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Rannsókn þessi er 30 eininga ritgerð til meistaraprófs í menntunarfræðum og styðst við 

eigindlega aðferðafræði. Rannsakandi er leikskólakennari og hefur gengt stjórnunarstöðum í 

leikskóla. Ástæðan fyrir vali á viðfangsefni í þessari rannsókn var áhugi á því að fá fram 

skoðanir og álit foreldra á ýmsu í starfsemi leikskólans og að heyra um mismunandi 

sjónarmið sem gætu verið umræðugrundvöllur um starfsemina. 

Rannsóknin er um umræður á samskiptasíðunni Barnaland um leikskóla. Þar voru foreldrar 

að ræða saman um ýmislegt sem tengdist leikskólagöngu barna sinna. 

Valdir voru alls 76 umræðuþræðir sem tengdust leikskólum. Gögn voru greind með 

orðræðugreiningu til þess að komast að því hvernig er talað um leikskóla þar sem foreldrar 

hittast á samskiptasíðunni og ræða málin. Tilgangurinn var að skoða orðræðu foreldrar um 

leikskóla: Hvernig þeir tala um leikskólann og um hvað er talað og hvað veldur því að foreldi 

setur inn umræðuþráð um leikskóla barnsins. 

 

Meginniðurstöður eru þær að foreldrar tala á tilfinningaríkan hátt um leikskólann og nota 

gildishlaðin orð til að lýsa skoðunum sínum á leikskólum og starfsfólkinu. Algengast var að 

foreldrar sem voru í þeim sporum að velja leikskóla fyrir barnið sitt vildu heyra um kosti og 

galla þeirra leikskóla sem valið stóð um. Óánægja eða pirringur hjá foreldri út í samstarfið 

við leikskólann var líka stundum tilefni til þess að foreldri setti inn umræðuþráð. Það virtist 

vera þessum foreldrum eðlilegt að afla upplýsinga og fá útrás á netinu í stað þess að fara beint 

í leikskólann og fá upplýsingar þar. Foreldrar sem höfðu reynslu af því að vinna í leikskóla 

komu oft með sjónarmið leikskólans inn í umræðuna. Þrátt fyrir að þátttakendur sýndu hver 

öðrum samstöðu og væru ósparir á að gefa góð ráð og upplýsingar liggur ekki fyrir hvort það 

kom að gagni. Það gefur vísbendingu um hversu mikil nálægðin er við foreldrana og hversu 

samskiptin á milli þessara samstafsaðila eru viðkvæm og tilfinningarík, að þeir skuli tala um 

leikskólann á svo tilfinningaríkan hátt. 
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Abstract 

 

 

 

This thesis, 30 ECTS, is part of a masters research in educational science and is based on 

qualitative research. Researcher is a preschool teascher and has also experience as a 

preschool leader. The main reason for this research was an interest in eliciting parents 

opinion about the preschool and to hear about their different viewpoints, which could act as a 

base for discussion about the preschool setting. 76 threads about preschools on the internet 

forum Barnaland were researched. On this threads parents were discussing many things 

concerning their childrensʼ preschool. The purpose was to study the parents discource about 

preschools online using discource analysis: What subjects about the preschools are discussed, 

how are they discussed and why do the parents start threads about their childrens preschool. 

 

Main results are that parents use emotional language about the preschool and use value laden 

words to portray their opinions about the preschool and its employees. The most common 

subject for parents in the process of choosing a preschool for their child was to hear about the 

pros and cons of the preschools to choose from. Parents discontent and irritation at the 

collaboration with the preschool was also a common subject for the threads started. It seemed 

natural for these parents to get information and vent on the forum instead of engaging with 

the preschool directly. Parents with experience from working at preschools often brought the 

preschool’s point of view into the discussions. Even though participants in the threads 

showed each other solidarity and helped each other with advice there is no information of that 

helping the thread starters. The emotional language used about the preschool and its 

employees shows how engaged the parents are in their childrens preschooling and that the 

communications between the two is sensitive and emotional.  
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Ritgerðin sem hér er lögð fram til fullnustu M.Ed. gráðu við Háskólann á Akureyri vorið 

2011 er 30 ECTS og var unnin á árunum 2010 og 2011. Leiðsögukennari minn var Anna 

Elísa Hreiðarsdóttir og þakka ég henni kærlega fyrir allar leiðbeiningarnar, stuðninginn og 

uppörvunina. 
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1 Inngangur 

Síðustu áratugina hafa íslenskir leikskólar verið í stöðugri þróun og tekið stórstígum 

framförum, bæði hvað varðar umfang og aðbúnað. Hið opinbera sýnir viðhorf sitt til 

mikilvægis skólastarfs fyrir yngstu borgarana með því að skilgreina leikskólann sem fyrsta 

skólastigið (Lög um leikskóla, nr. 90/2008). Leikskólar eru orðnir glæsilegar menntastofnanir 

sem byggja starfið á fjölbreyttri hugmyndafræði og opinber stefna birtist í metnaðarfullri 

námskrá fyrir leikskólastigið (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). Aukið umfang í rekstri sést ekki 

síst í fjölgun og stækkun skólanna. 

Sveitarfélögin bera samkvæmt lögum ábyrgð á stofnun og rekstri leikskóla. Þau hafa 

leitast við að veita börnum á leikskólaaldri og foreldrum þeirra góða þjónustu. Það má meðal 

annars sjá á því að þau bjóða samfellda vistun fyrir börnin dag hvern á leikskóla og gera 

þannig foreldrum kleift að stunda vinnu. Þannig gegnir leikskólinn bæði menntunar- og 

þjónustuhlutverki við börn og foreldra (Leikskólastefna FL, 2008). Þeir sem þiggja þjónustu 

leikskólans og greiða fyrir hana eru foreldrar barnanna. Þeir gera kröfur um gæði 

þjónustunnar og eiga að gera það. Viðhorf foreldra til leikskóla og starfsins þar hefur líka 

tekið breytingum. Þeir eru orðnir mun kröfuharðari um þjónustu skóla heldur en áður var 

(Nanna Kristín Christiansen, 2007: 3). Það er því mikilvægt að vanda til verka. 

Að verða foreldri og ala upp barn er að flestra dómi mikilvægasta hlutverkið sem 

manneskjan tekst á við í lífinu. Í nútímasamfélagi okkar er leikskólinn samstarfsaðili foreldra 

við að takast á við þetta mikilvæga hlutverk, því flest börn eru í leikskóla frá 18 mánaða til 

sex ára aldurs og sum byrja jafnvel fyrr. Undanfarin 10 ár hefur viðverutími barna í 

leikskólum lengst mikið. Þannig voru 2.916 börn í fjögurra tíma vistun árið 2000 en þeim 

hefur fækkað og voru aðeins 362 árið 2010. Árið 2010 voru 9.438 börn í átta tíma vistun, sem 

var um helmingur allra barna í leikskóla það ár, en ekki nema 3.793 börn á átta tíma vistun 

árið 2000 sem var um 25 % allra barna í leikskóla það ár (Hagstofa Íslands, 2011). Stór hluti 

barna dvelur því í leikskóla allan daginn undir handleiðslu starfsfólks. Foreldrar eiga því að 

hafi skoðun á þeirri menntun og þjónustu sem leikskólinn veitir og hvernig starfsfólkið kemur 

til móts við þarfir foreldra og barna. 

Það hefur verið mér umhugsunarefni hvernig foreldrar leikskólabarna koma 

skoðunum sínum á framfæri varðandi það, hvað þeim finnist erfitt í samskiptum sínum við 

leikskóla barnsins og hvað þeim finnist vera vel gert og hvernig þeir upplifa samstarfið í 
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dagsins önn og í stærra samhengi. Hugsanlega er oftast um einhliða skilaboð að ræða frá 

leikskóla til foreldris. Skilaboðin geta verið munnleg eða skrifleg í forstofu leikskólans eða 

inni á deildum, þangað sem foreldrar skila börnum sínum í hendur starfsfólks og sækja þau 

svo aftur í lok dags. Það geta líka verið bréf sem send eru heim til foreldranna, oftast rafrænt 

til þess að spara pappír í skólanum en gjarnan ætlast til þess að foreldrar prenti þau út og 

hengi upp á áberandi stað á heimilinu. Þetta eru upplýsingar um það hvað er á dagskrá í 

skólanum þennan mánuðinn og hvort skólinn ætlist til einhvers sérstaks af foreldrum og hvað 

það er. Það vantar fleiri skilaboð frá foreldrum til leikskóla, þó þau séu vissulega fyrir hendi 

og oftast munnleg, eins og í forstofunni og á deildum skólans þegar foreldrar eru að koma 

með eða sækja börnin (Jóhanna Einarsdóttir, 2010: 13). Foreldrar leikskólabarna eru ekki 

einsleitur hópur heldur hafa þeir misjafnar þarfir, skoðanir og reynslu sem endurspeglast í 

mismunandi viðhorfum þeirra til leikskólans. Að fá sem flest viðhorf foreldra á 

leikskólastarfið er einn flötur af mörgum inn í umræðuna um leikskólann.  

Ég hef verið leikskólakennari í meira en áratug og hef bæði verið deildarstjóri og 

leikskólastjóri. Stór hluti af starfinu hefur snúist um samstarf við foreldra. Einnig hef ég 

reynslu af því að vera foreldri í samstarfi við leikskóla og grunnskóla. Aðalástæðan fyrir vali 

á viðfangsefni í þessari rannsókn er því áhugi minn á því að fá fram skoðanir og álit foreldra 

á ýmsu í starfsemi leikskólans, ekki síst að vonast eftir mismunandi sjónarmiðum sem 

umræðugrundvelli um menntunar- og þjónustuhlutverk leikskólans. Foreldrar standa ekki í 

biðröð til þess að komast í stjórn foreldrafélags leikskólans eða í foreldraráð, en foreldraráð 

eru þó samkvæmt Lögum um leikskóla nr. 90/2008 ný lögformleg leið fyrir foreldra til þess 

að láta raddir sínar heyrast og hafa áhrif á starfið í leikskóla barnsins (sjá IV. kafla, 11. gr. 

áðurnefndra laga). 

Leikskóli er stofnun sem starfar samkvæmt lögum og reglugerðum. Í aðstæðum þar 

sem einstaklingur mætir stofnun er það oftast stofnunin sem hefur hið formlega vald. 

Valdatengsl stofnunar og foreldra eru meðal annars til skoðunar í þessu verkefni og hvort 

valdið hafi greinanleg áhrif á viðhorf foreldra til leikskóla. Valdið birtist í orðræðu og því 

varð fyrir valinu í þessari rannsókn texti með orðræðu foreldrar sem eru með börn í leikskóla. 

Því var leitað að vettvangi þar sem foreldrar eru að ræða saman. 

Foreldrar hafa möguleika til þess að ræða málefni barna sinna á fleiri en einum 

vettvangi, bæði opinberlega og óopinberlega. Það að tjá sig á opinberum vettvangi getur falist 

í því að skrifa í blöð, sitja í foreldraráði leikskóla og gefa umsagnir og ábendingar um starfið 

eða taka til máls á fundum í leikskólanum. Óopinber vettvangur er til dæmis munnleg 

samskipti við starfsmann leikskólans í byrjun eða lok dags, spjall við eldhúsborðið þegar að 
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foreldrar hittast eða samskipti í gegn um tölvu eða GSM síma við einstaklinga eða hópa á 

veraldarvefnum. Sá vettvangur sameinar á vissan hátt óopinbera umræðu og opinbera 

umræðu, því að allt sem sett er á netið, þegar málin eru rædd á opnum samskiptavef, er öllum 

aðgengilegt. Á veraldarvefnum er meðal annars vettvangur fyrir hópa sem hafa sameiginleg 

áhugamál að bera saman bækur sínar, leita sér ráða og gefa ráð ef eftir þeim er leitað. 

Samskiptavefir er vettvangur þar sem fólk getur rætt málin mjög frjálslega í sínum hópi í 

skjóli nafnleyndar. Fólk velur sér dulnefni er það stofnar aðgang að umræðuvefnum og tjáir 

sig undir því nafni. Einhver úr hópnum setur inn umræðuþráð um eitthvert efni og merkir 

þráðinn með fyrirsögn sem á við efnisinnihaldið til þess að aðrir í hópnum viti um hvað hann 

er að tala og bregðist því við ef þeir hafa eitthvað um málið að segja. Þetta eru tvær 

höfuðforsendur fyrir tilurð þessarar rannsóknar: nafnleynd þess sem setur inn umræðuþráðinn 

og það sem sameinar hópinn, samstarf við leikskóla. 

Fyrir valinu varð samskiptavefurinn Barnaland en þar datt ég fyrir tilviljun inn þegar 

ég var að vafra um netið í leit að umræðu um leikskóla. Sjálf hafði ég engin kynni af 

Barnalandi nema af afspurn í gegnum samstarfsfólk sem fór inn á síðuna til þess að sýna mér 

myndir af barnabörnunum. Síðan vakti þó athygli mína vegna umræðu um samskipti við 

leikskóla og annað sem tengdist ungum börnum og ég varð forvitin um það að vita hvernig 

væri talað þar. Þannig kviknaði hugmyndin að þessu verkefni.  

Aðferðafræðin fólst í því að fara reglulega inn á samskiptavefinn í þrjá mánuði og lesa 

alla umræðu sem merkt var leikskóla eða hafði augljósa skírskotun til barna á leikskólaaldri. 

Þessum textum var öllum safnað með því að afrita þá, númera og setja í word-skjal. 

Markmiðið var að greina hvernig talað er um leikskóla og um hvað er talað, hvaða atriði 

valda því að foreldri setur inn umræðuþráð um samskipti sín við leikskóla barnsins. Farin var 

sú leið að greina textana með orðræðugreiningu sem er hentug rannsóknaraðferð þegar 

ætlunin er að komast að einhverju um ákveðið málefni. Kristín Björnsdóttir (2003: 237) segir 

um aðferð orðræðugreiningar að með henni sé hægt að átta sig á samspili tungumáls, 

sjálfsskilnings, þekkingar og valda og gera sér meðal annars grein fyrir því, hvaða mynd er 

dregin upp af fólki og fyrirbærum í þeim textum og annars konar tjáningarformum sem koma 

fyrir almenning. Rannsóknin beindist að texta af samskiptavefnum sem túlkar reynslu, 

tilfinningar og viðhorf foreldra. Tilgangurinn var að öðlast betri skilning á viðhorfi foreldra 

til samstarfsins við starfsfólk leikskóla og þess sem getur komið upp á í samskiptunum. Í ljósi 

þessarar forvinnu setti ég fram rannsóknarspurninguna: 

Hvernig er orðræða foreldra á Barnalandi um starfsemi leikskóla? 
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Í rannsókninni var leitað að atvikum eða ástæðum sem liggja að baki því að foreldri setur 

inn umræðuþráð og hvernig foreldrar brugðust við. Kunnugleg viðfangsefnin úr starfinu í 

leikskólanum virtust fá nýja nálgun með því að fá fram viðhorf foreldra til þeirra. 

