvöllur fyrir foreldra í samvinnu við leikskólakennara til 
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að hafa áhrif á nám og þroska barna. Hér verður leitað svara við því hvernig 

foreldrar leikskólabarna líta á gerð einstaklingsnámskráa fyrir börn sín. Gerð var 

könnun meðal foreldra barna í leikskólum á viðhorfi þeirra og reynslu við gerð 

einstaklingsnámskrár. Lagðar voru ellefu spurningar fyrir foreldra leikskólabarna; 

fjórar lokaðar spurningar sem lúta að bakgrunni foreldra, fimm lokaðar 

spurningar viðvíkjandi gerð einstaklingsnámskrár og tvær opnar spurningar þar 

sem foreldrum gafst kostur á að bæta við því sem þeir vildu leggja áherslu á í 

einstaklingsnámskrá barnsins.  

 

Markmið með þessari rannsóknarritgerð er að skoða viðhorf foreldra til gerðar 

einstaklingsnámskrár fyrir leikskólabörn í samvinnu við leikskólann. 

Einstaklingsnámskrá á að sýna hvaða leikni barnið býr yfir og hvaða leiðir eru 

farnar til að styðja við þroska þess (Menntamálaráðuneytið, 1999:30). 

 

Foreldraviðtöl eru hefðbundin samskiptaleið milli foreldra og leikskólakennara 

þar sem gefnar eru gagnkvæmar upplýsingar um viðhorf og væntingar til 

barnsins. Þess vegna ætti samvinna um gerð einstaklingsnámskrár og endurmat á 

henni að fara fram í foreldraviðtölum sem oftast eru tvisvar á ári í leikskólum.  

 

Í fyrsta kafla er fjallað um upphaf leikskólagöngu barnsins og fyrstu skref í 

samvinnu foreldra og leikskóla. Í öðrum kafla er fjallað um tilgang 

foreldrasamstarfs, hvaða þýðingu það hefur fyrir barnið að foreldrar og 

leikskólinn vinni saman um nám og þroska þess á jafnréttisgrundvelli og að litið 

sé á foreldra sem virka og ábyrga þátttakendur í námi barnsins. 

Í þriðja kafla er fjallað um leiðir foreldra og leikskóla til samvinnu um nám 

barnsins, einstaklingsnámskrá og skilgreiningu á hvað hún felur í sér og að 

leikskólinn verði að eiga frumkvæði að og leita leiða til samstarfs við alla foreldra. 

Með gagnkvæmri upplýsingagjöf er líklegra að í samstarfinu ríki jafnrétti. 

Einstaklingsmiðað nám er réttur einstaklingsins til að læra á þann hátt að 

eiginleikar hans fái sem best notið sín. Einnig er fjallað um hlutverk 

leikskólakennarans, að leikskólakennarinn geti með jákvæðu viðhorfi stuðlað að 

traustri og góðri samvinnu við foreldra. Hann þarf að nota virka hlustun þannig 
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að foreldrar finni að raunveruleg umhyggja sé borin fyrir barninu þeirra. Í fjórða 

kafla er fjallað um aðferðir sem beitt er í rannsókninni. Fimmti kafli sýnir 

niðurstöður rannsóknarinnar í myndum og máli. Í lokin er umræðukafli um 

niðurstöður og viðauki um hugmyndir að gerð einstaklingsnámskrár með 

þátttöku foreldra í samvinnu við leikskólann.  

 

Ýmist er talað um einstaklingsáætlun eða einstaklingsnámskrá í þeim heimildum 

sem við vitnum í, en í þessari rannsóknarritgerð verður notast við orðið 

einstaklingsnámskrá.  
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1. Upphaf leikskólagöngu 

Fyrir flest börn er skrefið inn í leikskólann fyrsta skrefið að heiman (Taplin, 

2010:86 - 94). Fyrsta viðtal fer ýmist fram í leikskólanum eða á heimili barnanna. 

Þegar fyrsta viðtal fer fram á heimavelli foreldra og barna er það oft auðveldari 

leið til samskipta þar sem foreldrar og börnin eru öruggari í sínum aðstæðum 

(Taplin, 2010:86 - 94; Whalley, 1997:24 - 42).  

 

Fyrstu kynni foreldra af leikskólanum eru í fyrsta viðtali sem fram fer áður en 

barnið byrjar í leikskólanum. Aðlögun barnsins að leikskólanum skal gerð í 

samvinnu foreldra og leikskólakennara. Foreldrar gefa leikskólanum upplýsingar 

um barnið til að leikskólakennarinn fái sem skýrasta mynd af þroska þess í 

upphafi leikskólagöngunnar. Með því að foreldrar fylgist með daglegu starfi í 

leikskólanum og gefi upplýsingar um hagi barnsins heima við, geta þeir haft áhrif 

á líðan þess í leikskólanum (Menntamálaráðuneytið, 1999:30, 31). Þegar 

foreldrar eru með barninu í aðlögun kynnast þeir best daglegu starfi leikskólans 

(Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2008:77 - 91).  

 

Algengt var áður að aðlögun barna í leikskóla væri lítt sveigjanleg og foreldrum 

settir ákveðnir dagar og tímar til aðlögunar fyrir barnið. Núorðið er þetta að 

breytast, foreldrum er gefinn lengri tími og aðlögunin skipulögð í samvinnu við 

þá. Hópaðlögun er víða notuð þegar mörg börn byrja á sama tíma í leikskólanum, 

þá gefst foreldrum tækifæri til að kynnast öðrum foreldrum sem einnig eru að 

aðlaga barnið sitt. Leikskólakennarinn þarf að leggja áherslu á þýðingu 

aðlögunartímans og að hann sé kjörið tækifæri fyrir foreldra til að kynnast 

starfsfólki, skipulagi og starfi deildarinnar. Þegar foreldrum er gefinn nægur tími í 

aðlögun með barninu skapast traust og auðveldara er fyrir foreldra að skilja 

barnið eftir í leikskólanum.  
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2. Tilgangur foreldrasamstarfs 

Á fyrstu mánuðum og árum eru foreldrar mikilvægastir í lífi barna sinna og af 

þeim læra börnin mest. Þeim mun nánara sem samstarfið milli foreldra og 

leikskóla er þeim mun betra er það fyrir þroska og nám barnsins (Whalley, 

1997:5). Leggja þarf góðan grunn að samstarfi við heimilin þannig að foreldrar 

finni frá upphafi að þeirra framlag skiptir máli (Whalley, 2007:201). Erlendar 

rannsóknir sýna að þátttaka foreldra í skólastarfi og samvinna heimilis og skóla 

hefur góð áhrif á námsárangur og þroska barna. Með samvinnu heimilis og 

leikskóla skilja kennarar betur aðstæður barnanna heima og foreldrar verða 

öruggari sem uppalendur. Samvinnan stuðlar að starfsánægju hjá starfsfólkinu og 

auknu sjálfstrausti og vellíðan hjá börnunum og hefur þannig áhrif á nám og 

þroska þeirra. Fjölskyldur barnanna verða viðurkenndir samherjar skólans og 

geta í samvinnu við hann haft jákvæð áhrif á nám barnanna. Þegar samvinna 

heimilis og skóla er traust þolir hún ólíkar skoðanir og vandamál sem upp kunna 

að koma án þess að það hafi neikvæð áhrif á samstarfið (Epstein, 2001:67 ; 

Whalley, 1997:24 - 42). Foreldrasamvinnu þarf að endurskoða reglulega með 

foreldrunum og finna nýjar leiðir til að efla samvinnuna (Whalley, 1997:24 - 42). 

 

Samstarf foreldra og leikskóla hefur í gegnum tíðina einkennst af samvinnu um 

skemmtanir og aðrar uppákomur í leikskólanum. Einnig af daglegum samskiptum 

þegar náð er í og komið með börnin, en þar eru helst hagnýtar upplýsingar 

ræddar sem tengjast uppeldi og líðan barnanna (Bryndís Garðarsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2007:679 - 688; Jóhanna Einarsdóttir, 2010:13; Åberg og 

Taguchi, 2006:24 - 26). 

 

Í nýlegri viðtalskönnun við foreldra leikskólabarna í Reykjavík kemur fram að 

misjafnt er hversu oft foreldrar ræða við starfsfólk um barnið í lok dags. 