Sjónarmið þessa hóps foreldra eru þó viðhorf hóps sem ég get ekki nákvæmlega vitað 

hver er. Það orsakast af eðli rannsóknargagnanna. Þess vegna er rannsóknarspurningin bundin 

við þessa ákveðnu samskiptasíðu og ekki endilega litið svo á að um almennt viðhorf foreldra 

sé að ræða. Gildi verkefnisins felst í því að textinn sem er uppistaðan í verkefninu er 

skrifaður án undirbúnings og yfirvegunar og þar birtist því ýmislegt sem væri til dæmis 

ólíklegt að fram kæmi í rýnihópi með foreldrum. Þetta er samræða foreldra á 

jafnréttisgrundvelli um samstarf við leikskóla og viðhorf til þeirra. Við tileinkum okkur 

mismunandi orðræðu eftir því hvort við erum í námi, á heimili, á meðal vina eða í fjölmiðlum 

(Kristín Björnsdóttir, 2003: 238-239). Ég lít svo á að þetta sé orðræða á meðal vina (vina á 

netinu) og það styrki gildi rannsóknarinnar. Ávinningurinn er sá að með því að leita að nýju 

sjónarhorni á leikskólastarfið er jafnframt verið að auka víðsýni sem stuðlar að fagmennsku 

leikskólakennara. 

1.1 Uppbygging ritgerðarinnar 

Verkefnið skiptist í fimm aðalkafla: 2. kafli ber heitið Samskipti og vettvangur og er hann í 

nokkrum undirköflum. Ég byrja þar á því að fjalla um það hvað einkenni góð samskipti og 

hvernig samskipti geta þróast í samstarf. Ýmsar leiðir eru reifaðar sem stuðlað geta að góðu 

samstarfi á milli foreldra og leikskóla. Rætt er um mikilvægi þess að foreldrar séu hafðir með 

í ráðum um starfið í leikskólanum og það leggja bæði fræðimenn og foreldrarnir sjálfir 

áherslu á. Þá er fjallað um félagsleg viðhorf og hvernig þau móta viðhorf okkar í 

þjóðfélaginu, til dæmis gagnvart leikskólastarfi. Einnig er komið inn á viðhorf foreldra. Næst 

er skoðað hvar foreldrar leikskólabarna hafa möguleika á því að láta raddir sínar heyrast eða 

hvort þeir séu yfirleitt að því. Bæði formlegar og óformlegar leiðir geta verið 

umræðuvettvangur þeirra. Tungumálið mótar þann félagslega veruleika sem manneskjan lifir 

og hrærist í og sá veruleiki hefur aftur mótandi áhrif á tungumálið og til verður orðræða um 

það hvernig við sjáum heiminn. Í kafla um orðræðu eru hugtök skilgreind, enda er þar um 

lykilhugtök að ræða sem orðið hafa til í tengslum við póststrúktúralísk viðhorf, ekki síst 

kenningar fræðimannsins Foucault. Samskipti á netinu eru skoðuð út frá félagsfræðilegu 

sjónarhorni um samskiptasíður og hópa sem nota þær. Rætt er um ýmislegt sem einkennir 

samskipti á netinu og kosti og galla þess að nota gögn sem tekin eru þaðan í rannsóknum. Í 

lokin er svo sérstaklega rætt um vefinn Barnaland. 3. kafli er um rannsóknina. 4. kafli er 
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niðurstöður. Í niðurstöðukaflanum er unnið út frá fjórum þemum sem greindust við lestur 

gagnanna. Þemun eru: Reglur, óánægja, rekstur og upplýsingaleit. Seinast í þeim kafla er 

dregið saman ýmislegt sem túlka má sem viðhorf foreldra. 5. kafli er umfjöllun um 

niðurstöður og hvert þema tekið fyrir sig í sömu röð og í niðurstöðukaflanum og í lok þess 

kafla er rannsóknarspurningunni svarað. 

Nokkur hugtök koma ítrekað fyrir og eru þau því skilgreind hér í upphafi. 

Samskiptasíða er hér notað um netsíður þar sem fólk hefur sitt eigið persónulega svæði og 

getur svo tekið þátt í umræðum, gjarnan undir nöfnum sem það býr sér til. Í þessu verkefni er 

Barnaland dæmi um slíka síðu. Í þeim textum sem ég hef verið að lesa er vefurinn ýmist 

kallaður banaland.is, barnaland eða Barnaland. Ég kýs að nota síðastnefndu útgáfuna. 

Umræðuflokkur er eitthvert málefni sem hópur sameinast um að ræða. Fólk setur inn 

umræðuþráð eða spjallþráð og undir honum verður svo til umræða um tiltekið málefni er 

fleiri setja inn athugasemdir eða andsvör.  

Í fræðilega hlutanum ræði ég almennt um foreldra leikskólabarna en í rannsókninni 

sjálfri koma fram foreldrar þeir sem ræða samskipti sín við leikskóla barnanna á Barnalandi. 

Ekki er tekin afstaða til þess hvort þetta eru mæður eða feður, enda ekki verið að skoða 

umræðuna út frá einhverri breytu sem gæti haft áhrif á það hvernig er talað, til dæmis ef 

kynin hafa mismunandi viðhorf. Bloggarar hafa lýst þeirri skoðun að á Barnalandi séu 

konur/mæður að tala saman um börn og brjóstagjöf og kemur það heim og saman við þá 

tilfinningu sem ég fékk í heimsóknum mínum á vefinn. Þarna virtust vera venjulegar konur 

eða karlar að tala um, leita sér ráða við og gefa ráð um venjuleg vandamál sem snerta 

venjulegt fólk með börn í leikskóla. 
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2 Samskipti og viðhorf 

Í þessum kafla eru fjallað um fræðilegan bakgrunn verkefnisins og skiptist hann í nokkra 

hluta en samskipti og viðhorf eru þó meginviðfangsefnið. Ég fjalla almennt um það hvað 

einkenni góð samskipti og tengi samskipti og samstarf við leikskólann. Viðhorf eru félagsleg 

afurð og menning ræður miklu um hver þau eru. Viðhorf foreldra leikskólabarna, og hvernig 

þeir koma þeim á framfæri, eru til umfjöllunar. Sömuleiðis hvernig er talað um hlutina, 

menningarbundið og háð stað og tíma, það er að segja viðtekin orðræða. Hér á eftir fer því 

kafli um orðræðu og í framhaldinu er fjalla um netið og samskipti þar á samskiptasíðum sem 

hafa ýmsa kosti og galla. Að lokum er vettvangur rannsóknarinnar, samskiptasíðan 

Barnaland, skoðaður, viðhorf til hans og hvaða viðfangsefni hann hefur. 

2.1 Samskipti og samstarf 

Leikskólastarf byggir á samskiptum og samstarfi foreldra og starfsfólks. Þessir þættir eru svo 

samtvinnaðir bæði menntunar- og þjónustuhlutverki leikskólans að ástæða er til þess að fjalla 

um þá hér í upphafi. 

Samskipti eru samtal á milli einstaklinga sem hafa sjálfstæðan vilja og skoðanir. 

Einstaklingarnir hafa áhrif hver á annan, senda frá sér boð og fá önnur til baka. Mikilvægt er 

því að öðlast færni í því að lesa af skynsemi í þau boð sem aðrir senda frá sér (Elsa 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004: 93). 

Þegar fólk er spurt um það hvað einkenni góð og þægileg samskipti, er það yfirleitt 

nokkuð sammála. Sjö orð koma þar oftast fyrir, samkvæmt Elsu, Jóhanni og Sæmundi, og eru 

eftirfarandi: Virðing, traust, skilningur, jákvæðni, sveigjanleiki, einlægni og þolinmæði.  

Virðing. Um virðingu segir meðal annars að hún endurspegli innri afstöðu okkar 

sjálfra, hugsanir og þar með tilfinningar.  

Traust. Góð samskipti byggjast á gagnkvæmu trausti og því er mikilvægt að öðlast 

færni í því að vera traustvekjandi.  

Skilningur. Að ákveða og einsetja sér að hlusta vel á aðra skilar sér fljótt í 

samskiptum og góð viðurkenning felst í orðum þess sem segir: „Þessi skilur mig.“  

Jákvæðni. Nauðsynlegt er að líta á jákvæðni sem visst hugarfar eða jafnvel tækni sem 

unnt er að nota sér og öðrum til framdráttar, því hugarfar er bráðsmitandi og hefur áhrif á 

umhverfið.  
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Sveigjanleiki. Sveigjanleiki er nauðsynlegur til þess að leysa deilur. Deilur eiga sér 

rætur í einhvers konar hagsmunum, hvort sem um er að ræða fjármuni, hluti, stöðu, tengsl við 

aðra eða tilfinningalega hagsmuni. Annað form á deilum er árekstrar.  

Einlægni. Það að vera einlægur endurspeglar hreinskilni, að geta tjáð sín hjartans mál 

og tjáð sig af heilum hug og vera sjálfum sér samkvæmur.  

Þolinmæði. Besta leiðin til þess að róa andrúmsloft er að hlusta og sýna skilning. 

Samskipti taka tíma og miklu skiptir að kunna að bíða eftir réttu augnabliki í samræðum (Elsa 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004: 95-99). Sömu 

þætti er nauðsynlegt að tileinka sér til þess að þróa samskiptin og stofna til samstarfs. 

Nanna Kristín Christiansen (2007: 2) talar um muninn á samskiptum og samstarfi og 

tekur dæmi af þrem fjölskyldum sem búa í sama húsi. Þær bjóða hver annarri góðan daginn 

þegar þær hittast og kannski fá þær sér kaffisopa saman og ræða málefni líðandi stundar. 

Þessir íbúar hafa góð samskipti. Einn daginn bjóða ein hjónin hinum íbúunum í kaffi til þess 

að ræða möguleika á endurbótum á lóðinni. Hugmyndin fellur í góðan jarðveg og tekin er 

sameiginleg ákvörðun um það að smíða sólpall og búa til blómabeð. Íbúarnir skipta með sér 

verkum og taka ákvörðun um það hvernig þeir muni deila ábyrgð og kostnaði af 

framkvæmdinni. Þarna hefst samstarf sambýlinganna. Nanna skilgreinir hugtakið samstarf 

því þannig að samstarf eigi sér stað þegar tveir eða fleiri aðilar eiga sér sameiginlegt markmið 

sem báðir/allir stefna að og taka sameiginlega ábyrgð á.  

Bæði hugtökin, samskipti og samstarf, eiga jöfnum höndum við um skólastarf, ekki 

síst í leikskóla, enda er vandséð, til dæmis út frá aldri nemendanna, að mikil samskipti geti átt 

sér stað á milli foreldra og barna annars vegar og starfsfólks leikskóla hins vegar án þess að 

samstarf, eins og Nanna skilgreinir það, eigi sér stað. Árangur í skólastarfi byggir því á 

samstarfi. 

Samkvæmt Sergiovanni (2001: 169) þurfa margir þættir að koma til þegar að ná á 

árangri í skólastarfi. Einn þátturinn eru samskipti skólans við foreldra, að foreldrar og 

samfélagið utan skólans verði hluti af skólastarfinu með því að þessir aðilar séu upplýstir um 

nám og kennslu í skólanum og séu með í ákvarðanatöku. Foreldra búa yfir margvíslegri 

þekkingu og færni sem auðgað getur starfið og skólarnir eiga að nýta sér það, auk þess sem 

góð tengsl við aðila utan skólans skapa skilning og velvilja á skólastarfi í samfélaginu. Það 

skiptir hér máli að starfsfólk skóla öðlist góða samskiptahæfni. 

Rodd (2004: 169) telur að góð samskipti foreldra og fagfólks leikskóla ráðist af hæfni 

fagfólksins varðandi eftirfarandi þætti meðal annars: Að útskýra hlutina skýrt og greinilega 

fyrir foreldrum á jafnréttisgrundvelli. Að hlusta á sjónarmið foreldra, viðurkenna tilfinningar 
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þeirra og sigrast á eigin fordómum. Að nota fagleg rök, viðurkenna ágreining og vera 

uppbyggjandi til þess að skapa tengsl og traust. Að reyna að virkja foreldra til þess að eiga 

hlut í ákvarðanatökum á jafnréttisgrundvelli. Mikilvægt er að leggja kapp á það að vinna á 

jafnréttisgrundvelli, því það skilar sér í auknum áhuga foreldra á því að vinna með skólanum. 

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010: 21-22) á leikskólastarfi frá sjónarhóli 

foreldra, kom það fram hjá hluta foreldra að þeir voru áhugasamir um það að hafa áhrif á 

ákvarðanatöku í leikskólanum. Nokkrum þeirra fannst að þeir hefðu lítið um starfið að segja 

og ekki væri hlustað á þá. Frekari hindranir á samstarfi geta verið til staðar. 

Hindranir í samstarfi foreldra og skóla geta verið persónulegar upplifanir einstakra 

foreldra eða jafnvel allrar fjölskyldunnar. Þar má nefna hindranir í formi reiði, ótta eða 

óöryggis; að finnast maður ekki falla inn í, finnast maður lítils metinn og einangraður 

(Whalley, 2007: 99). Foreldrar þurfa að hafa skoðanir á eðli og innihaldi samstarfsins. 

Samstarf foreldra og fagfólks um það að vinna að auknum gæðum í leikskólastarfi er í 

eðli sínu samstarf við foreldra um það í hverju þetta samstarf eigi að vera fólgið, hvernig 

hægt sé að þróa það á jafnréttisgrundvelli og bæði fagfólk og foreldrar gætu þurft aðstoð við 

að skilgreina vald sitt í slíku samstarfi (Rodd, 2004: 171). Það þarf að skoða hvaða leiðir 

foreldrar sjálfir vilja fara. 

Foreldrar leggja gjarnan mesta áherslu á það að eiga dagleg samskipti við starfsfólkið, 

til dæmis í fataklefanum, þar sem upplýsingum er miðlað um barnið og starfið í leikskólanum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010: 13). Öllum ber saman um það að aðalsmerki góðs leikskólastarfs 

sé gott samstarf við foreldrana. 

Leikskólar eru með ýmsa fleiri möguleika til samskipta við foreldra. Í Aðalnámskrá 

leikskóla (1999: 30-32) eru nefndir ýmsir farvegir samskipta, til dæmis foreldrafundir, 

foreldrafélög, foreldrasamtöl, þátttaka foreldra í leikskólastarfi og opin hús. Foreldraráð 

starfa samkvæmt lögum um leikskóla (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Kannanir á gæðum 

þjónustunnar eru framkvæmdar af sveitarfélögum eða skólunum sjálfum. Þjónustukannanir 

geta gefið gott yfirlit yfir ánægju foreldra með starfsemi leikskólanna, á hvaða leið skólarnir 

eru og hvað betur megi fara (Kópavogsbær, 2010). Í viðhorfskönnun sem gerð var á meðal 

foreldra leikskólabarna í Reykjavík voru 95,3% svarenda ánægðir eða mjög ánægðir með 

starf leikskólanna (Reykjavíkurborg, Leikskólasvið, 2009: 4). Einhverjir foreldrar mæta 

sjaldan eða ekki á fundi og sumir taka ekki þátt í könnunum. Bent hefur verið á það að oft sé 

þessum þjónustukönnunum illa fylgt eftir af hálfu skólanna og þær hafi litlar breytingar í för 

með sér. Yfirleitt séu foreldrar og börn ekki hvött til þess að tjá sín sjónarmið og því vandi 

foreldrar sig ekki nægilega vel við það að fylla kannanirnar út, þar sem þeir telji að þær leiði 
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ekki til neins (Anna Magnea Hreinsdóttir 2009: 98). Það virðist því þurfa að leggja áherslur á 

fleiri leiðir til þess að hvetja foreldra til samstarfs heldur en þjónustukannanir. Ein af þeim 

leiðum gæti verið sú að efla skilning á leikskólastarfi í þjóðfélaginu og breyta viðhorfum. 

2.2 Viðhorf 

Í félagsfræði hefur orðið „viðhorf“ tvenns konar merkingu. Annars vegar gefur það til kynna 

gildi og trú sem endurspeglast í skoðunum fólks. Hins vegar er um að ræða enn dýpri 

skilning, þar sem margs konar tilfinningar sem hrærast með fólki móta það sem verður svo að 

viðhorfi. Þá mótar viðkomandi menning það hvernig fólk hugsar um hlutina og hvort tiltekið 

viðhorf er jákvætt eða neikvætt. Sem hugtak er viðhorf mikilvægt, því það felur í sér annars 

vanræktar greinar félagslegs lífs, eins og hlutverk tilfinninga og vald félagskerfa til þess að 

vekja og móta tilfinningar og stjórna þeim. Þetta vald getur bæði haft í för með sér félagslega 

samstöðu og óeiningu (Johnson, 2000: 17-18). 

Anna Elísa Hreiðarsdóttir (2006: 99) fjallar talsvert um viðhorf í samfélaginu í 

rannsókn sinni á karlleikskólakennurum en staðalímyndir og fordómar gagnvart þeim körlum 

sem hafa gerst leikskólakennarar hindra þá á margvíslegan hátt. Það varðar til dæmis þau 

lágu laun sem leikskólakennarar hafa. Viðhorfið í samfélaginu er þannig að það sé nokkurt 

svigrúm fyrir konur, í þessu tilviki kvenkyns leikskólakennara, að hafa lág laun en það gildi 

ekki fyrir karlkyns leikskólakennara og því séu þeir enn óánægðari með launin en konurnar. 

Þarna kemur fram eitt viðhorfið til leikskólastarfs um að það sé metið lágt þegar kemur að 

laununum. Það sé þó í lagi, þar sem þarna starfi hvort sem er nær eingöngu konur og þær 

þurfi ekki að hafa há laun og þetta sé auðvitað ekki vinna fyrir karlmenn. 

Í umsögn til menntamálanefndar Alþingis um ný lög (Lög um menntun og ráðningu 

kennara og skólastjórnenda í leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum nr. 87/2008), 

lagðist Alþýðusamband Íslands eindregið gegn lengingu leikskólakennaranáms til 

meistaraprófs, því engin rök væru fyrir nauðsyn þess (Alþýðusamband Íslands, 2008: 4). 

Umsögn Alþýðusambandsins er kannski nokkuð lýsandi fyrir það viðhorf að það þurfi nú 

varla margra ára háskólanám til þess að gæta barna. 

Það virðist líka vera viðhorfið í þjóðfélaginu að ung börn séu einkum á ábyrgð mæðra, 

ef marka má verulega kynjaslagsíðu sem er á þátttöku í könnunum um viðhorf til 

leikskólastarfs í Reykjavík. Þar voru mæður rúmlega 75% svarenda en feður tæplega 

fjórðungur (Reykjavíkurborg, Leikskólasvið, 2009: 9). Leikskólastjórar eru yfirmenn 

leikskóla og marka stefnu fyrir áherslur viðkomandi skóla. 
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Í rannsókn á viðhorfi leikskólastjóra til leikskólans kemur fram töluvert samræmi á 

milli þess sem leikskólastjórar sögðu um leikskólastarfið og markmiða Aðalnámskrár 

leikskóla og laga um leikskóla (hér Lög um leikskóla nr. 78/1994), þó ákveðnir þættir væru 

sjaldan nefndir, eins og umönnunarþættir sem beinast að grundvallarþörfum barnsins fyrir 

öryggi og tengsl. Þættir sem tengjast þörfum barnsins, líkamlegum eða tilfinningalegum, hafa 

þó frá upphafi verið meginþunginn í íslensku leikskólastarfi. Hugsanlega fannst 

leikskólastjórunum svo sjálfsagt að þessum þáttum væri sinnt að ekki þyrfti að minnast á þá 

(Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2005: 63-65). 

Í viðhorfskönnunum leggja foreldrar mikla áherslu á þætti eins og öryggi og tengsl, 

ekki síður en námskrá, sem kemur fram í þeim atriðum sem foreldrar setja í forgang í svari 

við spurningunni: Hvaða þætti í leikskólastarfinu vilt þú/þið helst hafa áhrif á? Þeir þættir 

voru: 

Allt sem getur tryggt öryggi og vellíðan barnanna. 

Að aðbúnaður og umönnum barnsins sé góð og að hver einstaklingur fái að njóta sín. 

Að barninu líði vel og læri margvíslega hluti með þátttöku í leikskólastarfinu 

(Kópavogsbær, 2010: 3). 

 

Í nýrri rannsókn á leikskólastarfi frá sjónarhóli foreldra kemur meðal annars í ljós samræmi á 

milli áherslna í Aðalnámskrá og þess sem foreldrar töldu vera gæði í leikskólastarfi, svo sem 

leikur, útivera og hreyfing og mikilvægi þess að stuðla að félagslegri hæfni barna (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010: 24).  

Ár hvert er unnið margvíslegt þróunarstarf í leikskólum, oft í formi ákveðinna 

verkefna. Skýrslur sem gerðar eru um viðkomandi verkefni veita upplýsingar um 

viðfangsefnið hverju sinni. Viðhorf foreldra til leikskólastarfs er til dæmis að finna í skýrslu 

sem unnin var um þróunarverkefnið Vísindaleikir, Þróunarverkefni um eðlisfræði í 

leikskólum sem var unnið út frá námssviði um náttúru og umhverfi. Hér er það umsögn 

mæðra sem lýsir áhuga og jákvæðu viðhorfi: 

Foreldrarnir voru mjög ánægðir með þetta verkefni en hefðu viljað fá meiri 

kynningu á því, jafnvel þannig að þeir hefðu fengið verkefnin í hendur til þess að 

ræða það og hugsanlega að halda tilraunastarfseminni áfram heima (Haukur Arason 

og Kristín Norðdahl, 2005: 47). 

Þarna er góður grunnur að samstarfi leikskóla og foreldra og athygli vekur að foreldrar vilja 

meiri upplýsingar og að fá að taka þátt. Félag leikskólakennara hefur samið heildstæða 

skólastefnu fyrir leikskólann. Þar er nokkuð komið inn á mikilvægi samstarfs við foreldra um 

barnið. Þar segir að við upphaf skólagöngu skuli lagður grunnur að góðu foreldrasamstarfi 

með áherslu á gagnkvæma virðingu og traust. Talað er um að kennarar og foreldrar þrói leiðir 
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til aukinnar þátttöku foreldra í skólastarfinu, svo og þátttöku þeirra í innra mati skólans. 

Einnig er lögð áhersla á það að kennarar þrói leiðir til gagnkvæmrar upplýsingamiðlunar á 

milli skóla og heimila (Leikskólastefna FL, 2008).  

Foreldrar eru nokkuð samstíga þeim yfirlýstu leiðum, um samstarf á milli foreldra og 

leikskólakennara, sem lýst er í Leikskólastefnu FL. Í skýrslu starfshóps vegna yngri barna í 

leikskólum kom fram í rýnihópi foreldra framtíðarsýn þeirra um leikskólastarf: 

Foreldrar voru spurðir um hvað væri mikilvægast að vinna með í framtíðinni. Þeir 

töldu að mikilvægasti þátturinn í leikskólanum væri gott starfsfólk sem sýnir börnum 

og foreldrum hlýtt og elskulegt viðmót. Húsnæði þarf að vera gott og starfið 

fjölbreytt, metnaðarfullt og byggja á uppeldisfræðilegum kenningum og reynslu 

starfsfólks. Gott að hafa námskrá og upplýsa foreldra á haustin um það hvernig 

henni verði framfylgt (Reykjavíkurborg, Leikskólasvið, 2008: 11). 

Leikskólinn er menntastofnun en einnig þjónustustofnun og tilvitnunin í niðurstöður 

rýnihópsins hér á undan sýnir vel viðhorf foreldranna til menntunar. Það kom þó líka fram hjá 

rýnihópnum að foreldrar leikskólabarna hafi almennt þá tilfinningu að þeir þurfi að hafa 

frumkvæði að samskiptum og starfsfólk mætti gjarnan koma meira til móts við barnið þegar 

það kemur í leikskólann (Reykjavíkurborg, Leikskólasvið, 2008: 11). Þegar foreldrar ræða 

um leikskólamál eru þó þjónustuþættirnir oft ekki síður áberandi en menntunarþættirnir, enda 

hefur komið fram að foreldrar líta nú orðið á sig sem kröfuharða viðskiptavini (Nanna Kristín 

Christiansen 2007: 3). Rekstur leikskóla skiptir því líka máli fyrir þjónustustigið og gæðin. 

2.3 Rekstur 

Frá árinu 1989 bera sveitarfélög samkvæmt lögum alla ábyrgð á stofnun og rekstri leikskóla 

og hafa forustu um það að tryggja börnum leikskóladvöl. Sveitarfélög eru einnig ábyrg fyrir 

heildarskipan skólahalds í leikskólum og á allri framkvæmd leikskólastarfs og þeim ber að 

setja almenna stefnu um leikskólahald og kynna hana fyrir íbúum (Jón Torfi Jónasson, 2006: 

8; Lög um leikskóla nr. 90/2008). Aðrir aðilar en sveitarfélög geta rekið leikskóla með leyfi 

viðkomandi sveitarfélags og er þá undirbúningur að stofnun leikskóla, skólahúsnæði, viðhald 

þess og endurnýjun og viðhald búnaðar á ábyrgð og kostnað hlutaðeigandi rekstraraðila 

(Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 655/2009). Leikskólastarf heyrir því bæði undi 

ríki og sveitarfélög, því yfirstjórnin er í höndum menntamálaráðherra en stofnun og rekstur 

hjá sveitarfélögum (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Sveitarfélög hafa mótað stefnu um framkvæmd leikskólastarfs og þá ekki síst 

þjónustuhlutverkið. Í því felst meðal annars að setja verklagsreglur fyrir stjórnendur 

leikskólanna um þjónustustigið. Það geta verið atriði eins og daglegur opnunartími 
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leikskólans, aldur barna sem tekin eru inn í skólann, hvenær og hve lengi leikskólinn lokar 

vegna sumarleyfis barna og starfsmanna, fjöldi svokallaðra starfsdaga í sveitarfélaginu, en 

það eru dagar sem leikskólar eru lokaðir og starfsfólk nýtir til námskeiðshalds, 

skipulagningar eða námsferða. Þessar upplýsingar má nálgast á heimasíðum sveitarfélaganna, 

ásamt oft metnaðarfullum kynningum á skólastarfinu, eins og hjá Akureyrarbæ 

(Akureyrarbær, Skóladeild, 2011). 

Í leikskólum vinnur mikill fjöldi fólks í misháu starfshlutfalli. Í desember árið 2009, 

störfuðu alls 5.596 manns í leikskólum á Íslandi. Menntun og reynsla starfsfólks leikskóla er 

líka mjög víðfeðm. Tæpur helmingur starfsfólksins var með háskólapróf, aðallega 

leikskólakennarar. Háskólamenntuðum starfsmönnum hefur fjölgað mikið á síðustu árum og 

ófaglærðum starfsmönnum fækkað að sama skapi. Flestir starfsmenn voru konur, enda 

karlmenn aðeins 4% starfsfólks og hlutfallslega enn færri þeirra unnu með börnunum því þeir 

voru flestir að vinna við ræstingar (Hagstofa Íslands, 2010. Starfsfólk í leikskólum 2009: 3-

4). Í árslok 2009 voru nemendur í leikskólum alls 18.716 (Hagstofa Íslands, 2011) og ásamt 

starfsfólki eru þetta vinnustaðir með um 25.000 manns á landsvísu. Ótaldir eru foreldrar 

leikskólabarna sem koma með börnin sín í skólana að morgni og sækja þau aftur síðdegis. 

Í rannsókn á leikskólastarfi af sjónarhóli foreldra kom fram að starfsfólk leikskólanna 

er lykilpersónur í lífi barna og foreldra þeirra og að ánægja foreldra með leikskólana hélst í 

hendur við ánægju þeirra með starfsfólkið (Jóhanna Einarsdóttir, 2010: 25). Þessi fjölmenni 

og fjölbreytti hópur starfsmanna er því meginauðlind leikskólans. 

Áður hefur verið minnst á kannanir sem mörg sveitarfélög, eða leikskólar fyrir þeirra 

hönd, gera reglulega á meðal foreldra sem gefst þar kostur á því að svara spurningum um 

þjónustustig og innra starf skólanna. Á heimasíðum leikskóla eru leiðbeiningar af ýmsu tagi 

varðandi skólastarfið, eins og um sérstakar áherslur skólans og/eða hugmyndafræði og 

hvernig unnið er með þessa þætti. Leikskólinn hefur því ýmsar aðferðir, bæði til þess að 

koma stefnu sinni og áherslum til foreldra og kanna hug foreldra til starfsins, en foreldrarnir 

sjálfir hafa líka vettvang þar sem þeir geta rætt málin og látið raddir heyrast.  

2.4 Umræðuvettvangur foreldra 

Það verður ekki annað sagt en að umræðu- og áhrifavettvangur foreldra sé allvíður. Í stefnu- 

og starfsáætlun Reykjavíkurborgar í málefnum leikskóla segir: 

Það er nauðsynlegt og gagnlegt að fá fram sjónarhorn foreldra í stefnumótun 

leikskólastarfs og jafnframt mat þeirra á hugmyndafræði og skipulagi starfsins í 

einstaka leikskólum. Slíkt mat nýtist til umbóta og áætlanagerða. Raddir foreldra má 

fá fram með ýmsum hætti, s.s. í foreldraviðtölum, með þátttöku í rýnihópum, með 
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könnunum og með þátttöku í gerð námskrár og starfsáætlana (Reykjavíkurborg, 

Leikskólasvið, 2010: 22). 

Þarna eru nefndar leiðir sem geta talist til þeirra formlegu leiða sem hægt er að nota til þess 

að fá fram raddir foreldra. Hér á eftir verður fjallað um fleiri leiðir sem foreldrar hafa til þess 

að láta raddir sínar heyrast. Þær eru þessar helstar: Fjölmiðlar, netið, gagnvirk samskipi um 

heimasíður leikskóla og tölvupóst, hagsmunasamtök, samtök eða einstaklingar sem starfa á 

vegum leikskóla, þjónustukannanir og dagleg samskipti í leikskóla. 