Rannsóknir sýna að dagleg samskipti við starfsfólk eru foreldrum mjög mikilvæg 

og þurfa þeir því að hafa gott aðgengi að starfsfólkinu þegar komið er með barnið 

og það sótt í leikskólann. Flestir foreldrar vildu geta rætt oftar einslega við 
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kennara eða starfsfólk leikskólans um barnið en hafa lítinn sem engan áhuga á að 

hafa áhrif á uppeldisstarfið í leikskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2010:13 - 14). 

 

Í þróunarverkefni sem fram fór í Pen Green Center á Englandi fyrir börn yngri en 

fimm ára og fjölskyldur þeirra var talin þörf á að virkja foreldra til þátttöku í 

menntun barna þeirra. Helstu ástæður fyrir þessu voru að hlutverk foreldra í 

samstarfi við leikskólann hafði einkennst af þeirra eigin reynslu af skólakerfinu og 

viðhorfum þeirra til kennara. (Whalley, 2007:5, 86). Í Pen Green er lögð áhersla á 

öflugt samstarf við foreldra, þar sem samræða milli starfsfólks og foreldra um 

nám barnanna og starfið í leikskólanum er kjarni samstarfsins. Litið er á foreldra 

sem ábyrga og virka þátttakendur í samstarfinu. Í Pen Green leikskólanum hefur 

reynslan sýnt fram á mikilvægi þess að byrja foreldrasamvinnu um leið og barnið 

hefur leikskólagöngu (Whalley, 2007:51 - 54). 

 

Til að stuðla að velferð barnsins ætti meginmarkmið heimilis og leikskóla að vera 

að leggja áherslu á samvinnu sín á milli. Heimilið og leikskólinn eru hvort sitt 

félagssvæði og nauðsynlegt er að góð samvinna eigi sér stað milli þessara tveggja 

svæða (Dencik og Jörgensen, 1999:245 - 247; Bronfenbrenner, 1979:164). 

Foreldrar eru mikilvægustu aðilar í lífi barna sinna og þekkja barnið best í flestum 

aðstæðum. En leikskólakennarar þekkja börnin best í leikskólanum og eru því 

einnig stór hluti af nærumhverfi barnsins (Bronfenbrenner, 1979:164).  

 

Nauðsynlegt er að allir fullorðnir í lífi barnsins veiti hver öðrum endurgjöf um 

hvernig og hvað börnin læra í leikskólanum sem og heima (Whalley, 2007:201). 

Leikskólakennarar þurfa að viðurkenna foreldra sem fyrstu kennara barnsins. Þeir 

verða að hlusta á hvað foreldrarnir hafa að segja um barnið, þannig kynnast 

kennarar reynsluheimi barnsins, sem hefur áhrif á nám þess og þroska (Whalley, 

1997:44 - 46). Barnið á að vera miðdepill þegar foreldrar og kennarar vinna 

saman. Heimilið og skólinn eru samtengd og nám og þroski barnsins er 

sameiginlegt verkefni. Samvinna við foreldra þarf að einkennast af jafnrétti 

(Nordahl, 2007:23 - 25).  
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Frumkvæði að samvinnu milli leikskóla og foreldra um nám og þroska barnsins 

verður að koma frá leikskólanum. Leikskólinn þarf að ná til allra foreldra og gera 

ráð fyrir mismunandi leiðum til þess. Taka verður tillit til þess að reynsluheimur 

foreldra er ólíkur og skapa þarf traust til að samvinna geti átt sér stað. Virðing 

fyrir framlagi foreldra um nám og þroska barnsins þarf að vera til staðar til þess 

að samvinna um barnið í leikskólanum verði á jafnréttisgrundvelli. 

 

3. Leiðir til samvinnu  

Samvinna leikskóla og foreldra hefur einkennst af upplýsingagjöf frá 

leikskólanum til foreldra um barnið þeirra. Í foreldraviðtölum hafa 

leikskólakennarar upplýst foreldrana um þroska og líðan barnsins í leikskólanum.  

 

Í dag eru foreldrar oftar hafðir með í ráðum um leikskólastarfið. Foreldraráð eru 

við hvern leikskóla þar sem námskrá leikskólans og starfsáætlun eru ræddar og 

yfirfarnar. Foreldraráð gefur umsögn um starfsáætlunina og stendur vörð um að 

unnið sé eftir námskránni og áætluninni. 

 

Nú þykir sjálfsagt að foreldrar komi að námi barnsins í leikskólanum. Í aðlögun 

barnsins að leikskólanum byrjar samvinna foreldra og leikskóla á því að foreldrar 

gefa upplýsingar um barnið. Með gagnkvæmri upplýsingagjöf foreldra og 

leikskóla er stuðlað að samvinnu, þar sem nám og velferð barnsins er í 

brennidepli. 

 

3.1 Einstaklingsnámskrá 

Leikskólar hafa svigrúm til að móta eigin uppeldistefnur sem taka mið af 

námssviðum og þroskaþáttum sem tilgreind eru í Aðalnámskrá leikskóla 

(1999).Námskrár leikskóla innihalda heildaryfirlit yfir uppeldis- og námsáætlun og 

þær leiðir sem fara á til að mæta þörfum barnanna. Námssvið aðalnámskrárinnar 

eru: hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, menning og 

samfélag (Menntamálaráðuneytið, 1999:19 - 27, 34). Þegar gerðar eru 
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einstaklingsnámskrár fyrir leikskólabörn er tekið mið af ofangreindum 

námssviðum.  

 

Í aðalnámskránni segir að einstaklingsnámskrá eigi að innihalda upplýsingar og 

markmið sem hafa verið sett fyrir hvert barn og þær leiðir sem fara á til að ná 

þeim (Menntamálaráðuneytið, 1999:38). Jafnframt kemur fram í Stefnu og 

starfsáætlun Leiksskólasviðs Reykjavíkur (2011), að gerð skuli 

einstaklingsnámskrá fyrir hvert barn í samvinnu við foreldra. Markviss samvinna 

foreldra og leikskóla um einstaklingsmiðað nám kemur til móts við þarfir og 

áhugasvið barnsins (Reykjavíkurborg - Leikskólasvið, 2011:8).  

 

Frumkvæði um samvinnu við foreldra á að koma frá leikskólanum. Foreldrar 

þurfa að vera meira en áheyrendur og áhorfendur gagnvart menntun barna 

sinna. Gera verður foreldrum grein fyrir mikilsverðu hlutverki þeirra í 

foreldrasamstarfinu (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Ásdís 

Ívarsdóttir, 2005:97).  

 

Einstaklingsnámskrá fyrir nemendur er veigamikill þáttur í skipulagi á 

einstaklingsmiðuðu námi og er verkfæri til að varpa ljósi á stöðu hvers nemanda 

(Anna Kristín Sigurðardóttir 2007; Hafdís Guðjónsdóttir ofl, 2005:53). Þegar gerð 

er einstaklingsnámskrá þurfa markmiðin að taka mið af þörfum barnsins og lýsa 

vel hvar barnið er statt, miðað við aldur og þroska. Kennarinn þarf að vera fær 

um að aðlaga kennslu og nám að þörfum einstaklingsins (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2008:60 - 162). Kennarinn verður að þekkja barnið, aðstæður þess og menningu 

til að geta unnið að viðeigandi einstaklingsnámskrá fyrir það (Hurst og Joseph, 

2003:89 - 91).  

 

Börn alast upp á heimili og í skóla og er talað um tvöfalda félagsmótun. Nú til 

dags eru börn minna háð foreldrum sínum en áður var og upplifa ýmislegt sem 

foreldrar þeirra vita ekki um og hafa ekki reynslu af. Vegna þessa er samvinna 

milli skóla og heimilis nauðsynleg, því það sem barnið upplifir og reynir í 

skólanum hefur áhrif á það heima og öfugt (Dencik og Jörgensen, 1999:245 - 
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247). Það eru foreldrarnir sem geta gefið bestu upplýsingarnar um áhugamál og 

hæfileika barnsins (Áslaug Brynjólfsdóttir, 1998:131 - 132).  

 

Uppeldisskilyrði barna eru mismunandi svo og reynsluheimur þeirra og þroski. 

Börn búa yfir misjafnri hæfni til náms, en skólaumhverfið hefur blandað saman 

ólíkum nemendum í hópa og ekki tekið tillit til þarfa þeirra.Talað er um börn sem 

jafnaldra af því þau eru fædd á sama árinu en þau geta verið á misjöfnum stað í 

þroska. Allt að ár getur verið í mun á lífaldri barna sem eru í sama námshópnum.  

Einstaklingsmiðað nám er sú aðferð sem ætti að notast við þegar hópurinn er 

svona misjafn í þroska og aldri. Verkefnavalið þarf að vera fjölbreytt og sniðið að 

þörfum hvers og eins. Þegar hverjum einstaklingi er sinnt á sem fjölbreyttastan 

máta gefst tækifæri til að mæta ólíkum þörfum hans (Elín G. Ólafsdóttir, 2004:9 - 

13, 47). 

 

Kennarinn getur notað einstaklingsnámskrá til að auka gæði kennslunnar og 

koma í veg fyrir að kennslan verði tilviljunum háð. Einstaklingsnámskrá með 

markmiðum og leiðum, auðveldar kennara að meta árangur kennslunnar (Jakob 

Bragi Hannesson, 2000:20 - 23). Einstaklingsnámskráin á að vera vinnuplagg sem 

þarf að endurskoða en ekki plagg sem sett er í geymslu (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2008:160 - 162). 

 

Einstaklingsmiðað nám er réttur einstaklingsins til að læra á þann veg að 

eiginleikar hans fái sem best notið sín. Þegar kennsla er byggð á þörfum hvers og 

eins verða að liggja fyrir góðar upplýsingar um sterkar og veikar hliðar svo og 

vitsmuna-, hreyfi,- félags- og tilfinningaþroski viðkomandi. Fyrst og fremst ætti að 

leggja áherslu á sterkar hliðar nemandans þegar gerð er einstaklingsnámskrá og 

auka þar með sjálfstraust hans (Hafdís Guðjónsdóttir ofl, 2005:23; Jakob Bragi 

Hannesson, 2000:20 - 23). Einstaklingsmiðað nám merkir að tekið er tillit til hvers 

barns og að skólastarfið lagi sig að þörfum þeirra (Elín G. Ólafsdóttir, 2004:9; 

Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007). 

 



15 

Foreldrar hafa þekkt börnin sín lengur en leikskólakennarinn og þekkja oftast 

betur hæfileika, styrk og veikleika barnsins. Leikskólakennarinn þarf að 

viðurkenna framlag foreldranna í samvinnu um nám og þroska barnsins.  

 

3.2 Að hlusta á foreldra 

Foreldraviðtöl eru í leikskólum einu sinni til tvisvar á ári (Reykjavíkurborg – 

Leikskólasvið, 2010) og eru þau hefðbundin samskiptaleið fyrir foreldra og 

leikskóla, þar sem foreldrar og kennari fá tækifæri til að tala um þroska, nám og 

líðan barnsins í leikskólanum. (Nordahl, 2007:129). Foreldrar og leikskólakennari 

þurfa að undirbúa sig fyrir foreldraviðtalið (Menntamálaráðuneytið, 1999:32; 

Nanna Kristín Christiansen, 2010:174). Foreldrar eru hvattir til að láta í ljós 

viðhorf sín og væntingar um markmið fyrir barnið (Reykjavíkurborg - 

Leikskólasvið, 2010). Með gagnkvæmri upplýsingagjöf kennara og foreldra er 

sennilegra að í samstarfinu ríki jafnrétti og áhugi og virkni foreldra verði meiri 

(Whalley, 2007:51 - 52). 

 

Mörgum foreldrum finnst að ekki sé hlustað á óskir þeirra varðandi barnið þeirra 

í skólaumhverfinu. Kennarar tala hinsvegar stundum um erfiða foreldra sem eru 

of kröfuharðir. Kennurum ber að hlusta á hvað foreldrar hafa fram að færa um 

barnið og skólann, hvort sem um er að ræða áhyggjur, óánægju eða annað 

(Nordahl, 2007:15, 145). 

 

Til þess að góð samvinna ríki milli foreldra og kennara er lykilatriði að upplifun 

foreldra sé sú að borin sé raunveruleg umhyggja fyrir barninu þeirra. Með því að 

kennarinn þekki helstu atriði í samtalstækni er hann öruggari með að leiða 

samræður milli sín og foreldranna.  

 

Nanna Kristín leggur til að á samráðsfundum með foreldrum, noti kennarar 

samkennd, óyrta hegðun, notkun opnar spurningar, virka hlustun, eflingu, 

hvatningu og hrós. Hugtakið samkennd felur í sér meðal annars að skilja fólk 

útfrá eigin forsendum, án þess að blandast of mikið í tilfinningar þess. Óyrt 
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hegðun er sú mynd sem kennarinn gefur af sér án orða með líkamsstöðu, 

augnsambandi, raddbeitingu, handahreyfingu og þögnum. Kennarinn getur líka 

lesið í sömu óyrtu hegðun hjá foreldrum. Með notkun opinna spurninga getur 

kennarinn greint vanda, vakið áhuga á málefni og aflað upplýsinga. Varast skal 

leiðandi og lokaðar spurningar. Virk hlustun felur í sér að ávinna sér traust sem 

hvetur viðmælendur til að tjá sig og eykur sjálfsábyrgð hjá þeim. Kennarar verða 

að hafa í huga að með því að efla foreldra í formi hróss og hvatningar er stuðlað 

að betri skilningi á mikilvægu hlutverki þeirra í samvinnu um nám og líðan 

barnsins þeirra. Með samvinnu geta foreldrar og kennarar tryggt sem best 

velferð barns og námsárangur (Nanna Kristín Christiansen, 2010:28 - 29, 186 - 

187).  

 

Í Pen Green Center hefur starfsfólk þróað samtalsmáta eða sameiginlegt 

tungumál með foreldrum. Með þessu móti næst betri skilningur á hvernig börn 

þroskast og læra bæði í leikskólanum og heima. Kennarar verða að skilja viðhorf 

og skoðanir foreldranna um þroska og hvernig barnið þeirra lærir heima. 

Kennarar deila með foreldrunum stöðu barnsins í skólanum á tungumáli sem nær 

til þeirra. Þegar unnið er á þennan hátt aukum við á tækifæri barnsins til að læra 

og þroskast. Sameiginlegt tungumál foreldra og kennara leiðir til áframhaldandi 

faglegrar þróunar og færni (Whalley, 2007:53, 201). 

 

Framkoma leikskólakennarans og orðaval skiptir máli í samskiptum við foreldra 

við erum öll ólík og bakgrunnur okkar og lífssýn eru misjöfn. Leikskólakennarinn 

þarf að einbeita sér að því jákvæða í fari barnsins í samskiptunum við foreldra. 

Það styrkir samskipti leikskólakennarans og foreldranna og hefur um leið jákvæð 

áhrif á barnið.  

 

3.3 Viðhorf til foreldra 

Stysta leiðin að hjarta einstaklingsins er að sýna honum virðingu. Að sýna 

virðingu er að hlusta og leita að því jákvæða í fari einstaklings (Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004:93).  
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Með jákvæðu viðhorfi getum við stuðlað að samvinnu við foreldra á einfaldan 

máta (Whalley, 1997:24 - 42). Leikskólakennarar þurfa að leita leiða til að auka 

samvinnu við foreldra og skoða hvaða áhrif það hefur á faglega stöðu þeirra, að 

líta á foreldra sem samstarfsaðila með hlutdeild í námi barna sinna. Kennarar 

verða að vera meðvitaðir um ólíkan félagslegan bakgrunn þeirra sjálfra og 

foreldranna, vegna hugsanlegs munar á viðhorfum og valdastöðu sem gæti átt 

sér stað (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007:679-688). 

Hugmyndir kennara um vald og samfélagsstöðu gagnvart samstarfi við foreldra 

geta verið tilfinningalegur þröskuldur fyrir þá í samstarfinu (Nanna Kristín 

Christiansen, 2005:125). Leikskólakennarar hafa í gegnum tíðina litið svo á að 

menntun þeirra og færni nýttist vel í að bæta uppeldi barna og að þeir væru 

sérfræðingar umfram foreldra (Rodd, 2006:224 - 226). Leikskólakennarar sem 

tóku þátt í rannsókn Jónínu Sæmundsdóttur og Sólveigar Karvelsdóttur telja sig 

sérfræðinga um uppeldi leikskólabarna (Jónína Sæmundsdóttir og Sólveig 

Karvelsdóttir, 2008:77). Þetta telur Rodd að hafi tafið fyrir þróun 

foreldrasamvinnu í leikskóla. Nú til dags er áhersla lögð á að bæði foreldrar og 

kennarar búi yfir þekkingu og mætist á jafnréttisgrundvelli í samvinnu um nám og 

velferð barnsins (Rodd, 2006:224 - 226). Kennarinn sem fagmaður á að vera 

leiðtogi og gæta að því að mæta ólíkum foreldrum á jafnréttisgrundvelli (Nanna 

Kristín Christiansen, 2010:174). Hann verður að skoða faglega stöðu sína 

gagnvart vaxandi íhlutun foreldra í skólastarfinu og líta á foreldrana sem 

raunverulega samstarfsaðila með hlutdeild í námi og þroska barna sinna ( 

Nordahl, 2007:66). 