Foreldrar leikskólabarna eru tilbúnir til þess að standa saman sem hópur og láta raddir 

sínar heyrast opinberlega í fjölmiðlum þegar þeir telja að brýn þörf sé fyrir það. Um það vitna 

fréttir í blöðum og sjónvarpi í mars 2011, þegar sameining leikskóla og samrekstur leikskóla 

og grunnskóla var fyrir alvöru tekinn á dagskrá hjá Menntasviði Reykjavíkur (Óánægðir 

foreldrar í Breiðholti, 2011). Það sýnir að foreldrar geta sem hópur náð athygli fjölmiðla til 

þess að sýna fram á mikilvægi leikskólastarfsins. Í tengslum við manneklu í leikskólunum sjá 

fjölmiðlar stundum ástæðu til þess að taka einstaka foreldra tali um ástandið, til dæmis þegar 

senda þarf börn heim um miðjan dag af þeim sökum (Ríkisútvarpið, 2010). 

Stærsti vettvangur fyrir skoðanaskipti í dag er án efa á netinu. Þar eru líka 

foreldrahópar eða einstaklingar á alls konar samskiptavefjum og bloggsíðum og GSM síminn 

er einnig hluti af þessum samskiptavettvangi. Heimasíður leikskóla og tölvupóstur eru líka 

orðin hluti af samskiptaneti á milli leikskóla og foreldra. Sum vefsetur sem þjónusta leikskóla 

bjóða upp á gagnvirk samskipti fyrir utan tölvupóstinn, eins og gestabækur og spurt/svarað-

kassa, þar sem fólk/foreldrar geta skrifað athugasemdir eða spurningar og fengið svör 

(Vefsetrið leikskolinn.is, 2011).  

Á undanförnum árum hafa foreldrar stofnað ýmis hagsmunasamtök, oftast tengd 

skólunum. Landsamtökin Heimili og skóli er félagsskapur foreldra barna á öllum aldri sem 

hefur það markmið að standa vörð um velferð barnanna (Heimili og skóli, 2008). 

Foreldrafélög leikskóla í Reykjavík hafa myndað samtök sem kallast Börnin okkar. Þau halda 

úti heimasíðu með ýmsum upplýsingum fyrir foreldra og samtökin eru einmitt virk í 

mótmælum gegn fyrirhuguðum breytingum á yfirstjórn leikskóla í Reykjavík sem eru til 

umfjöllunar hjá borginni á vordögum 2011 (Börnin okkar, 2011).  

Áður var minnst á samtök sem starfa á vegum leikskóla. Með lögum um leikskóla frá 

2008 er skylda að hafa foreldraráð við leikskóla. Það hefur meðal annars umsagnarrétt um 

allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Foreldraráð eru 

að móta sér starfsreglur og upplýsingar um þær má finna á heimasíðum leikskóla. Í 

starfsreglum þessa foreldraráðs sem hér er vitnað til er hlutverk foreldraráðsins skilgreint 
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samkvæmt lögunum, en þar að auki er sagt: „Ráðið hlustar eftir röddum foreldra og kemur 

ábendingum í réttan farveg.“ (Leikskólinn Hádegishöfði, 2010). Foreldrafélög eru einnig 

almennt við leikskóla og hlutverk þeirra er að efla samstarf leikskóla og foreldra (Reglugerð 

um starfsumhverfi leikskóla nr. 655/2009). 

Þjónustukannanir á leikskólastarfi gefa foreldrum tækifæri á því að benda á það sem 

betur megi fara í starfinu. Þar hefur komið fram að foreldrar óska eftir meiri og betri aðgangi 

að upplýsingum á heimasíðu. Það kom þó einnig fram í þeirri könnun, sem hér er vitnað í, að 

rúmur helmingur foreldra fer sjaldnar en einu sinni í viku inn á heimasíðu leikskólans 

(Kópavogsbær, 2010: 7-8). Margar ástæður aðrar geta verið fyrir því að foreldrar fara sjaldan 

inn á heimasíðurnar. Foreldrar hafa ef til vill ekki áhuga á því að kynna sér starfið eða treysta 

leikskólanum fullkomlega fyrir því sem gert er þar, eða eiga kannski bara ekki tölvu. Það er 

þó viðurkennt að samfella í reynslu barna á heimilum og í skólum aukist verulega ef foreldrar 

og kennarar skiptast reglulega á upplýsingum og tileinka sér svipaðar aðferðir við 

félagsmótun, daglega rútínu og nám barnanna (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007: 680). Meiri og betri upplýsingar, til dæmis á heimasíðu og gagnvirkni, 

gætu stutt við þá viðleitni. 

Síðast en ekki síst má nefna dagleg samskipti í leikskólanum. Samkvæmt könnunum 

sveitarfélaga, sem áður var minnst á, og öðrum rannsóknum, telja foreldrar dagleg samskipti 

við leikskólann vera mikilvægust og veita foreldrum mestar upplýsingar um það sem fram fer 

(Kópavogsbær 2010: 3; Reykjavíkurborg, Leikskólasvið, 2009: 15; Jóhanna Einarsdóttir, 

2010: 25). Foreldrar hafa því ýmsar formlegar og óformlegar leiðir til þess að láta raddir sínar 

heyrast og ræða um samskipti sín við leikskóla. En það er ekki nóg að þeir láti í sér heyra ef 

ekki er hlustað og ígrundað hvað þeir eru raunverulega að segja eða hvaða orðræðu þeir nota. 

2.5 Orðræða 

Póststrúktúralismi er fræðilegt sjónarhorn á það hvernig hugmyndir og hugmyndakerfi hafa 

mótast í áranna rás og hvernig tengslum á milli einstaklinga og hópa er háttað (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004: 12-13). Hér er um margbrotið fræðasvið að ræða og innan þess 

hafa margir fræðimenn sem beita orðræðugreiningu skilgreint sig og eiga það sameiginlegt að 

líta svo á að tungumálið sé lykilþáttur í greiningu á félagslegum veruleika og sjálfsskilningi 

einstaklinga (Kristín Björnsdóttir, 2003: 238). 

Tungumálið er miðlægt í menningunni, því í gegnum það getum við skapað tilgang í 

mannlega reynslu, hugsanir, tilfinningar, útlit og hegðun. Í þeim skilningi hjálpar tungumálið 

okkur til þess að skapa veruleikann með því að setja orð á hlutina í stað beinnar reynslu 
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(Johnson, 2000: 171). Tungumálið í frásögn einstaklings endurspeglar ekki fyrst og fremst 

innri reynslu eða upplifun viðkomandi af atburðum, heldur er hluti af ákveðinni menningu og 

hefðum sem setja skorður varðandi það hvernig er hugsað og talað á hverjum tíma (Weedon, 

1997: 21). Þannig lærum við ákveðinn máta til þess að tjá okkur eða ákveðna orðræðu sem 

byggir á vissri orðanotkun, líkamsmáli, hljómblæ, svipbrigðum, látbragði og hreyfingum og 

sömuleiðis tileinkum við okkur mismunandi orðræðu í námi, á heimili, á meðal vina og í 

fjölmiðlum, svo dæmi séu tekin. Ennfremur er mikilvægt atriði í hinni póststrúktúralísku 

nálgun að þekking mótast ávallt af þeim aðstæðum og tíma sem hún verður til í (Kristín 

Björnsdóttir, 2003: 238-239). 

Félagslegur raunveruleiki einstaklinga mótast og fær tilgang í sögulegu samhengi í 

gegn um tungumálið. Þetta má til dæmis sjá á því hvernig því er komið til skila hvað er að 

vera karlkyns og kvenkyns. Fólk er mjög meðvitað um það hvað í því felst í gegnum 

tungumálið. Þetta sést glögglega þegar flett er tímaritum sem hafa konur sem markhóp, 

svonefndum kvennablöðum. Þar eru viðfangsefnin oft í algerri andstæðu hvert við annað; 

heimavinnandi húsmæður eða starfsframi á vinnumarkaði, dyggðuga eiginkonan og móðirin 

eða kyntáknið sem enginn karl getur staðist og svo framvegis. Hér skiptir miklu máli hvar 

konan staðsetur sig, hvernig hún skilur ójafnrétti kynjanna, hvort sem er á heimili eða á 

vinnumarkaði, hvort hún sé líkleg til þess að viðhalda því eða vilji umbreytingar. Í 

tungumálinu verður því til skilningur mannsins á honum sjálfum, á hans eigin hugveru 

(Weedon, 1997: 21 og 25).  

Í framhaldinu þarf að skilgreina hvað felst í hugmyndinni um hugveru og fleiri hugtök 

sem eru miðlæg í þeirri orðanotkun sem póststrúktúralistar nota. Þetta eru eftirfarandi hugtök: 

Hugvera, valdatengsl, þrástef og orðræða. 

Hugvera/ur (e. subjectivity) eru þær sem taka þátt og myndast í orðræðu. Með orðinu 

hugvera er átt við mynstur reynslu, svo sem vinnuálags, tilfinninga, ímyndana og minninga. 

Þetta mynstur mótar sjálfsmyndina sem er það hvernig við skynjum okkur sjálf og aðra í 

kringum okkur (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004: 13).  

Valdatengsl (e. power relations) er hugtak sem ásamt fleirum er mjög mikilvægt 

hugtak í verkum Foucault. Hann talar um Valdið með stóru V eða öllu heldur valdatengsl sem 

eru samofin öllu félagslegu atferli. Þau hafa mismunandi birtingarmyndir, bæði hjá þeim sem 

óumdeilanlega hafa völd og einnig hjá þeim sem hafa engin formleg völd. Þeir hafa þó sínar 

leiðir til þess að sýna vald sitt, leiðir sem eru eðlilegar fyrir þann hóp eða það sem hann á 

sameiginlegt (Foucault, 1994: 451). Í framhaldinu vakna spurningar um það hver talar og 

hver hefur rétt til þess að tala með ákveðnum hætti um málefni. Sá sem hefur þann 
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gæðastimpil hefur oftast fengið þá stöðu vegna einhverra eiginleika sinna eða orðstírs og það 

má líka spyrja að því hver hafi veitt honum fullvissu, eða að minnsta kosti það álit, að hann 

hafi á réttu að standa (Foucault, 1972: 50).  

Þriðja hugtakið er orðið þrástef (e. discursive theme). Orðræða byggist upp á orðum, 

hugmyndum og athöfnum, einhvers konar þrástefjum í orðræðunni. Þrástef merkir það að 

eitthvað sé síendurtekið, jafnvel þrástagast á því. Þrástefin fléttast saman við hugtakið 

löggildingarlögmál sem vísar ekki algildra lögmála heldur til mynsturs í orðræðu. Lögmálin 

fela í sér beinar og óbeinar reglur um það hvað má segja á viðkomandi vettvangi. Það er talað 

um sterk eða veik lögmál, samsvarandi og ríkjandi og víkjandi orðræðu. Margvísleg þekking, 

sem við tileinkum okkur og lítum á sem sjálfsagðan hlut, er í raun afleiðing af þrástefjum og 

ríkjandi orðræðu um viðkomandi efni. Viðtekin orðræða virkar eins og linsa sem horft er í 

gegnum til þess að sjá heiminn. Linsan ákveður hvað þú sérð og hvað þú sérð ekki eða 

afbakar það sem þú sérð (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006: 179-180). 

Hugtakið orðræða (e. discourse) er miðlægt og á við viðurkennda orðanotkun 

fræðigreina, stjórnmála eða menningar, hvernig er fjallað um hlutina á tilteknu augnabliki, 

viðurkennda þekkingu eða sannleika sem orðið hefur til í samskiptum ákveðinna félagslegra 

afla (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2001: 11). Þessar hugmyndir setja einhvers konar skorður um 

skilning og hegðun manneskjunnar sem félagsveru og hafa því mjög mikil áhrif (Bilton 

(1996), vitnað til eftir Browne, 2004: 6). Í orðræðu felast skilaboð um vald og hún leitast við 

að búa til leynilegar reglur um það hver hefur vald og hver ekki og hver hefur á réttu að 

standa eða er eðlilegur og hver hefur rangt fyrir sér eða er ekki í lagi. Völd, stöðutákn og 

forréttindi eru búin til í orðræðu og þar sem tungumálið er staðsett í orðræðu, verður hún líka 

gegnsæ og opin fyrir margs konar og mótsagnarkenndri merkingu (Foucault, 1980a, vitnað til 

eftir Blaise, 2005: 16). Þessa mótsagnarkenndu merkingu er því víðast að finna í máli og ritun 

og á nútímavettvanginum, netinu, þar sem skil talaðs og ritaðs máls eru óljós. 

2.6 Samskipti á neti  

Í sinni einföldustu mynd eru samskiptasíður á netinu með persónuleg svæði (e. profile) eða 

heimasíður fyrir skráða notendur. Þar geta þeir þróað sitt eigið samskiptanet á vefnum. 

Notandinn setur ákveðnar persónuupplýsingar á svæðið, eins og afmælisdag og áhugamál og 

ýmislegt sem hann vill hafa til þess að gera það enn persónulegra, eins og ljósmyndir og 

tónlistarskrár. Notandi býr sér til safn af vinum sem er svo uppistaðan á samskiptanetinu. 

Þessir vinir geta verið raunverulegir vinir, ættingjar eða fólk sem viðkomandi hefur kynnst á 

netinu en tengist því ekki að öðru leyti. Mikilvægt er að átta sig á því að orðið „vinur“ á 
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samskiptavef á netinu hefur aðra merkingu heldur en orðið vinur hefur almennt í hugum 

fólks. Á netinu er sá vinur sem að býður öðrum notanda eða er boðið af öðrum notanda að 

vera vinur (Ofcom, 2008: 10).  

Samskipti á netinu er ekki hægt að aðskilja frá því félagslega og pólitíska samhengi 

sem þátttakendur lifa í frá degi til dags. Ýmsar greinar þessa félagslega og pólitíska 

samhengis hafa áhrif á hæfni og tækifæri fólks til þess að notfæra sér möguleika netsins og 

vafra um á hinum ýmsu samskiptasíðum. Þátttakendur á samskiptavef koma með færni, 

skilning, viðhorf og reynslu úr lífi sínu utan netsins og nota í samskiptum þar (Kendall, 1999: 

58). Fólk myndar alls konar hópa á netinu eftir áhugamálum, menningu, viðfangsefnum, 

persónulegum samskiptum eða bara þörf á því að tjá sig um allt á milli himins og jarðar. Það 

er hægt að skilgreina slíka hópa á ýmsan hátt, til dæmis sem minnihlutahópa.  

Félagsfræðileg flokkun á hugtakinu minnihluti er sú að það fólk búi við ójafnrétti og 

sé talið óæðra vegna þess eins að það tilheyrir þessum minnihluta. Hugtakið vísar ekki 

endilega til fjölda og til dæmis geta konur sem hópur talist minnihlutahópur, þótt þær séu 

helmingur mannkynsins eða svartir í Suður-Afríku, þótt þeir séu fjölmennari en hvítir í 

landinu (Johnson, 2000: 196). Mögulega væri líka hægt að tala um menningarkima á netinu 

varðandi hópamyndun þar. Menningarkimi er safn einstaklinga sem skilgreinir sig sem hóp 

sem tilheyri ákveðnu félagskerfi. Þetta eru hópar innan ákveðins samfélags sem skera sig úr 

með búsetu, klæðaburði, háttalagi, tungumáli eða öðru (Johnson, 2000: 316-317).  

Dæmi um hvort heldur sem er minnihlutahóp eða menningarkima, sem hefur nýtt sé 

netið til þess að láta rödd sína heyrast, eru konur í Íran sem hafa nú möguleika á því að tjá sig 

um hluti sem litið er á sem tabú í heimalandi þeirra, eins og kynlíf og kærasta. Sá möguleiki 

að geta bloggað í skjóli nafnleyndar hefur gefið þeim hugrekki til þess að viðra eigin skoðanir 

og persónulegu málefni (BBC NEWS 2002). Það getur verið góð leið að lesa umræðu á 

netinu til þess að kynnast félagslegri stöðu fólks og viðfangsefnum þess. 

Oft er litið á það sem svo að samskipti á spjallrás séu blanda af rituðu og töluðu máli, 

þar sem stíllinn ber bæði svipmót talaðs og ritaðs máls. Þar vantar hins vegar mikilvæga þætti 

talmáls svo sem hljóm- og hljóðfall og áherslubreytingar. Þar að auki vita þeir sem tala saman 

augliti til auglitis, með líkamstjáningu og svipbrigðum, alltaf að hverjum orðunum er beint og 

hvort mótaðilinn sé að hlusta (Stahl, 2005, vitnað til í Nilsen og Mäkitalo, 2010: 93). Á 

netinu er þó líka hægt að vera mælskur, eins og í samskiptum augliti til auglitis: „Á 

spjallrásum á netinu tala menn í belg og biðu og eins og andinn innblæs þeim hverju sinni en 

nota bókstafina til að koma skilaboðum til viðtakenda“ (Þórunn Blöndal, 2005: 30). 
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Í netheimum hefur þróast sérstakt nettungumál sem á sinn þátt í því að viðhalda 

mælsku í umræðum þar. Þetta tungumál er í formi skammastafana, broskalla og ýmissa tákna 

og einfaldar málið á textanum sem sleginn er inn. Tungumálið eykur hraðann í samskiptunum 

og dýpkar skilning á textanum með því að tákna tilfinningar sem liggja að baki, eins og hin 

mörgu andlit broskalla gera. Slíkt mál, sem er þróað í þessum ákveðna tilgangi, er mikið 

notað á meðal ungs fólks. Dæmi um styttingar eru ensku orðin me2 (me to) - ég líka, bbl (be 

back later) - kem aftur seinna, idk (I don´t know) - ég veit ekki og stjarna framan og aftan við 

orð táknar athöfnina sem orðið segir, til dæmis, *smile* þýðir brosi (Groenke, Maples og 

Dunlap, 2005: 7). Í samræðum á samskiptasíðum kemur þetta tungumál fljótt í ljós en í 

mismiklum mæli. Það er líka nauðsynlegt að þátttakendur á samskiptasíðum tileinki sér 

siðferðileg viðmið um kurteisi, mannasiði og skilning varðandi það hvað sé viðeigandi að 

segja eða nota til þess að túlka til dæmis svipbrigði og tilfinningar í netumræðu. Hér getur 

verið um einhvers konar þumalputtareglu að ræða um það hvað sé við hæfi. Til dæmis að 

nota hástafi með varúð. Á netinu eru hástafir notaðir til þess að tákna öskur. Annað dæmi er 

að setja ekki inn endalaus broskallatákn um að eitthvað sé bara grín (Sharf, 1999: 245). 

Neikvæðar hliðar netnotkunar og samskipta á spjallrásum eru margar alvarlegar. 

Hópamyndun á netinu getur leitt af sér ýmsa andfélagslega hegðun. Þar má nefna félagslega 

útskúfun, en það er hugtak sem á við það hvernig einn hópur undirokar annan og sá sem hefur 

yfirráðin misnotar hinn hópinn kerfisbundið sér í hag og beitir hann órétti. Slík undirokun 

eins hóps yfir öðrum á sér stað burtséð frá því hvert viðhorf eða hegðun einstaklings innan 

hópsins er (Johnson, 2000: 293). 

Rafrænt einelti er annað dæmi um andfélagslega hegðun sem fer vaxandi í tengslum 

við netnotkun. Það sem gerir rafrænt einelti erfiðara við að eiga en hefðbundið einelti, er það 

að gerandinn þarf ekki að vera í beinu sambandi við fórnarlambið og á því betra með að leyna 

athæfi sínu (SAFT, 2011). „Það er alþekkt að meiðandi spurningar séu sendar inn, jafnt frá 

ókunnugum sem og jafnvel bekkjar- og skólafélögum, og ekki er hægt að rekja uppruna 

spurninganna“ (Foreldrar eiga að fylgjast með börnum á netinu, 2011). 

Spjallrásir eru afar vinsælar á meðal unglinga og gefa þeim möguleika á því að skapa 

sé nýja persónu, með dulnefni, til þess að taka þátt í nafnlausu spjalli. Þessi persóna getur 

þóst vera eldri og reyndari, til dæmis í kynferðismálum, en sú raunverulega og er gjarnan sú 

sem unglingurinn vildi vera og það gerir hann berskjaldaðan fyrir misnotkun (Montgomery, 

2009: 112-113).  

Ýmsar ástæður eru fyrir því að gögn af netinu njóta vaxandi vinsælda hjá þeim sem 

eru að rannsaka samskipti fólks. Rafræn skilaboð eru til staðar á skjánum og hægt að kalla 
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þau fram þegar á þarf að halda, vista þau og geyma eða prenta út í stað þess að eyða miklum 

tíma, peningum og vinnu í það að afla rannsóknargagna með viðtölum við fólk augliti til 

auglitis. Slík þægindi við gagnasöfnun skipta miklu máli en hitt er ekki síður mikilvægt að 

með því að líta svo á að í slíku umhverfi fari fram einhvers konar náttúruleg samræða á milli 

fólks, þá verður hún áhugaverð til ýmiss konar greiningar og fræðilegrar nálgunar. Þar má 

nefna það að rannsaka netið sjálft, innihald netsíðna, samræður sem þar fara fram og stunda 

þátttökurannsóknir með því að vera innskráður sem notandi (Sharf, 1999: 244). 

Þeir sem ætla að nota netið til þess að stunda rannsóknir verða að vera vakandi fyrir 

óæskilegum breytum sem komið geta fyrir í rafrænum samskiptum og erfitt getur verið að 

átta sig á. Internettröll er eitt af þeim orðum sem notuð eru til þess að lýsa þeim óskunda 

þegar að þátttakendur í spjalli villa á sér heimildir og kasta fram fordómafullum 

staðhæfingum til þess eins að fá fram heiftúðug viðbrögð. Þátttakandi sem tjáir sig í 

netsamskiptum getur verið að segja sína skoðun en hann getur líka verið að túlka eitthvert 

hlutverk sem hann er að leika eða hreinlega verið að blekkja. Fordómafullar staðhæfingar í 

netsamskiptum eru atriði sem hafa verið fordæmd bæði óformlega og formlega (Merriam, S., 

1998: 129-130; Sharf, 1999: 245). Það hefur þó líka verið bent á það að ef til vill skipti það 

ekki öllu máli hvort einhver þátttakandi er að segja satt eða ekki, heldur gefi efnisinnihaldið 

til kynna á hvern hátt félagslegar og menningarlegar hugmyndir mótist, til dæmis 

siðferðislegar hugmyndir. Það sé líka almennt ekki hægt að tryggja að fólk sé að segja satt og 

sé alveg heiðarlegt í viðtalsrannsókn eða merki við eftir bestu vitund í spurningalistakönnun 

(Hookway, 2008: 97). 

Í venjulegu spjalli á milli manna snýr sá sem ávarpar annan sér að viðkomandi. Það 

fer því ekkert á milli mála hver er ávarpaður. Í umræðum á samskiptavef eru þessi líkamlegu 

samskipti ekki til staðar en það er rannsóknarefni hvernig þátttakendur leysa það. Nilsen og 

Mäkitalo (2010: 101-102) rannsökuðu hvernig nemendur í fjarnámi, sem notuðu umræður á 

WbCt í náminu, brugðust við skorti á þessari líkamstjáningu. Þar var ávarpið lykillinn að því 

að koma á skoðanaskiptum og halda umræðunum gangandi. Ef enginn var ávarpaður 

sérstaklega, var í raun enginn skyldugur til þess að taka ábyrgð á því að svara. Rannsóknir á 

umræðunum sjálfum á samskiptasíðum eru ekki síður áhugaverðar. 

Morrow (2006: 532-547) skoðaði umræður á NetDoctor.co.uk þar sem fólk sem átti 

við þunglyndi að stríða lýsti vandamálum sínum og leitaði ráða hjá öðrum með sama 

vandamál. Þátttakendur reyndu að setja sig í spor þess sem upphaflega bað um aðstoð og 

lýstu eigin upplifunum af sjúkdómnum. Þeir lögðu mikið upp úr því að hann fyndi að hann 

stæði ekki einn og fleiri ættu eða hefðu átt við sömu erfiðleika að stríða. Þátttakendur lögðu 
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jafnan áherslu á það að vandamálið væri ekki óalgengt og ekki sjúklingnum að kenna. 

Nokkrir þeirra sem upphaflega báðu um ráð þökkuðu fyrir þau en enginn lét þess getið hvort 

hann hefði fylgt ráðleggingunum eða hvernig þær hefðu gefist. Í rannsókn Hönnu Bjargar 

Sigurjónsdóttur (2008: 415) á orðræðu um seinfæra foreldra í netheimum, kemur meðal 

annars fram að orðræða hvers spjallþráðar litaðist af því hvernig efnið var sett fram í upphafi, 

neikvæðar fullyrðingar sem upphafsinnlegg fengu litla umræðu og lognuðust fljótt útaf. 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir notaði samræður af Barnalandi í rannsókn sinni. Barnaland er 

líka vettvangur rannsóknarinnar í þessu verkefni, svo það er áhugavert að kynna sér þann vef 

nánar og þau tengsl sem samskiptavefir á borð við Barnaland geta skapað. 

2.6.1 Barnaland 

Tengslanet og greining þeirra er eitt að viðfangsefnum félagsfræðinnar. Félagsleg tengslanet 

hafa ákveðin einkenni, til dæmis varðandi hegðun og þá er oft talað um klíku eða gengi. Eitt 

af mælitækjum um eðli tengslaneta er það hvernig áhrifum og tengslum innan hópsins er 

háttað. Tengslanet getur verið þétt og haft bein áhrif á alla, eins og stundum er til dæmis talað 

um varðandi íbúa í litlum samfélögum og það getur verið gisið eða laust bundið en þó bundið 

sterkum tengslum vegna beinna og tíðra samskipta hópsins sjálfs (Garton, Heythornthwaite, 

Wellman, 1999: 84). Veraldarvefurinn er farvegur fyrir myndun margs konar tengslaneta. 

Vefsetrið Barnaland eða Heimur barnsins á netinu fór í loftið árið 2000. Hugmyndin 

að vefnum kviknaði í kjölfar alvarlegra veikindi ungs sonar stofnenda og lengst af eigenda 

vefsins. Á Barnalandi er lögð áhersla á upplýsingar fyrir verðandi og nýbakaða foreldra sem 

eru að stíga sín fyrstu skref í foreldrahlutverkinu. Vefurinn virðist því hafa verið hugsaður 

sem tengslanet fyrir unga fólk í foreldrahlutverki og styrkleiki hans stafar efalaust frá hinum 

tíðu samskiptum fólks sem notar vefinn. Fólk skráir sig inn, býr sér til notandanafn og 

lykilorð og fær þannig gegn vægu gjaldi aðgang að þjónustu vefsins, svo sem að búa til 

heimasíðu með myndum fyrir börnin sín, setja inn auglýsingar og taka þátt í umræðu undir 

dulnefni. 

Barnaland hlaut íslensku vefverðlaunin árið 2004 í flokknum besti 

afþreyingarvefurinn það árið. Tilnefndir vefir það ár í þessum flokki voru til dæmis vefurinn 

Femin.is sem er jafngamall Barnalandi og virðist leitast við að hafa breiðan hóp kvenna fyrir 

markhóp. Vefverðlaunin hafa verið afhent árlega síðan árið 2000 og sjá Samtök vefiðnaðarins 

(SVEF) um framkvæmd þeirra. Samtök vefiðnaðarins eru fagsamtök þeirra er starfa að 

vefmálum á Íslandi og hafa ásamt fleiru það að markmiði að miðla þekkingu og efla fagleg 

vinnubrögð í greininni (SVEF, Samtök vefiðnaðarins, 2011). 
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Fontur rekur Barnaland, vefsetrið nýtur talsverðra vinsælda og heimsóknir eru 2.439 á 

dag. Til samanburðar eru heimsóknir á vefsetrið Femin.is 596 á dag en á vefsetrið 

www.mbl.is 63.411 á dag (Webdetail, 2011). Barnaland, er.is, dyraland.is og bloggland.is 

hafa nýlega sameinast undir einum hatti (Bland, Samskiptavefur fyrir alla 2011). 

Á Barnalandi er að finna upplýsingar um ýmislegt sem viðkemur foreldrahlutverkinu, 

ásamt umræðuhorni þar sem foreldrar geta leitað ráða og deilt reynslu sinni. Þar fer því fram 

ýmiss konar tengslamyndun en tengslamyndun er talinn mikilvægur þáttur til þess að greina 

einkenni samskipta á neti. Samkvæmt Garton, Heythornthwaite, og Wellman, (1999: 78-79) 

getur tengslamyndun einkennst af innihaldi samskiptanna, að hverjum samskiptin beinast og 

styrkleika samskiptanna. Innihaldið getur til dæmis verið að skiptast á starfstengdum 

upplýsingum eða félagslegum þáttum. Talað er um bein tengsl sem geti beinst að því að veita 

og þiggja stuðning en oft eru þessi tengsl óbein sem getur verið vegna þess að samskiptin 

beinast að engu sérstöku áhugamáli. Mikilvægir þættir sem eru til marks um styrkleika 

samskipta á neti eru til dæmis það ef skipst er á flóknum og erfiðum upplýsingum og ef 

veittur er tilfinningalegur stuðningur. Á Barnalandi virðist vera mikið um bein tengsl á milli 

aðila, því fólk velur umræðu eftir áhugamálum sínum og fólk er líka að senda einkaskilaboð. 

Mikið er um það að fólk sé að leita upplýsinga og stuðnings og veita öðrum stuðning og 

upplýsingar, oftast á tilfinningalegum nótum sem bendir til styrkleika í samskiptunum þar. 