 

Flestir foreldrar vilja vita hvernig barninu þeirra líður, hvað það lærir og hvort 

þörfum þess er mætt í leikskólanum (Mathieson, 2003:65). Kennarinn þarf að 

gera sér grein fyrir því að foreldrar eru fyrstir til að hafa áhrif á uppeldi og 

menntun barna sinna og að þeir þekkja þau best. Í samvinnu foreldra og kennara 

verður að skoða málin út frá fleiri sjónarhornum.Taka verður inn í myndina að 

ólík viðhorf vegna menningar og reynslu foreldra hafa áhrif hvað snertir ábyrgð á 

námi og líðan barna þeirra. Foreldrasamstarf er ekki aðeins um samstarf heimilis 
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og leikskóla heldur einnig um að fólk með ólíka menningu að baki læri að vinna 

saman um velferð barnsins. Kennarar ætlast oft til þess sama af öllum foreldrum 

og börnum burtséð frá hverjar aðstæður þeirra eru. Umræður verða að vera á 

grundvelli sanngirni og umburðarlyndis (Hurst og Joseph, 2003:86 - 87). Börn 

koma í leikskólann á misjöfnum aldri og frá ólíku félagsumhverfi. Kennurum getur 

reynst erfitt að ná til allra foreldra, þess vegna er áríðandi að þeir leiti allra 

mögulegra leiða til að ná til þessa fjölbreytta hóps. Leikskólinn þarf að vera með 

sveigjanlegt skipulag til að mæta þörfum barnanna og fjölskyldna þeirra 

(Whalley, 2007:33; Nanna Kristín Christiansen, 2005:125; Taplin, 2010:86 - 94; 

Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

 

Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2008) vitna í sænska rannsókn frá 

2004, en þar kom fram að í Svíþjóð fannst kennurum erfiðast að vinna með 

foreldrum sem höfðu ólíkan bakgrunn og aðrar skoðanir en þeir sjálfir. Hvernig 

og hvers vegna foreldrar taki þátt í foreldrasamvinnu mótist af mismunandi 

bakgrunni foreldranna. Niðurstöður þessarar sænsku rannsóknar benda til þess 

að menntun foreldra hafi áhrif á viðhorf þeirra og þátttöku í skólastarfi barna 

þeirra. Raddir foreldra með minni menntun heyrast minna og þeir bjóða sig síður 

fram til setu í stjórnum og nefndum er varða skólastarf barna þeirra. Einnig 

benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að samstarf við skóla sé misauðvelt 

fyrir foreldra (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008:77 - 91). 

Foreldrar sem gera sér grein fyrir mikilvægi sínu gagnvart velferð barna sinna eru 

bestir til að sinna þörfum þeirra. Kennarinn er fagaðili og er vel í stakk búinn til að 

styðja við foreldrana og leita leiða til að efla þá til hlutdeildar í námi barna sinna. 

Kennarinn ætti í starfi sínu að líta á samvinnu við foreldra sem þýðingamikinn 

þátt í starfsþróun sinni og vera leiðtogi í samstarfsverkefni um nám barnsins 

(Nanna Kristín Christiansen, 2007). 

 

Viðhorf og stuðningur foreldra geta gert gæfumun fyrir líðan barna. Framlag 

kennara er því viðbót við framlag foreldranna sem eru aðalpersónur í lífi 

barnanna (Nanna Kristín Christiansen, 2010:28 - 29). Samstarf kennara og 
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foreldra styður við uppeldi foreldranna og eykur á skilning kennara á aðstæðum 

barnanna (Epstein, 2001:101; Whalley, 2007:201). 

 

3.4 Viðhorf og væntingar foreldra 

Leikskólinn hefur breyst á stuttum tíma, áður var hann hugsaður sem 

gæsluúrræði fyrir foreldra meðan þeir stunduðu vinnu utan heimilis. Í dag er litið 

á hann sem fyrsta skólastigið og eru flest börn á aldrinum tveggja til sex ára í 

leikskóla þó svo að ekki sé um skyldunám að ræða (Jóhanna Einarsdóttir, 

2010:14). 

 

Flestum foreldrum er það sameiginlegt að vilja það besta fyrir börnin sín, að þau 

eignist vini og taki þátt í félagslífi með öðrum börnum. Enginn vill að börnin 

þeirra einangrist eða verði fyrir slæmu áreiti frá umhverfinu. Foreldrarnir vilja að 

barnið þeirra fái hrós og hvatningu frá skólanum. Þeir gera einnig kröfur um að 

barnið kunni að haga sér, taki tillit til annarra og viti hvernig það kemur fram í 

samvinnu við aðra (Nordahl, 2007:13 - 14). 

 

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttir um leikskólastarf af sjónarhóli foreldra kemur 

fram að flest allir foreldrarnir sem tóku þátt í rannsókninni töluðu um mikilvægi 

þess að börnin lærðu tilfinningalega og félagslega færni. Einnig töldu foreldrar 

miklu skipta að börnin gætu sett sig í spor annarra. Fram kom að foreldrar hafa 

þær væntingar til leikskólans að hann stuðli að sjálfstrausti barnanna, að þau hafi 

trú á eigin getu og læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Foreldrar 

nefndu sjaldan einhverjar námsgreinar eða námsþætti sem væri mikilvægt að 

börnin lærðu í leikskólanum. Lítið var talað um námskrár leikskólanna (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010:17 - 18, 24). 

 

Án efa eru foreldrar það mikilsverðasta og dýrmætasta sem börn eiga. Það eru 

þeir sem eiga að vaka yfir velferð barna sinna. Líðan barnanna í leik og námi ætti 

að vera í forgrunni. Engu að síður virðist stundum að börnin séu ekki alltaf fremst 

í röðinni hjá foreldrum. Krafan um að börnin dvelji lengur í leik-og grunnskóla 
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verður því algengari. Foreldrar mega ekki treysta um of á að sérfræðingar viti 

betur en þeir hvað börnum þeirra er fyrir bestu og það má ekki gerast að skólinn 

yfirtaki hlutverk foreldranna. Þeir styðja best við börnin í námi og líðan með því 

að taka þátt í samstarfi við skólann. Kennarar þurfa að höfða til ábyrgðar foreldra 

á velferð barna sinna (Nanna Kristín Christiansen, 2006:25). 

 

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010) kom fram að flestir þeir foreldrar sem 

tóku þátt töldu að formlegt samstarf milli foreldra og leikskóla ætti ekki að vera 

meira en þegar er, töluðu um tímaskort og að allir væru þreyttir eftir langan 

vinnudag (Jóhanna Einarsdóttir, 2010:20). Leikskólakennarar sem þátt tóku í fyrri 

rannsókn Jóhönnu (2007) töluðu um að foreldrar væru yfirleitt ánægðir og 

þakklátir en jafnframt meðvitaðir og hefðu ákveðnar skoðanir á leikskólastarfinu. 

Þetta væri breyting frá því sem áður var en þá gerðu foreldrar ekki kröfur um að 

börnin lærðu í leikskólanum, heldur væri gott fyrir börnin að fá tækifæri til að 

leika sér. Einnig töldu leikskólakennararnir að foreldrar væru yfirleitt samþykkir 

áherslum leikskólans. Leikskólakennarar segja foreldra taka því með jákvæðni 

þegar útskýrt er fyrir þeim að þeir geri óraunhæfar kröfur miðað við markmið 

leikskólans (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:59). 

 

Góðar upplýsingar um daglegt starf í leikskólanum og aðgengi foreldra að 

leikskólakennurum auðveldar samstarf um barnið. Upplýsingar um 

leikskólastarfið þurfa að vera skýrar og settar þannig fram að þær nái til allra 

foreldra. Ætla má að vel upplýstir foreldrar sýni meiri áhuga á leikskólastarfinu og 

gefi sér tíma til samvinnu við leikskólann. 

 

3.5 Skráning á námi barna 

Skráning á leikskólastarfi getur reynst árangursríkur þáttur í samvinnu foreldra og 

leikskóla um barnið. Ann Åberg og Hillevi Lenz Taguchi, tala um áhrif skráninga í 

leikskólanum á foreldrasamstarfið. Leikskólakennarar skráðu hvað barnið gerði í 

leikskólanum, með myndum og texta. Þannig fengu foreldrarnir skýrari mynd af 

leikskólastarfinu og skildu betur þegar þeir hlustuðu á börnin heima, hvað þau 
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voru að gera í leikskólanum. Áður höfðu foreldrar spurt um hagnýta atriði eins og 

til dæmis hvað barnið borðaði, eða hvort barnið hefði farið út. 

Leikskólakennararnir sögðu foreldrunum frá því hvað börnin gerðu yfir daginn en 

foreldrarnir fengu ekki rétta mynd af því hvað virkilega var að gerast fyrr en þeir 

fengu betri innsýn í leikskólastarfið í formi skráninga og mynda. Foreldrar fóru að 

sýna meiri áhuga, komu með öðruvísi spurningar og uppgötvuðu mikilvægi sitt í 

aðkomu að námi barnanna og skildu betur kennslufyrirkomulag leikskólans. 

Mikilvægt er að leikskólakennarar séu opnir fyrir því að virkilega hlusta á 

foreldrana, það er á ábyrgð leikskólakennara að finna leiðir fyrir 

foreldrasamstarfið (Åberg og Taguchi, 2006:24 - 26).  

 

Whalley bendir á að ef tengsl milli leikskóla og heimilis eiga að vera öflug er gott 

að foreldrar taki þátt í skráningu í ferilmöppur barnsins. Kennarar, barnið og 

foreldrarnir taki öll þátt í að skrá bæði það sem barnið er að læra og upplifa í 

leikskólanum og heima við. Einnig er skráning í formi ljósmynda og teikninga í 

ferilmöppunni. Ferilmappan er góður umræðugrundvöllur fyrir foreldraviðtöl 

(Whalley, 1997:24 - 42). 
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4. Aðferð 

Notuð er þversniðskönnun (cross-sectional survey) en í henni felst að safna 

upplýsingum frá einu eða fleiri úrtökum á sama tíma. Úrtakið voru foreldrar 

leikskólabarna úr fjórum leikskólum í Reykjavík, einni deild í hverjum leikskóla 

 (McMillan, 2004:197). Raðkvarði með tveimur til sex staðhæfingum var notaður í 

spurningalistanum sem lagður var fyrir foreldrana (Amalía Björnsdóttir, 

2003:115). Niðurstöður eru settar fram með lýsandi tölfræði (McMillan, 

2004:197).  

 

Einnig voru tvær opnar spurningar lagðar fyrir foreldrana. 

 

4.1 Spurningalisti 

Spurningalisti var lagður fyrir foreldra í fjórum leikskólum á einni deild í hverjum 

leikskóla. Spurningarnar voru ellefu, níu lokaðar, þar af fjórar spurningar um 

bakgrunn foreldra og fimm spurningar um viðhorf foreldra til gerðar 

einstaklingsnámskrár.  

 

Í opnum spurningum gafst foreldrum kostur á að greina frá þeim áherslum sem 

þeir vildu sjá í einstaklingsnámskrá barna sinna og benda á annað sem foreldrar 

vildu koma á framfæri. 

 

4.2 Þátttakendur 

Úrtakið var foreldrar 90 barna á fjórum deildum í fjórum leikskólum í Reykjavík, 

en af þeim svöruðu foreldrar 47 barna, eða 59%, þar af foreldrar þrennra tvíbura 

og foreldrar einna systkina.  

 

Leikskólarnir sem þátt tóku í könnuninni voru að hluta til hentugleikaúrtak 

(McMillan, 2004:112), þar sem höfundar þekktu leikskólastjóra viðkomandi 
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leikskóla og aðgengi var því auðvelt til samvinnu. Staðsetning leikskólanna hafði 

einnig áhrif á valið en þeir voru í fjórum hverfum í Reykjavík.  

 

4.3 Framkvæmd 

Haft var samband við leikskólastjóra viðkomandi leikskóla og óskað eftir að 

deildarstjórar legðu könnunina fyrir foreldra. Leikskólarnir fengu spurningalista 

og upplýsingar um höfunda og tilgang könnunarinnar. Í texta sem fylgdi 

spurningalistanum var vitnað í Aðalnámskrá leikskóla (1999:38), þar sem kveðið 

er á um hvað einstaklingsnámskrá felur í sér. 

 

Könnunin var lögð fyrir foreldra barna á einni deild í hverjum leikskóla frá yngstu 

deild upp í þá elstu, Það er að segja eins til sex ára barna. Erfitt er að segja 

nákvæmlega til um aldur barna á hverri deild þar sem aldursblöndun á deildum 

var misjöfn eftir leikskólunum. Deildarstjórar viðkomandi deilda báðu foreldra að 

taka þátt í könnunni. Könnunin var ekki rekjanleg til þátttakenda, hvorki nöfn 

leikskóla né foreldra komu fram í spurningalistanum. Könnunin fór fram í 

nóvember 2010 og gefin var ein vika til að skila svörum. Höfundar söfnuðu 

gögnum frá leikskólunum og gerðu tölfræðilegt mat með því að setja niðurstöður 

hverrar spurningar upp á myndrænan hátt í Excel. Sýnt er fram á svarhlutfall í 

prósentum við hverja spurningu. 

 

5. Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum úr könnuninni. Markmið með þessari 

rannsóknarritgerð er að skoða viðhorf foreldra til gerðar einstaklingsnámskrár 

fyrir leikskólabörn í samvinnu við leikskólann.  

 

Skoðað var hvort aldur barns hefði áhrif á þátttöku foreldra í könnuninni og hvort 

barnið var fyrsta barn þeirra í leikskóla. Einnig var skoðað hvort tengsl reyndust 

vera á milli aldurs og menntunar foreldra og þátttöku í könnuninni.  
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Leitað var svara eftir því hvort gerð væri einstaklingsnámskrá fyrir barnið í 

leikskólanum og hvort foreldrar vildu koma að gerð einstaklingsnámskrár. 

Foreldrar voru spurðir að því hvort þeir teldu að unnið væri eftir 

einstaklingsnámskrá barnsins og hvort þeir álitu mikilvægt að gerð væri 

einstaklingsnámskrá fyrir barnið í leikskólanum. Einnig voru þeir spurðir hvort 

þeir teldu gerð einstaklingsnámskráa vera góðan samstarfsgrundvöll milli 

foreldra og leikskólans.  

 

Auk þess voru lagðar tvær opnar spurningar fyrir foreldrana, þar sem þeir voru 

spurðir hvaða áherslur þeir vildu hafa í einstaklingsnámskrá fyrir barnið sitt og 

annað sem þeir vildu koma á framfæri í tengslum við einstaklingsnámskrárgerð 

fyrir barnið þeirra í leikskóla.  

 

5.1 Bakgrunnsupplýsingar 

Enginn munur reyndist vera á þátttöku í könnuninni eftir því hvort foreldrar voru 

með fyrsta barn í leikskóla eða ekki.  

 

 

 

Mynd 1. Hver er aldur barnsins þíns?      

 

Mynd 1 sýnir aldur barna þeirra foreldra sem þátt tóku í könnuninni. Foreldrar 

elstu barna í leikskólunum sýndu mesta þátttöku. Langflestir foreldrar fimm ára 

barna svöruðu könnuninni eða 48%. Svörun foreldra fjögurra ára barna var 28%.  
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Foreldrar tveggja ára barna voru með 12% svörun, af foreldrum þriggja ára barna 

svöruðu 10% og 2% foreldrar barna á eins árs aldrinum. 

 

 

 

Mynd 2. Aldur foreldris sem svarar spurningalistanum?   