Umræðuflokkar á Barnalandi fjalla til dæmis um ofnæmi, heilsuátak, handavinnu, 

uppskriftir og barnið. Þegar búið er að smella á umræðuflokkinn Barnið, koma upp 

fyrirsagnir sem gefa til kynna hvert umræðuefnið er, staðsett í röð þar sem það nýjasta er efst. 

Þegar smellt er á umræðuþráð birtist öll umræðan niður blaðsíðuna og hve oft er brugðist við 

hverjum þátttakanda í spjallinu. Einnig sést hve oft viðkomandi þráður er skoðaður. Á 

Barnalandi kemur fólk fram undir nöfnum sem það býr sér til og hugmyndaflugið varðandi 

nöfn á sér engin takmörk. Þar má nefna ComputerSaysNo, kusa 333, 4rassálfar, *Pólo*, 

*Prinsessa* og Ævintýraland. Nafnleyndin veldur því að ýmislegt er látið flakka á þessum 

vef. 

Lára Stefánsdóttir (2005) bloggar um Barnaland og hefur ýmislegt við þá kynningu 

vefsins að athuga að þar séu mikilvægastar upplýsingar fyrir verðandi og nýbakaða foreldra 

sem séu að stíga sín fyrstu skref í foreldrahlutverkinu og telur Lára vefinn jafnvel sigla undir 

fölsku flaggi:  

Hvernig umræðan þróast þar síðan er fróðlegt að fylgjast með eins og öðrum 

umræðusamfélögum. Hverjir stýra umræðuefnunum og hvert þau leiða þátttakendur. 

Umræðustjórnun er ekki fyrir hendi, skipulagið ekkert sem er ákveðin tegund af 
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spjalli. Umræðuefnið er komið langt frá foreldrahlutverki eða að vera stuðningur 

fyrir verðandi og nýbakaða foreldra. Þetta er eins og hvert annað óagað netsamfélag.  

Barnaland hefur þó siðareglur sem eru almennar samskiptareglur um það að sýna öðrum 

kurteisi og virðingu. Frelsi til þess að tjá sig á spjallvefjunum er undirstrikað með því að 

frelsi fylgir ábyrgð og þeir sem verði uppvísir að því að áreita annað fólk eða séu með 

skammir og svívirðingar verði útilokaðir frá vefnum. Fólk er hvatt til þess að nota 

tilkynningartakka sem er táknaður með upphrópunarmerki í umræðunni, til þess að tilkynna 

um óæskilega hegðun á síðunni: „Á vefnum birtast nokkur hundruð umræður á hverjum degi, 

við hverja umræðu koma svör og eru nokkur þúsund svör send inn á daglega. Þá er alltaf 

hætta á því að einhverjir svartir sauðir komi inn til að skemma fyrir öðrum“ (Bland, 

Samskiptavefur fyrir alla 2011). 

Það er ekki hægt að fullyrða um það hvort eingöngu konur/mæður ræði saman undir 

umræðuflokknum Barnið, eða hversu algengt er að feður/karlmenn taki þátt í umræðum þar. 

Það þarf þó ekki að fylgjast lengi með umræðunum til þess að fá þá hugmynd að 

mæður/konur séu þar að minnsta kosti í meirihluta og umræðuflokkarnir, sem taldir eru upp 

hér á undan, séu ekki á meðal hefðbundinna áhugamála karla. Bloggarar, sem vitnað er í hér á 

eftir, virðast vera þeirrar skoðunar að hér séu konur að ræða um sín mál.  

2.6.1.1 Viðhorf til Barnalands 

Þegar orðinu barnaland var slegið upp á leitarvélinni Google Ísland kom upp talsvert af 

bloggfærslum um vefinn. Almennt virðast þeir sem eru að tjá sig á þessum vettvangi hafa 

lítið álit á þessari samskiptasíðu og umræðunum þar, til dæmis bloggar Svarthöfði um 

Barnaland:  

Tilfinningin sem Svarthöfði fær þegar hann fer þangað inn er eins og þegar hann sat 

sem ungur drengur á kné móður sinnar þegar „kerlingarnar“ voru í heimsókn. Þar 

kynntist hann nýjum heimi, heyrði um verðbólgu, hálsbólgu, sinaskeiðabólgu, 

uppskriftir, skólamál, pólitík og allt annað.Barnalandsmæður eru gríðarlega sterkur 

þrýstihópur í samfélaginu. Því er nauðsynlegt fyrir yfirvöld og fyrirtæki að kanna 

hug þeirra áður en miklar ákvarðanir eru teknar ... Mæðurnar eru nafnlausar og ræða 

hlutina jafnhispurslaust og í eldhúsinu heima.“ (Brjálað barnaland, 2008).  

Athyglisverð er athugasemd Svarthöfða um það að nauðsynlegt sé fyrir yfirvöld og fyrirtæki 

að kanna hug barnalandsmæðra áður en miklar ákvarðanir séu teknar. Þetta sýnir að í hugum 

sumra eru mæður á Barnalandi gríðarlega sterkur þrýstihópur. Það verður látið liggja á milli 

hluta hér hvort þetta sé rétt. 

Hafdís (2007) lýsir þeirri skoðun að hér sé um nokkuð sérstakan menningarkima að 

ræða: „Ég viðurkenni það fúslega að þegar mér leiðist þá fer ég inn á barnaland.is til að hlæja 
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aðeins ... Það allra allra besta er að það tókst að smala þessu fólki á einn og sama staðinn.“ 

Hér gæti hugtakið, minnihlutahópur einnig átt við, eins og virðist vera skoðun Freyju (2007) 

sem staðhæfir að hér séu eingöngu konur að spjalla: „Finnst fólki (eiginlega bara konum).“ 

Unnur Ósk (2006) er sama sinnis: „Stundum álpast ég inn á BARNALAND sem ég hef lítið 

sem ekki neitt álit á ... Ég neita að trúa því að mömmur hafi ekki neitt betra að gera en að 

hanga inn á barnalandi allan ... daginn.“ Unnur Ósk gengur út frá því að þetta séu mömmur 

sem séu á Barnalandi en er bent á það að margar konur þarna séu bara online vinkonur, og 

mjög margir hafa líka eignast sína bestu vini í gegnum Barnaland, þar með talin sú sem sendi 

inn athugasemdina: „Vildi bara benda þér á þetta, að barnaland er ekki alslæmt“ (Unnur Ósk, 

2006). Konur, mömmur, vinkonur á netinu eru samkvæmt blogginu á samskiptavefnum 

Barnalandi og þær gætu varið tíma sínum betur, að mati sumra, en að vera að hanga þar. En 

Guðrún Ágústa (2006) bendir á það að ekki eigi að dæma allan vefinn eftir fáum 

einstaklingum sem skrifi eitthvað sem ekki sé við hæfi í skjóli nafnleyndar, það eigi bara ekki 

að láta þá hafa áhrif á sig né afvegaleiða umræðuna þar.  

Bloggararnir, sem vitnað er í hér á undan, kjósa að líta að mestu fram hjá þeim tilgangi 

spjallsins á Barnalandi að hægt er að leita sér upplýsinga og ráða og gefa og þiggja ráð. Það 

er gert mikið úr því að þetta sé afmarkaður menningarkimi eða minnihlutahópur kvenna, 

mæðra sem væri nær að verja tíma sínum á uppbyggilegri hátt. Þær séu þrýstihópur sem beri 

að taka tillit til og þess vegna síður en svo valdalausar.  

2.7 Samantekt 

Eitt af hlutverkum leikskóla er samstarf við foreldra. Líkast til leggja allir skólastarfsmenn sig 

fram við það að vanda til verka og iðka almennt góð samskipti, en flestir eru sammála um það 

hvað í þeim felst. Samstarf við foreldra felst meðal annars í því að hafa þá með í ráðum við 

ákvarðanatökur, kynna sér sjónarmið þeirra og hlusta á hvað þeir hafa að segja. Með því er 

hægt að fá fram viðhorf foreldra til skólastarfsins. Viðhorf mótast meðal annars af þeirri 

menningu sem viðkomandi elst upp í og tilfinningar og upplifanir fólks eru stór þáttur í 

mótun viðhorfa. Foreldrar líta bæði á menntunar- og þjónustuhlutverk leikskóla þegar þeir 

ræða viðhorf sín til hans. Leikskólinn er rekinn samkvæmt lögum og reglugerðum og er á 

ábyrgð ríkis og sveitarfélaga, en meginauðlind leikskólans er starfsfólkið sem er 

háskólamenntað í vaxandi mæli. Menntun og reynsla starfsfólks leikskóla kemur ekki síst 

fram í fjölbreyttu og metnaðarfullu starfi. Foreldrar eiga og vilja taka sífellt meiri þátt í því að 

hafa áhrif á það starf og þá þjónustu sem leikskólarnir bjóða. Þeir þurfa því að hafa breiðan 

umræðuvettvang til þess að ræða saman sín á milli, við starfsfólk leikskóla og láta rödd sína 
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sem hóps heyrast í samfélaginu. Orðræða fólks segir til um það hvernig það sér sig í 

ákveðinni menningu og hvernig menningin mótar það. Í orðræðu koma líka fram völd eða 

valdatengsl á milli einstaklings og stofnunar og í spjalli á milli manna eða í umræðum á 

netinu eru margar orðræður í gangi. Á tímum almennrar netvæðingar eru umræður um allt á 

milli himins og jarðar komnar á netið, til dæmis á samskiptasíður þar sem fólk getur tekið 

þátt í umræðum í tilteknum hópi eða hópum. Þar er bæði möguleiki á því að vera maður 

sjálfur með sína persónulegu heimasíðu og á því að vera alveg óþekktur í skjóli dulnefnis. 

Það gefur viðkomandi tækifæri á því að þykjast vera annar en hann er og jafnframt tækifæri 

til þess að vera hann sjálfur án þess að þekkjast. Veraldarvefurinn hefur því bæði kosti og 

galla, auk allra tækifæranna sem þar bjóðast. Eitt af þeim er að stunda rannsóknir á hinum 

ýmsu umræðusamfélögum sem þar er að finna. Á samskiptavefnum Barnalandi taka margir 

reglulega þátt í umræðum og þar sameinast fólk um það að ræða meðal annars ýmislegt sem 

viðkemur foreldrahlutverkinu og ungum börnum. Vefurinn er talsvert mikið heimsóttur og 

margir taka þátt í umræðum þar. Barnaland er vettvangur rannsóknarinnar sem hér verður 

lýst. 
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3 Rannsóknaraðferð 

Eins og kom fram í inngangi, þá fjallar þessi rannsókn um greiningu á textum sem teknir voru 

af umræðuvef á netinu. Í þessum kafla verður greint frá markmiðum rannsóknarinnar, 

rannsóknarspurningu og hvaða aðferð var beitt við rannsóknina og rökstutt af hverju hún varð 

fyrir valinu. Gerð er grein fyrir því hvernig gögn voru valin, hvernig þeim var safnað og 

hvernig úrvinnslu þeirra var háttað. Að lokum er gerð grein fyrir réttmæti rannsóknarinnar og 

þess hvort afla þurfti leyfa við framkvæmd hennar. 

3.1 Tilgangur  

Rannsóknarspurning var þessi: 

Hvernig er orðræða foreldra á Barnalandi um starfsemi leikskóla? 

Tilgangur rannsóknarinnar var að greina hvernig er talað um leikskóla á Barnalandi, að greina 

um hvað er talað og að greina hvaða atriði í samskiptum foreldra og leikskóla valda því að 

foreldri setur inn umræðuþráð.  

3.2 Aðferð 

Hér á eftir verður greint frá rannsóknaraðferðinni sem stuðst var við í þessu verkefni, en þar 

var um að ræða orðræðugreiningu, og rökstutt verður hvers vegna hún varð fyrir valinu. 

Orðræðugreining er ein fjölda annarra rannsóknaraðferða, sem þróuðust á síðari hluta 

20. aldar, þar sem leitast er við að auka skilning á mannlegu samfélagi, fremur en að 

uppgötva staðreyndir. Rætur orðræðugreiningar má rekja til hugvísinda, svo sem heimspeki, 

bókmenntafræði og sagnfræði, en henni hefur verið beitt í fjölmörgum rannsóknum á öðrum 

fræðasviðum á undanförnum árum, meðal annars í félags- og heilbrigðisvísindum (Kristín 

Björnsdóttir, 2003: 237). Orðræðugreining telst vera innan eigindlegrar rannsóknarhefðar, þar 

sem áreiðanleiki rannsókna felst í trúverðugleika þeirra í stað hefðbundinna mælinga á gildi 

og áreiðanleika (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2004: 52). 

Stofnunin leikskóli er flókin valdastofnun sem margir einstaklingar eiga aðild að. Sem 

dæmi um valdatengsl leikskóla sem stofnunar má nefna stigskipt, formlegt vald innan 

stofnunarinnar sem birtist í valdastöðum og virðingu ásamt menntun. Til dæmis trónir 

leikskólastjóri efstur að völdum og virðingu en neðar er leikskólakennarinn og enn neðar 

starfsfólk sem ekki hefur tilskilda menntun. Annað dæmi um valdatengsl eru foreldrar sem 
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neytendur þjónustu eða jafnvel þiggjendur menntunar fyrir börnin sín. Ég tel því að kenningar 

um valdatengsl eigi erindi inn í leikskólann, til dæmis sem greining á orðræðum um 

starfsemina. Foucault talar um það að í öllu félagslegu atferli og samskiptum séu fólgin 

valdatengsl sem komi misjafnlega í ljós í samskiptunum, eftir því hvort einstaklingar eða 

hópur hefur formleg eða óformleg völd. Allir hafa þó sínar leiðir til þess að sýna að þeir hafi 

vald og sú leið verður eðlileg fyrir þann hóp (Foucault, 1994: 451). Orðræðugreining er 

aðferð til þess að varpa ljósi á tengsl og aðstæður, til dæmis með því að skoða sögulega þróun 

hugmynda eða skoða árekstur hugmynda eins og hann birtist á líðandi stund og við hvaða 

aðstæður var farið að líta á eitthvað sem sjálfsagðan hlut. Hún er því tæki til faglegrar 

sjálfsskoðunar, ef við reynum að gera okkur grein fyrir því við hvaða aðstæður hugmyndir 

okkar urðu viðteknar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2006: 180-181; Browne 2004: 6). 

Hér er rétt að undirstrika hlutverk orðræðugreiningar fyrir leikskólakennara til 

faglegrar sjálfsskoðunar, enda eru þeir starfsmenn leikskóla og því fulltrúar hins formlega 

valds. Það má ætla að hugmyndir þeirra um leikskólastarf séu til dæmis viðteknar hugmyndir 

þeirra um það hvernig því skuli háttað og ekki sé ástæða til þess að endurskoða þær 

hugmyndir. 

Foreldrar leikskólabarna geta líka haft formlegt vald, til dæmis ef þeir sitja í 

foreldraráði eða óformlegt vald sem neytendur þeirrar þjónustu sem leikskólinn veitir. Þeir 

fara því að öllum líkindum mismunandi leiðir til þess að láta í ljós vald sitt eða valdaleysi. 

Einhver hópur foreldra notar samskiptasíður á netinu til þess. 

Litið er svo á að um aðstæðubundna þekkingu sé að ræða og orðræða textanna sem 

safnað var sé einungis bundin þeim aðstæðum sem hún birtist í, það er á spjallþráðum 

vefsíðunnar Barnaland í upphafi árs 2010. Sjónarmiðið er að foreldrar, hópur eða 

einstaklingar, séu hugverur sem noti tungumálið til þess að taka þátt í félagslegum 

samskiptum á netinu. Hugverurnar mótist jafnframt af þeirri orðræðu sem þær nota (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004: 13-14). Áhugavert var að fræðast um hvað var rætt og hvernig, 

þar á ég til dæmis við efnisval og orðanotkun, eða eins og Kristín Björnsdóttir (2003: 244) 

segir: „Hvaða orðfæri er notað, hvaða lýsingarorð eru notuð, t.d. til að ræða um 

einstaklinga?“ Hugmynd mín með rannsókninni er að kanna viðhorf foreldra gagnvart 

leikskólanum og hvernig það mótast í samskiptum og samstarfi þessara tveggja aðila. 

3.3 Gagnaöflun 

Gögnum var safnað á Barnalandi mánuðina janúar, febrúar og mars 2010. Ég fór daglega inn 

á umræðuhornið Barnið á vefnum og skoðaði fyrirsagnir allra umræðuþráða sem höfðu verið 
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settir inn frá þeim stað sem ég var síðast að lesa. Ég las umræðuþræði ef þeir tengdust 

leikskóla með fyrirsögn. Dæmi um fyrirsagnir voru: Leikskólatöskur, óraunhæfar kröfur í 

koppaþjálfun, gleraugu og leikskóli, leikskólapirr og enska fyrir 5 ára. Ég ákvað að taka með 

alla þræði sem tengdust börnum á leikskólaaldri, þó ekki væri verið að fjalla um 

leikskólagöngu þeirra. Það var oftast augljóst í fyrirsögnum hvaða aldur var verið að ræða 

um, eins og sést í dæmunum um fyrirsagnir. Ég afritaði allar ofannefndar umræður og setti í 

skjal, eitt fyrir hvern mánuð, alls þrjú skjöl, elstu umræðuþræðir mánaðarins fremst og þeir 

nýjustu aftast. Þannig safnaði ég 76 umræðuþráðum um leikskóla og leikskólabörn þessa þrjá 

mánuði. Ég númeraði hvern umræðuþráð til þess að auðvelda mér flokkunina og þjappaði 

textunum umtalsvert saman. Síðan prentaði ég allar umræðurnar út, alls 164 blaðsíður og fór 

að draga saman gögnin og flokka þau í hugmyndir eða þemu (Sóley S. Bender, 2003: 93). 

Sami málshefjandi gat verið að fleirum en einum umræðuþræði, sem sýnir að fólk er 

misvirkt á netinu eins og utan þess. Tilefnið var oftast það að spyrja um eitthvað. Þeir sem 

brugðust við málshefjendum lá líka mismikið á hjarta og sá texti gat verið stutt svar, 

athugasemd, spurning eða löng athugasemd, allt að fjórðungi úr vélritaðri A4 síðu með 12 

punkta Times New Roman letri að lengd. Framvinda textans var þannig að hann byrjaði 

oftast með því að lýsa yfir samstöðu með því sem málshefjandi setti fram eða með 

andmælum við því. Síðan komu ráðleggingar til hans eða þeirra sem höfðu tjáð sig þá þegar 

um málið og/eða sagt frá eigin reynslu af viðfangsefninu. 

3.4 Greining gagna 

Þræðir varðandi samskipti við leikskóla, sem oft var brugðist við og mikið lesnir, voru 

nokkrir á tímabilinu janúar til mars 2010. Lykilatriði við greiningu á textum með aðferð 

orðræðugreiningar er að skoða innihald þeirra í ljósi þeirra aðstæðna sem þeir urðu til við, 

enda felst póststrúktúralískt sjónarhorn í því að skoða stöðu þátttakenda í ákveðnum 

aðstæðum og hvernig þeir sjá stöðu sína. Rannsakandi skipuleggur niðurstöðurnar til dæmis 

með því að flokka þær og túlka í ljósi fræðilegs bakgrunns (Kristín Björnsdóttir 2003: 244-

245). Í mínu tilfelli flokkuðust gögnin í þemu eftir því hver orsökin var fyrir því að einhver 

setti inn umræðuþráð um leikskóla. Þemað sem kom oftast fyrir var upplýsingaleit. Foreldri 

var að spyrjast fyrir um leikskóla með því að setja inn umræðuþráð um það. Þemun samsvara 

því ríkjandi orðræðu foreldrahópsins um leikskóla barnanna þennan ákveðna tíma sem ég 

heimsótti Barnaland. 

Ég greindi sex þemu þessa þrjá mánuði, en af þeim tók ég fjögur fyrir í verkefninu. 

Flokkunin kemur hér á eftir og hve margir umræðuþræðir voru í hverjum flokki: 
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 Reglur, sex umræðuþræðir 

 Óánægja, þrír umræðuþræðir 

 Rekstur, fjórir umræðuþræðir 

 Upplýsingaleit, 35 umræðuþræðir 

Fjöldi umræðuþráða segir ekki mikið um umfang þeirra, þátttöku eða lesningu, enda gátu 

einstaka málefni, eins og starfsdagar leikskóla, fengið mikla aðsókn og margir höfðu skoðun 

á því efni. 

Þegar ég las suma umræðuþræði fannst mér ég vera á vissan hátt rannsakandi sem sest 

niður með viðmælanda og lætur hann hafa frjálsar hendur um það að segja frá, án þess að 

trufla hann eða beina frásögn hans í ákveðinn farveg. Það átti einkum við mjög 

tilfinningaþrungna orðræðu, eins og þegar verið var að lýsa erfiðri upplifun í byrjun 

leikskólagöngu barnsins. Rannsakandi í viðtalsrannsókn er tilbúin með spurningar til þess að 

fylla inn í, beina á rétta braut eða fá nákvæmari upplýsingar hjá viðmælanda ef þarf (Mac-

Naughton o.fl., 2004: 180). Í mínu tilfelli var ekki um það að ræða að ég spyrði nánar um 

málefnið, þar sem ég var ekki skráð sem þátttakandi í umræðum á Barnalandi. Í stað þess að 

þörf væri á spurningu, kom oftast fyllri mynd fram eftir því sem fleiri tjáðu sig um sama 

málefnið. Í öðrum tilfellum kom fyrir að áhugaverður þráður, að mínu mati, fékk enga 

umfjöllun. Ef það sem mér fannst áhugavert fékk ekki hljómgrunn, þá er það ákveðin 

orðræða um það hvað teljist mikilvægt, það er að segja, að þar birtist ef til vill mismunandi 

sjónarmið leikskólakennara og foreldra. 

3.5 Réttmæti og leyfi 

Markmið rannsakanda í eigindlegum rannsóknum er fyrst og fremst það að lýsa heiminum og 

útskýra veruleikann eins og hann kemur einstaklingnum fyrir sjónir, en ekki að reyna að 

komast að einhverju algildu um mannlega hegðun. Þar sem það eru eins margar túlkanir á 

veruleikanum og einstaklingarnir eru margir sem upplifa hann, skortir eitthvað viðmið sem 

útgangspunkt (Merriam, S. B., 1998: 205). Varðandi réttmæti rannsóknar þar sem 

orðræðugreiningu er beitt, þá er tilefni rannsakandans mjög þýðingarmikið: Hvernig fékk 

rannsakandi áhuga á verkefninu og hefur hann margvíslega reynslu og þekkingu af 

viðfangsefni rannsóknarinnar? Gerir hann trúverðuga grein fyrir þeim þáttum í æviferli og 

aðstæðum sem móta sjónarhorn hans og túlkun? (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006: 190, 

Kristín Björnsdóttir, 2003: 245). Mismunandi skoðanir og viðhorf foreldra leikskólabarna 

hafa lengi verið mitt áhugamál á ferli mínum sem leikskólakennari og stjórnandi í leikskóla.  
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Í eigindlegum rannsóknum er eitt tilfelli eða lítið úrtak valið með ákveðið markmið í 

huga af því að rannsakandinn hefur löngun til þess að komast að einhverju um þetta ákveðna 

tilfelli eða úrtak í stað þess að leita einhvers almenns sannleika um marga (Merriam, S. B., 

1998: 208). Við greiningu á textanum er lykilatriði að rannsakandi skoði innihald þeirra í 

ljósi þeirra aðstæðna sem þeir urðu til við, til þess að átta sig á hvað getur talist viðtekinn 

tjáningarmáti við ólíkar aðstæður (Kristín Björnsdóttir, 2003: 244). Ef gengið er út frá því að 

aðferðafræðilega séð megi líta á orðræðugreiningu sem frásögn þess sem greinir orðræðuna 

og viðurkenni hana sem slíka (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006: 189), er gildi þessarar 

rannsóknar fyrst og fremst fólgið í því að textinn í niðurstöðukaflanum sé látinn túlka viðhorf 

foreldra eins og þau eru sett fram á Barnalandi. Textinn, sem í þessu tilfelli er raddir foreldra, 

felur í sér ákveðna frásögn sem á sér stað á ákveðnum tíma við ákveðnar aðstæður.  

Meginreglan er sú að vinnsla persónuupplýsinga er tilkynningarskyld til 

Persónuverndar. Það eru þó undantekningar á því, eins og kemur fram á heimasíðu 

Persónuverndar. Þar stendur meðal annars um vinnslu persónuupplýsinga sem ekki sé 

nauðsynlegt að tilkynna að annars vegar sé átt við upplýsingar sem á engan hátt sé unnt að 

rekja til tiltekinna einstaklinga en hins vegar sé átt við vinnslu persónuupplýsinga sem ekki 

séu taldar viðkvæmar, því þær hafi verið birtar og séu almenningi aðgengilegar 

(Persónuvernd, 2010). Upplýsingar úr þessari rannsókn verða ekki raktar til tiltekinna 

einstaklinga þar sem, í fyrsta lagi gerir enginn sem tekur þátt í umræðum í rannsókninni það 

undir sínu eigin nafni. Í öðru lagi koma tilbúnu nöfnin hvergi fram í rannsókninni, þar sem 

einungis er litið á það sem fólk segir sem nafnlausar raddir. Upplýsingarnar eru almenningi 

aðgengilegar, þar sem þær birtast á opnum samskiptavef á netinu og geta því ekki talist til 

viðkvæmra persónuupplýsinga. Opinber umræða á netinu hefur verið skilgreind þannig að 

það sé umræða sem allir sem hafi nettengingu geti séð og lesið (Neuage, 2004: 43). Að 

framansögðu lít ég svo á að ekki hafi verið nauðsynlegt að tilkynna þessa rannsókn til 

Persónuverndar. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá helstu niðurstöðum úr rannsókninni. Ég skipti niðurstöðunum í 

undirkafla eftir þeim þemum sem ég fann í greiningarvinnunni. Ég greindi fjögur þemu sem 

eru; reglur, óánægja, rekstur og upplýsingaleit. 

Textabútar eru settir óbreyttir inn, þannig að oft eru leturbreytingar, eða annað sem fólk 

notar á samskiptavefnum til þess að gefa til kynna tilfinningar, svo sem hneykslun, með 

breyttu letri og broskallar, eins og ; ) og ; D og stafinn S fyrir enska orðið „Smile“. Allt er 

látið halda sér til þess að ritaði textinn sé orðréttur eins og hann kemur frá þeim sem „talar“, 

samkvæmt gagnagreiningaraðferð í eigindlegum rannsóknum (Sigríður Halldórsdóttir, 2003: 

255). Sömuleiðis eru ásláttarvillur, málvillur og stafsetningarvillur, til dæmis að setning byrji 

ekki á stórum staf, látið halda sér en skotið inn í orði í hornklofa til skýringar á einstöku stað. 

Ég fór líka þá leið að nota úrfellingarpunkta til þess að stytta textana og ná fram 

aðalatriðunum, annars hefðu beinu tilvitnanirnar orðið allt of langar. Úrfellingarpunktarnir 

sem eru þrír: ... punktar inni í tilvitnun eða í enda hennar eru því frá mér komnir, nema annað 

sé tekið fram. Sumir textarnir í tilvitnunum hér á eftir eru með ýmis konar punktasetningu, til 

dæmis tveir: .. eða fjórir:.... punktar, sem lesandinn verður að túlka fyrir sig eins og annað 

sem er frá viðkomandi „rödd“ komið. Textarnir af samskiptasíðunni mynda rödd eða raddir 

foreldra í niðurstöðum þessa verkefnis. Stundum númera ég þessar raddir sem til dæmis 

fyrstu, aðra og þriðju rödd, þegar mér finnst skipta máli að aðgreina þær. Rödd þess sem 

stofnar umræðuþráðinn er þó oftast aðgreind sérstaklega og nefnd „upphafsinnlegg“ en það er 

nafn sem þátttakendur ávarpa oft þann með sem byrjar umræðuna. Upphafsinnleggið er mjög 

oft að leita ráða, upplýsinga eða bara að kvarta yfir einhverju og er pirrað, oftast er málstað 

þess sýndur skilningur, jafnvel hluttekning og það stendur ekki á ráðleggingum. Þeir sem eru 

á öndverðri skoðun liggja heldur ekki á henni. 

4.1 Reglur  

Reglur sem leikskólar setja eru af mörgum toga. Sumar þeirra snúa beint að foreldrum 

varðandi það til hvers skólinn ætlast af þeim. Slíkar reglur, sem eru almennar og ætlast er til 

þess að allir fylgi, geta stangast á við skoðanir og þarfir foreldra og valda þá auðveldlega 

pirringi í samskiptunum. Sjónarmið þeirra foreldra á Banalandi sem jafnframt eru starfsfólk 
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leikskóla eru þau að reglur séu settar vegna þess að nauðsyn sé á því, en það þarf ekki að vera 

skoðun annarra þar, eins og kemur fram hér á eftir. 

Á þeim tíma sem gagna var aflað, það er í janúar, febrúar og mars 2010, sáu sex 

þátttakendur sig knúna til þess að stofna til umræðna um reglur leikskólanna. Hér verður 

fjallað um tvær þeirra. Leikskólinn hefur hið lögmæta vald til þess að setja reglur sem ekki 

tíðkast að vefengja, en þó eru hér hugverur (mæður, feður) sem kveinka sér undan þessu valdi 

af ýmsum ástæðum.  

4.1.1 Leikskólataskan og fataklefinn 

Það hefur verið sett regla í leikskóla barnsins um það að ekki megi skilja tösku með fötum 

barnsins eftir í forstofunni eða fataklefanum yfir daginn, heldur verði foreldri að taka úr 

töskunni að morgni það sem barnið þarf og hengja á snaga eða setja í körfu eða kassa sem 

tilheyrir barninu og taka síðan töskuna með sér. Þetta ferli veldur auknu vinnuálagi að mati 

sumra foreldra. Spjallið entist í 10 daga sem er langur tími á Barnalandi og var lesið 1.471 

sinni. Eitthvað í umræðunni virðist því vekja mikinn áhuga. Hér er fyrst málshefjandi, eða 

upphafsinnleggið, eins og það nefnist á þessu spjallmáli: 

ég þarf að taka öll útiföt og allt með heim á HVERJUM DEGI og leikskólataskan 

má ekki hanga á snaganum yfir daginn, það er sem sagt ætlast til þess að foreldrar 

taki hana með sér á morgnana af leikskólanum!! og komi með seinnipart til að tæma 

hólfið og pollagallasnaga í.  