 

Mynd 2 Sýnir aldursdreifingu foreldra sem tóku þátt í könnuninni. Foreldrar á 

aldrinum 31 til 40 ára sýndu mestan áhuga á þátttöku og skiluðu mestri svörun 

eða 78%. Af foreldrum á aldrinum 21 til 30 ára svöruðu 12% , og 10% foreldra á 

aldrinum 41 til 50 ára. Enginn svaraði yngri en 20 ára eða eldri en 51 árs.  

 

 

  

Mynd 3. Hver er menntun þín? 
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Mynd 3 sýnir hvernig dreifing á menntun foreldra er í prósentum talið. Flestir 

foreldrar sem þátt tóku í könnuninni eru með háskólamenntun eða 75%, næst á 

eftir eru þeir sem eru með framhaldsmenntun eða stúdentspróf, það eru 20% en 

5% foreldra með grunnskólapróf svöruðu könnuninni. 

 

5.2 Samstarf um einstaklingsnámskrá 

Stór hluti foreldra veit ekki eða telur að ekki sé gerð einstaklingsnámskrá fyrir 

barnið þeirra í leikskólanum. Flestir foreldrar telja mikilvægt að gerð sé 

einstaklingsnámskrá fyrir barnið þeirra og vilja koma að gerð hennar. Meirihluti 

foreldra telur gerð einstaklingsnámskrár fyrir leikskólabörn vera góðan 

samstarfsgrundvöll milli foreldra og leikskóla. Þegar foreldrarnir voru spurðir 

hvort unnið væri eftir einstaklingsnámskrá barnsins þeirra í leikskólanum svöruðu 

flestir því til að þeir vissu ekki hvort svo væri. 

 

 

 

Mynd 4. Er gerð einstaklingsnámskrá fyrir barnið þitt í leikskólanum? 

 

Mynd 4 sýnir að 40% foreldra svara að ekki sé gerð einstaklingsnámskrá fyrir 

barnið þeirra í leikskólanum, 35% foreldra svara að þeir viti ekki hvort gerð sé 

einstaklingsnámskrá og 25% svara að gerð sé einstaklingsnámskrár fyrir barnið. 
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Mynd 5. Myndir þú vilja koma að gerð námskrár fyrir barnið þitt? 
 
Á mynd 5 sést að 62% foreldra vilja taka þátt í gerð einstaklingsnámskrár fyrir 

barnið sitt. Foreldrar sem segja nei eru 13% og 25% vita ekki hvort þeir vilji koma 

að gerð einstaklingsnámskrá fyrir barnið. 

 
 

 

Mynd 6. Telur þú að unnið sé eftir einstaklingsnámskrá? 

 
Mynd 6 sýnir að 60% svara að þeir viti ekki hvort unnið sé eftir 

einstaklingsnámskrá fyrir barnið þeirra í leikskólanum. Foreldrar sem telja að 

mikið sé unnið eftir einstaklingsnámskrá eru 17% og 8% telja að mjög mikið sé 

unnið eftir einstaklingsnámskrá. Lítið eða aldrei svara 6% og 3% svara mjög lítið. 
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Mynd 7. Er mikilvægt að gerð sé einstaklingsnámskrá fyrir barnið þitt í 

leikskólanum? 

 
Mynd 7 sýnir að 41% foreldra segjast sammála um að mikilvægt er að gerð sé 

einstaklingsnámskrár fyrir barnið þeirra í leikskólanum. Mjög sammála um gerð 

einstaklingsnámskrár eru 21%, hlutlausir eru 33% og 5% ósammála. Samtals eru 

62% foreldra mjög sammála og sammála um mikilvægi þess að gerð sé 

einstaklingsnámskrá fyrir barnið þeirra í leikskólanum. 

 

 

 

Mynd 8. Telur þú að gerð einstaklingsnámskrár sé góður samtarfsgrundvöllur 

milli foreldra og leikskóla? 
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Á mynd 8 sést að 44% eru sammála og 31% eru mjög sammála um að gerð 

einstaklingsnámskráa sé góður samstarfsgrundvöllur milli foreldra og leikskóla 

eða 75% foreldra. Veit ekki svöruðu 23% foreldra og 2% voru ósammála. 

 

5.3 Áherslur foreldra 

Lagðar voru tvær opnar spurningar fyrir foreldrana, spurt var um hvaða áherslur 

þeir vildu hafa í einstaklingsnámskrá fyrir barnið og annað sem þeir vildu koma á 

framfæri. 

 

Tuttugu og níu foreldrar svöruðu opnu spurningunum, eða 38% af þeim sem tóku 

þátt í könnuninni.  

 

Flestir af þeim sem tóku þátt sögðu að þeir vildu að áhersla yrði lögð á styrkleika 

og hæfileika barnsins og tekið yrði tillit til þarfa hvers og eins í samvinnu kennara 

og foreldra. Nokkrir vildu að lögð yrði áhersla á ákveðna þætti eins og tónlist, 

lestur, náttúru, hreyfingu, teikningu og samskipti. Auk þess kom fram að 

foreldrar vildu vita hvað einstaklingsnámskrá felur í sér og höfðu áhuga á að 

koma að gerð hennar. Lágt hlutfall þeirra foreldra sem svöruðu taldi ekki þörf á 

að gerð væri einstaklingsnámskrá fyrir börn á leikskólaaldri og einu foreldri 

fannst einstaklingsnámskrá eiga heima í sérstökum tilfellum. 

 

6. Umræða 

Hér verður leitast við að túlka hvernig foreldrar leikskólabarna líta á gerð 

einstaklingsnámskrár fyrir börn sín.  

 

Tekið skal mið af því að þessi könnun var lögð fyrir lítið úrtak foreldra, sem fengið 

var í fjórum leikskólum og af einni deild í hverjum leikskóla. Þetta er lítil könnun, 

en gefur vísbendingar um að ástæða sé til að rannsaka efnið betur í stærra 

samhengi sem gæfi nákvæmari mynd af stöðunni almennt. Höfundar töldu að 
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meiri áreiðanleiki fengist úr niðurstöðum könnunarinnar ef foreldrar kæmu úr 

mismunandi hverfum Reykjavíkurborgar.  

 

Þegar skoðaðar voru námskrár leikskólanna sem þátt tóku í könnuninni, kom 

fram í þeim öllum að hverju barni er mætt þar sem það er statt í þroska og barnið 

fær verkefni við sitt hæfi. Aðeins einn leikskólanna nefnir í sinni skólanámskrá að 

gerð sé einstaklingsnámskrá og talað er um að samstarf milli heimilis og skóla sé 

lykilþáttur til að vel takist til.  

 

Leikskólarnir sem urðu fyrir valinu eru misstórir og deildirnar ekki aldurs hreinar. 

Fjöldi barna á deildum fór eftir aldri barnanna og stærð leikskólanna. Erfitt er því 

að segja nákvæmlega til um aldur barna á hverri deild. Nákvæmari niðurstöður 

gætu fengist úr könnun þar sem jafnmörg börn væru í hverjum árgangi.  

 

Í niðurstöðum kom fram að flestir foreldrar sem svöruðu könnuninni hafa 

háskólamenntun og flestir þeirra eru á aldrinum þrjátíu og eins til fjörutíu ára.  

Einnig að foreldrar elstu barna eru í miklum meirihluta þeirra sem svöruðu. 

Áleitin spurning er hvort niðurstöður rannsóknarinnar gætu bent til þess að 

menntun foreldra skipti máli þegar kemur að samstarfi við leikskóla um nám 

barnsins. 

 

Í þróunarverkefni sem fram fór í Pen Green Center á Englandi fyrir börn yngri en 

fimm ára og fjölskyldur þeirra var talin þörf á að virkja foreldra til þátttöku í 

menntun barnanna. Þar kom meðal annars fram að menntun og fyrri reynsla 

foreldra virtist hafa áhrif á viðhorf þeirra til leikskólans. Foreldrar með minni 

menntun eru óöruggari í samskiptum við leikskólann og hafa þá tilfinningu að 

skólinn og kennarinn viti best. Viðhorf kennara til foreldra með litla menntun 

getur verið hindrun í samstarfinu um barnið (Whalley, 2007:86 - 87). 

 

Reynsla og aldur foreldra virðist skipta máli, þegar litið er til þess að foreldrar 

elstu barna eru í meirihluta þeirra sem svara og að aldur langflestra foreldra sem 

svara könnuninni er þrjátíu og eins til fjörutíu ára. Foreldrar fjögurra og fimm ára 
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barna eru í flestum tilfellum með reynslu af samstarfi við leikskóla í tvö til fjögur 

ár.  

 

Flestir foreldrar sem svöruðu könnuninni vita ekki hvort unnið er með börnin 

eftir einstaklingsnámskrá og ekki hvort einstaklingsnámskrá er gerð í leikskóla 

barna þeirra. Eins og fram kemur í inngangi, sýnir starfsáætlun Leikskólasviðs 

2011, að árið 2010 gerðu 88% leikskóla einstaklingsnámskrá fyrir hvert barn. 

Nauðsynlegt er að skoða nánar hvað veldur því að foreldrar vita svo lítið um 

þennan þátt sem snýr að starfinu með barn þeirra í leikskólanum. Eru foreldrar 

ekki upplýstir af leikskólanum um hvað einstaklingsnámskrá felur í sér? Eða eru 

foreldrar ekki hafðir með í ráðum þegar gerð er einstaklingsnámskrá fyrir barnið? 

Frumkvæði um samvinnu við foreldra á að koma frá leikskólanum og gera verður 

foreldrum grein fyrir mikilvægu hlutverki þeirra í foreldrasamstarfinu (Hafdís 

Guðjónsdóttir ofl., 2005:97). Með gagnkvæmri upplýsingagjöf kennara og 

foreldra er sennilegra að í samstarfinu ríki jafnrétti og áhugi og virkni foreldra 

verði meiri (Whalley, 2007:51 - 52).  

 

Fram kemur í þessari könnun að flestum foreldrum fannst mikilvægt að gerð væri 

einstaklingsnámskrá, vildu taka þátt í gerð hennar og töldu það góðan 

samstarfsgrundvöll fyrir leikskóla og foreldra. Í einstaklingsnámskrá vilja foreldrar 

í samvinnu við kennara að áhersla verði lögð á styrkleika barnsins og tekið verði 

tillit til þarfa hvers og eins. Auk þess vilja foreldrar að lögð verði áhersla á 

ákveðna námsþætti. Nordahl talar um að barnið eigi að vera miðdepill þegar 

foreldrar og kennarar vinna saman og að nám og þroski barnsins sé sameiginlegt 

verkefni foreldra og kennara (Nordahl, 2007:23 - 25). Þegar gerð er 

einstaklingsnámskrá ætti fyrst og fremst að leggja áherslu á sterkar hliðar 

nemandans og auka þar með sjálfstraust hans (Hafdís Guðjónsdóttir ofl., 

2005:23; Jakob Bragi Hannesson, 2000:20 - 23).  

 

Hvaða leiðir getur leikskólinn farið til að ná til foreldra sem greinilega eru tilbúnir 

samkvæmt þeim vísbendingum sem þessi könnun gefur til kynna, til samvinnu 

um gerð einstaklingsnámskrár fyrir leikskólabarnið? Leikskólinn þarf að eiga 
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frumkvæði í þessu samstarfi og skapa aðstæður fyrir foreldra. Upplýsa þarf 

foreldra um hvað einstaklingsnámskrá felur í sér og gera þeim grein fyrir hversu 

mikilvæg þeirra aðkoma er fyrir nám barnsins. Við gerð einstaklingsnámskrár er 

lykilatriði að upplýsingar um barnið komi bæði frá foreldrum og leikskóla. 

Eins og Whalley bendir á þarf að viðurkenna foreldra sem fyrstu kennara barnsins 

og hlusta á hvað þeir hafa að segja um nám þess og þroska (Whalley, 1997:44 - 

46). Þegar gerð er einstaklingsnámskrá eiga markmiðin að miðast við þarfir 

barnsins og lýsa vel hvar það er statt, miðað við aldur og þroska (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2008:160 - 162)  

 

Fram kom í könnuninni að foreldrar vilja fá að skoða og segja álit sitt á 

einstaklingsnámskrá fyrir barnið sitt og vita hvað felst í gerð hennar. Samstarf 

foreldra og leikskóla við gerð einstaklingsnámskrár þarf að byggjast á 

gagnkvæmu trausti og virðingu. Nokkrir foreldrar sem svöruðu könnuninni telja 

ekki þörf á að gera einstaklingsnámskrá eða taka ekki afstöðu til þess, eru 

hlutlausir. Foreldrar eru oft á tíðum óöruggir með hvernig eða hvort þeir geti haft 

áhrif á nám barna sinna í leikskólanum. Einu foreldri fannst að 

einstaklingsnámskrárgerð ætti heima í sérstökum tilfellum. 

Einstaklingsnámskrár/-áætlanir hafa í gegnum tíðina verið gerðar í leikskólum 

eingöngu fyrir börn með sérþarfir.  

 

Í námskrám leikskólanna fjögurra sem tóku þátt í könnuninni kemur fram að 

komið er til móts við barnið þar sem það er statt í þroska. En niðurstöður 

þessarar könnunar sýna að lítill hluti foreldranna telur sig koma að námi barnsins 

í leikskólanum og þekkir ekki hver markmiðin eru eða hvaða leiðir eru farnar til 

að mæta þörfum barnsins. Við, höfundar þessarar rannsóknarritgerðar, teljum að 

með gerð einstaklingsnámskráa fyrir leikskólabörn skapist grundvöllur fyrir 

samstarf foreldra og leikskólakennara. Þegar leikskólakennarar og foreldrar vinna 

saman að hagsmunum barnsins næst betri heildarmynd af námi þess. Einfalda 

þarf aðkomu foreldra að gerð einstaklingsnámskrár og taka tillit til mismunandi 

félagslegrar stöðu þeirra, svo sem aldurs, menntunar og fjölskylduaðstæðna. 

Leikskólakennarinn þarf að skapa traust hjá foreldrum og finna leiðir að samstarfi 
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við foreldra sem eru óframfærnir eða eiga erfitt með að gefa sér tíma til 

samstarfsins. Barnið er í brennidepli í samstarfinu og leikskólakennarinn verður 

að sýna foreldrum þá virðingu að hlusta án þess að dæma. Foreldrar eiga að hafa 

þá tilfinningu að þeir geti óhræddir látið í ljós skoðun sína um leikskólastarfið eða 

þroska og nám barnsins. Þetta er lykill að góðu samstarfi foreldra og leikskóla um 

gerð einstaklingsnámskrár fyrir barnið. 
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Viðauki 

A. Rammi um samstarf  

Algengt er í dag að foreldrar velji leikskóla samkvæmt uppeldisstefnu og telji að 

með því verði námi og þörfum barnsins fullnægt. Uppeldisstefnur leikskóla 

byggjast á mismunandi hugmyndafræði um hvernig unnið er með þroska- og 

námsþætti í leikskólastarfinu. Foreldrar treysta á að skólinn vinni samkvæmt 

hugmyndafræði sem fram kemur í skólanámskrá leikskólans. 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að deildarstjóri í leikskóla ber ábyrgð á 

námskrárgerð fyrir deildina, þar sem skilgreindar eru leiðir að settum 

markmiðum (Menntamálaráðuneytið, 1999:36 - 38). Námskrá deildarinnar á að 

vera sveigjanleg til að mæta þörfum allra barna. Deildarnámskrá getur auðveldað 

foreldrum að átta sig á þroskastöðu barns, þar sem hún er byggð á viðmiðum um 

aldurssvarandi þroska barna. Með því að þekkja skólanámskrá og deildarnámskrá 

leikskólans, geta foreldrar haft áhrif á og fylgst með námi barnsins. Til að fylgja 

eftir námi barnsins er gerð einstaklingsnámskrá í samvinnu við leikskólann. 

Leikskólinn þarf að eiga frumkvæði að samvinnu við foreldra um gerð 

einstaklingsnámskrár, upplýsa foreldra um hvað einstaklingsnámskrá felur í sér 

og mikilvægi hennar fyrir nám barnsins.  

 

Reynsla höfunda af gerð einstaklingsnámskráa í samvinnu við foreldra er að 

einfalda þarf aðkomu foreldra að gerð hennar. Okkar hugmynd er að senda 

foreldrum gátlista þar sem hægt er að merkja við eða skrá þær áherslur sem þeir 

vilja sjá í einstaklingsnámskrá barnsins. Áður en gerð er einstaklingsnámskrá er 

aldurssvarandi deildarnámskrá barnsins kynnt fyrir foreldrum. Það auðveldar 

þeim að fylla út gátlistann og gera sér grein fyrir hvaða áherslur þeir vilja sjá 

viðvíkjandi barninu. Upplýsingar um hvað einstaklingsnámskrá felur í sér þurfa að 

fylgja með gátlistanum. Leikskólakennarinn fyllir út gátlista og skráir áherslur um 

nám og þroska barnsins, með aðkomu fleiri kennara á deild barnsins. 
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Leikskólakennari og foreldrar hittast í foreldraviðtali og ræða um 

einstaklingsnámskrá barnsins og þær áherslur sem þar eiga að koma fram. 

Leikskólakennarinn tekur saman umræðupunkta og áherslur beggja og útbýr 

námskrá fyrir barnið. Einstaklingsnámskráin fer heim til barnsins og foreldrar 

geta betur fylgst með og fylgt eftir áherslum sem í henni eru. Leikskólakennari og 

foreldrar eru þarna með samstarfsgrundvöll sem auðveldar þeim samstarf um 

nám og þroska barnsins. Einstaklingsnámskráin verður notuð sem vinnuplagg 

fyrir kennara á leikskólanum fyrir viðkomandi barn. 

 

Foreldraviðtöl að hausti eru best til þess fallin að gera einstaklingsnámskrár og 

endurskoða síðan með foreldrum að vori. Að hausti byrjar skólaárið, þá er gott að 

hafa námskrána tilbúna og að áherslur liggi fyrir um hvar barnið stendur í námi 

og þroska. 

 

Þau börn sem eru með sérþarfir fá ýtarlegri námskrá sem er endurskoðuð oftar. 

Þetta á líka við um tvítyngd börn sérstaklega ef ekki er töluð íslenska á heimili 

þeirra. 

 

Hugmynd að gátlista og upplýsingum til foreldra fylgir með hér á eftir.  

 
Stuðst var við Portage Guide þroskamatið við gerð gátlistans.  
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B. Til foreldra 

Upplýsingar um einstaklingsnámskrá  
 

 

Námskrá leikskólans þarf að taka mið af Aðalnámskráleikskóla (1999) og sýna 

heildaryfirlit yfir starfsemi leikskólans.Uppeldisstefna og markmið eiga að vera 

skýr og þær leiðir sem fara á til að ná þeim.  

 

Deildarnámskrá á að sýna hvaða uppeldislegu leiðir eru farnar til að vinna að 

markmiðum námskrár leikskólans.   

 

Samvinna leikskóla og foreldra  

Í stefnu Reykjavíkurborgar í menntamálum segir meðal annars um 

einstaklingsnámskrá að hana eigi að vinna í samvinnu við foreldra.  

 

Einstaklingsnámskráin á að sýna markmið sem sett hafa verið fyrir barnið og 

hvaða leiðir á að fara til að ná þeim. Einstaklingsnámskráin á að endurspegla 

þarfir og áhugasvið barnsins. 

 

Um meðfylgjandi gátlista  

Á meðfylgjandi lista eru nokkrir þroska- og námsþættir sem unnið er með jafnt og 

þétt í leikskólastarfinu. Þar sem þið foreldrarnir þekkið barnið ykkar best, er 

nauðsynlegt að þið merkið við í gátlistanum, það sem þið viljið leggja áherslu á 

fyrir ykkar barn. Vinsamlega hafið gátlistann með í foreldraviðtalið, þar ræðum 

við námsþætti og áherslur sem þið viljið sjá í einstaklingsnámskránni. 

Einstaklingsnámskráin verður markvissari fyrir barnið með þessu móti. 
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Sýnishorn 

C. Hugmyndir fyrir einstaklingsnámskrá 

 
Áherslur foreldra fyrir barnið: 

Nafn:__________________________________         dagsetning:___________ 

 

Sjálfshjálp. Að klæða sig___ Að hneppa___ Að nota hníf og gaffal___  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Málþroski. Að læra að telja___ Að læra litina___ Að svara spurningum um 

einfaldar athafnir___ Að segja frá reynslu__ Að segja til um heimilisfang___  

Að framkvæma eftir fyrirmælum___   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Gróf og fínhreyfingar. Að halda á skriffæri___ Að klippa___ Að teikna og lita___ 

Að klifra í rimlum___ Að grípa bolta___ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Samskipti og leikur. Að leika sér___ Að setja sig í spor annarra___  

Að leika við aðra___ Að deila með öðrum___ Að spila___ Að sýna frumkvæði 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Hegðun og aðlögunarfærni. Að sýna kurteisi___ Að fara eftir reglum___  

Að hugga aðra___ Að taka tillit til annarra___ Að tjá tilfinningar í orðum___                

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Tónlist. Að syngja___ Að læra texta og söngva___ Að læra þulur___  

Að slá takt___ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Úthald og einbeiting. Að ljúka við verkefni___ Að bíða í röð___  

Að hlusta á sögu___Að hlusta á aðra___ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Almennar væntingar til leikskólans og/eða annað sem foreldrar vilja taka fram. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Sérstakir hæfileikar eða áhugasvið barnsins. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

Undirskrift foreldris/forráðamanns_____________________________________ 
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D. Spurningalisti til foreldra 

Ágætu foreldrar! 

Við erum tveir nemar á Menntavísindasviði Háskóla Íslands að vinna að 

lokaverkefni til B.Ed. gráðu í leikskólakennarafræðum. Verkefnið felur meðal 

annars í sér könnun meðal foreldra leikskólabarna um samstarf þeirra við 

leikskólann.  

 

Ef spurningar vakna, endilega hafið samband við okkur. 

Guðrún H. Guðnadóttir, netfang: ghg12@hi.is  

Rebekka Jónsdóttir, netfang: rej4@hi.is 

Leiðbeinandi: Hrönn Pálmadóttir lektor við Háskóla Íslands netfang: 

hropalm@hi.is 

 

Í Aðalnámskrá fyrir leikskóla 1999 stendur um einstaklingsnámskrá/áætlun, að 

hún gefi upplýsingar um áherslur sem settar hafa verið fyrir hvert barn og þær 

leiðir sem fara á til að ná þeim í leikskólastarfinu. 

  

Við biðjum þig vinsamlegast um að svara eftirfarandi spurningum með því að 

merkja við einn svarmöguleika. 

 

1. Hver er aldur barnsins þíns?   

(   ) 1  árs     

(   ) 2  ára 

(   ) 3  ára     

(   ) 4  ára 

(   ) 5  ára 

 

2. Er barnið fyrsta barn þitt í leikskóla?  

(   ) Já      

(   ) Nei 
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3. Aldur foreldris sem svarar spurningalistanum er? 

(   ) Yngri en 20 ára   

(   ) 21 - 30 ára    

(   ) 31 - 40 ára    

(   ) 41 - 50 ára   

(   ) Eldri en 50 ára 

 

4. Hver er menntun þín? 

(   ) Grunnskólapróf     

(   ) Stúdentspróf/framhaldsskóli     

(   ) Háskólamenntun 

 

5. Er gerð einstaklingsnámskrá fyrir barnið þitt í leikskólanum? 

(   ) Já   

(   ) Nei 

(   ) Veit ekki 

 

6. Myndir þú vilja koma að gerð námskrár fyrir barnið þitt?  

(   ) Já   

(   ) Nei 

(   ) Veit ekki 

       

7. Telur þú að unnið sé eftir einstaklingsnámskrá barnsins þíns? 

(   ) Mjög mikið    

(   ) Mikið    

(   ) Aldrei 

(   ) Lítið    

(   ) Mjög lítið 

(   ) Veit ekki 
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8. Er mikilvægt að gerð sé einstaklingsnámskrá fyrir barnið þitt í leikskólanum? 

(   ) Mjög sammála    

(   ) Sammála    

(   ) Hlutlaus    

(   ) Ósammála   

(   ) Mjög ósammála 

 

9. Telur þú að gerð einstaklingsnámskrár sé góður samstarfsgrundvöllur milli 

foreldra og leikskóla? 

(   ) Mjög sammála    

(   ) Sammála    

(   ) Veit ekki    

(   ) Ósammála   

(   ) Mjög ósammála 

 

10. Hvað áherslur myndir þú vilja hafa í einstaklingsnámskrá fyrir barnið þitt? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

11. Annað sem þú vilt koma á framfæri í tengslum við einstaklingsnámskrárgerð 

fyrir barn í leikskóla. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 
Takk fyrir! ☺ 

 

 