Það kemur fljótt í ljós að fleiri foreldrar glíma við þetta vandamál:  

Ohh já þetta er ótrúlega pirrandi! Þetta er líka svona á okkar leikskóla. Hann er 

reyndar einkarekinn. Maður flytur alltaf búferlum á hverjum degi! Það myndi bara 

muna ef maður mætti skilja fjandans útigallana [eftir] yfir vikuna! (1. rödd ). 

Þetta var svona á leikskólanum hjá stelpunni minni mér til MIKILLAR mæðu. 

Spurði oftar en einu sinni hver lógíkin á bak við þetta væri en fékk aldrei nein skýr 

svör. Hafði aldrei heyrt um það að foreldrar þyrftu að taka allt draslið úr hólfinu 

heim daglega og fannst þetta einum of bjánalegt (2. rödd). 

Samhljóma orðræða heldur áfram og margir eru alls ekki sáttir við regluna: 

Vá fáránlegar reglur! ... alveg fáránlegt ... Yrði brjáluð ... asnalegt system ... ég 

myndi hrenlega ekki nenna því ... bara kvarta undan þessu. 

Lítum þá á hvaða skýringar foreldrar fá fyrir þessari reglu frá leikskólanum:  

þetta á að vera betra fyrir fólkið sem þrífur og lofið er ekki eins þungt í 

fataklefanum!!  

Það virðist þó svo sem stundum hafi engin skýring fylgt af hálfu leikskólans: 
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Ég reyndi einhverntíman að ljá máls á þessu og fékk strax slæmt veður þannig að ég 

steinhélt kjafti, enda einkarekið dæmi og eigendurnir mega jú bara setja þessar 

reglur ef þeim sýnist svo (1. rödd). 

Sumir foreldrar virðast þó nokkuð sáttir við slíka reglu: 

Þetta var svona á leikskóla strákanna minna, ég labbaði semsagt með þá báða í og úr 

leikskólanum og öll útifötin fram og tilbaka á hverjum degi, en svo breyttist þetta 

nýlega og þvílíkur munur! Ég reyndar spáði samt aldrei í þessu fyrr en þetta 

breyttist! (3. rödd). 

Leiskólataskan var bönnuð á okkar leikskóla sl. Vetur ... Hafa slasað barn (á öðrum 

leikskóla) m. því að detta í hausinn á því (4. rödd).  

Þessi rödd er strax skotin í kaf: 

jahér.. allt orðið bannað orðið í dag, eins og það sé ekki líka hægt að detta á ýmislegt 

annað á leikskólum, húsbúnað ofl. (5. rödd). 

Skýring leikskólans fyrir banninu, það er að auðvelda ræstingarfólkinu starfið og bæta loftið í 

forstofunni, að ekki sé nú talað um hugsanlega slysahættu, ætti að vera næg réttlæting fyrir 

því að setja regluna sé haft í huga að börn, starfsfólk og foreldra þurfa að eyða talsverðum 

tíma í forstofunni tvisvar á dag eða oftar. Sú orðræða er þó næstum þögguð, þangað til ný 

rödd lætur í sér heyra sem kemur með sjónarhorn starfsfólks leikskólans inn í umræðuna: 

á leikskólanum hjá mínum má ég hafa allt dótið frá mánudegi til föstudags. En tek 

það alltaf heim á hverjum degi, vann sjálf á leikskóla og heyrði hvað starfsfólki 

fannst það miklu betra. Töskur sem voru alla vikuna á leikskólanum urðu oft eins og 

ruslageymslur ... og svo þegar maður ætlaði að klæða börnin þá tók það mann 

óralangan tíma að leita að vettlingum ... það var svo mikið drasl í töskunni (6. rödd ). 

Þessi rödd gerir meira en að taka undir sjónarmið leikskólans. Hún kemur í framhaldinu með 

nákvæma lýsingu á því hvernig hún sjálf fer að og bendir á það að með ákveðnu verklagi séu 

allir ánægðir: 

Ég tek hana [töskuna]heim, og fer svo með hana á hverjum morgni (ég labba með 

hann, og er með bakpoka sjálf á bakinu fyrir mína vinnu). Í leikskólanum tek ég 

síðan upp þann útifatnað sem hentar hverju sinni ... Fóstrurnar eru mjög ánægðar 

með þetta og þarna get ég verið viss um að barnið sé klætt í þau útiföt sem ég sjálf 

myndi klæða það í (6. rödd). 

Ekki nóg með að þessi rödd gefi ráð, hún hefur líka tímaáætlun: „Þetta tekur mig um það bil 

2 mínútur á hverjum morgni aukalega inná leikskólanum“ (6. rödd).  

Í framhaldinu einkennist orðræðan af skilningi á sjónarmiðum leikskólans: 

Skil vel að það sé búið að banna leikskólatöskur - hólfin eru ekki svo stór og þessar 

töskur taka mikið pláss (7. rödd). Ný regla var sett að bannað var að hafa 

leikskólatöskurnar ... en það var út af því þær taka oft svo mikið pláss að börnin 

gætu ekki setið á bekknum og farið í fatnaðin (8. rödd). Ég get alveg skilið að þetta 

sé betra fyrir þann sem þrífur ... hengi það sem passar í hólfið ... og það gengur vel, 
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tekur ekkert pláss frá öðrum börnum í þeirra hólfum og veldur leikskólakennurunum 

engri vanlíðan (9. rödd). 

Fleiri lýsa vanþóknun sinni með slíka reglu, en sjónarmið þeirra sem hafa unnið í leikskóla 

verða æ meira ofan á: 

Mér finnst þetta góð regla að fara heim daglega með töskuna það þarf ekki að vera 

svo mikið í henni fra degi til dags. Hef verið að vinna í leikskóla lengi og það er 

ótrúlegt magn af fatnaiði sem verið er að senda með sumum börnum ... Svo flæðir 

þetta um allan útiklefan sérstaklega á eldri deildunum þar sem börnin eru að æfa sig 

í að klæða sig sjálf (12. rödd).  

Rödd foreldra sem vilja miðla af reynslu sinni og gefa góð ráð verður nú ríkjandi: 

Með því að fara heim með töskuna daglega hef ég betri yfirsýn yfir hvaða föt barnið 

er að/þarf að nota og geri mér meiri grein fyrir hvenar útifötin þurfa að fara í þvott 

(sem er undantekningalaust oftar en einu sinni í viku) og er alltaf viss um að 

vettlingar barnsins eru hreinir/þurrir þegar hann fer í þá í leikskólanum. Ég veit líka 

strax af því ef eitthvað vantar í töskuna og get þá litið í kringum mig og tekið eftir ef 

fötin hafa verið sett í vitlaust hólf eða í óskilakörfuna (14. rödd). 

Þessi rödd kemur líka með nýja orðræðu inn í spjallið, hagfræðilegu orðræðuna:  

Auk þess liggur mikill peningur í útifatatöskunni og það er eitthvað sem í [ég] myndi 

ekki bjóða í að splæsa í á einu bretti ef hún myndi hverfa. 

Upphafsinnleggið er mjög reitt og pirrað: „[Er] allveg að verða vitlaus á reglunum þar ... get 

ekki tekið þær í sátt en mikið búin að reyna.“ Það taka fleiri undir með því en skoðanir eru 

mjög skiptar og þeir sem eru fylgjandi reglunni eru mjög rökfastir, en þeir sem eru á móti, 

upplifa regluna tilfinningalega, jafnvel lítillækkandi fyrir sig.  

4.1.2 Inni á leikskólanum vegna veikinda 

Þessi umræðuþráður var nokkuð fjölsóttur, en þó ekki eins og umræðan um leikskólatöskuna, 

en var lesinn alls 709 sinnum. Hér eru raddir ekki númeraðar sérstaklega, enda eru það 

andstæðu sjónarmiðin sem skipta máli en ekki hver segir hvað. Pirringurinn hjá 

upphafsinnlegginu er talsverður en það útskýrir vel regluna sem veldur óánægjunni: 

Ég hef þó nokkuð látið reglurnar varðandi útiveru barna eftir veikindi á 

leikskólanum okkar fara í taugarnar á mér. Hann er reyndar einkarekinn og því 

kannski lítið sem maður getur gert ... það er þessi 2 daga regla eftir veikindi sem fer í 

taugarnar á mér. Hún segir að barn megi einungis vera inni á leikskólanum í 2 daga 

hámark eftir veikindi og ekkert þess utan (upphafsinnlegg).  

Það vantaði ekki viðbrögðin:  

Ef barnið er ekki nógu hresst til að taka þátt í dagsskipulagi leikskólans, þá á það 

bara að vera heima ... Útivera er partur af dagsskipulagi. 

Mér finnst þetta góð regla og finn mikinn mun á mínum dætrum þegar þær komast 

ekki út. 
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Börn fengu ekki að vera inni í leikskóla dætra minna nema einn dag eftir veikindi, 

hvort sem það var hiti eða eitthvað annað enda svo sem ekkert spurt sérstaklega út í 

það. Mér finnst það mjög eðlileg regla. 

Finnst þessi tveggja daga regla sanngjörn. 

þessi tveggja daga regla er bara mjög sanngjörn. Ef barn er ekki nógu hresst til að 

taka þátt í öllu skipulögðu starfi innan leikskólans á það að vera heima. 

Upphafsröddin reynir að andæfa og halda fram sinni skoðun: 

Sko, ég er ekki að tala um að barnið sé ekki fært til að taka þátt í dagsskipulagi 

leikskólans. Ég er að tala um kvefaðan krakka sem er að öðru leiti hress, en á ekkert 

með það að fara út í snjó og kulda. Maður getur sjálfur mætt í vinnu kvefaður og 

maður getur unnið vinnuna sína vel, en maður færi kannski ekki út í snjóinn að velta 

sér í klukkustund. En það má líklega líta á þetta frá mismunandi hliðum ... Æijj 

kannski er maður bara í tómu rugli að vera að pirra sig á þessu ... 

Um síðir tekur einhver undir:  

Ég skil hvað þú ert að fara ... og er sammála þér. 

Hjartanlega sammála þér ... Mér finnst að þessi regla mætti vera aðeins sveigjanlegri 

allavega á leikskólanum sem mín er á. Barnið er kannski fullhresst þannig en er 

nýbúin að ná sér upp úr veikindum og hefur lítið að gera út. Þið vitið alveg að það 

þarf að fara vel með sig eftir veikindi ... Svo mér finnst að leikskólarnir megi 

stundum taka aðeins meira tillit ... Maður er ekkert að gamni sínu að halda barninu 

inni við ;-)  

Þá koma til sögunnar raddirnar sem þekkja hina hliðina, það er að segja hvers vegna regla af 

þessu tagi þarf að vera. Reynsluboltarnir, starfsfólk leikskóla, tjá sína skoðun: 

Ef barnið er ekki fullkomlega búið að ná sér þá á það að vera heima, ég held að 

margir foreldrar geri sér bara ekki grein fyrir því hvað það er mikið mál að hafa eitt 

barn inni, þá þarf einn starfsmann til að vera inni með barninu og oft er það bara 

erfitt. 

Já, ég hef líka unnið á leikskóla og það verða bara að vera alveg fastar reglur, eins 

og þessi með tvo dagana. Segjum að það séu fimmtán börn á deild þá eru fimmtán 

pör af foreldrum sem hafa hugsanlega fimmtán skilgreiningar á því að vera "slappur" 

svo þú getur ímyndað þér vandræðin sem leikskólastarfsmenn væru í. Og um leið og 

gefið er eftir þá kemur annað foreldri og svo annað og því miður þá leyfir mönnun á 

leikskólum, allavega allflestum, það alls ekki. 

Eins og fyrr eru líka andófsraddir á meðal þeirra sem eru bæði starfsfólk leikskóla og foreldri. 

Þessi talar sig dálítið upp í æsing: 

Mér finnst bara ekki hægt að alhæfa svona fyrir öll börn, að öll börn séu fullfær í 

útiveru á tveimur dögum. Það eru ekki öll börn eins og hananú!!! Það er mjög 

mikilvægt að virða einstaklinga í leikskólastarfi. Það er eins og allt sé svo erfitt fyrir 

starfsfólkið þegar það er í raun alltaf hægt að finna einhverjar lausnir. Og ég tek það 

fram að ég hef unnið á leikskólum í fjöldamörg ár. Leikskóladvöl á að snúast um 

barnið og þroska þess en ekki þægindi starfsfólks. 
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Inn í þessa umræðu fléttuðust sértæk vandamál einstakra barna og hvernig leikskólar leysa 

þau og virtust foreldrar þeirra barna vera valdameiri en upphafsinnleggið með „kvefaðan 

krakka sem er að öðru leiti hress.“ Margir eru á þeirri skoðun að leikskólar eigi ekki eða geti 

tekið tillit til mjög mismunandi þarfa. 

4.2 Óánægja 

Óánægja foreldra út í leikskóla barnsins getur átt sér margvíslegar orsakir. Hér að framan var 

fjallað um reglur sem valda pirringi, en í þessum flokki var ekkert sem sameinaði nema 

óánægjan. Á tímabilinu janúar til mars 2010 voru fjórir þræðir stofnaðir vegna óánægju. Þeir 

voru mismikið lesnir og ræddir. Þrír þræðir eru hér nefndir: 

4.2.1 Aðlögun í leikskóla 

Þegar barn byrjar í leikskóla er talað um að það sé í aðlögun í leikskólanum. Auk þess að 

starfsfólk vinni að því að barnið kynnist öðrum börnum og fari að bera traust til þess og 

umhverfisins í skólanum, þá er þetta mikilvægasti tíminn til þess að byggja upp traust 

foreldris á skólanum og starfsfólkinu. Það er því mikilvægt að þessi tími takist vel og á það 

leggja allir skólar áherslu í leiðbeiningum til foreldra. Þessi þráður snerti við mörgum. 

Foreldri með barn í aðlögun lýsir því að allt hafi byrjað fremur vel með barnið en fljótlega 

hafi allt farið á versta veg og svona er staðan orðin: 

Í dag var sama saga og þá vildi hann heldur ekki hádegismatinn og var grátandi í 

fanginu á leikskólakennaranum þegar ég kom. Hann var líka grátandi þegar ég fór 

(... og eiginlega ég líka!) (upphafsinnlegg, punktasetning þess).  

Foreldrið er mjög örvæntingarfullt, ekki síst út af því að barnið neitar að borða í leikskólanum 

og foreldrið ber heldur ekkert traust til starfsfólksins:  

Svo upplifi ég það einhvern veginn þannig að það sé ekki verið að gera mikið til að 

örva börnin, tala við þau og syngja. Auðvitað er ég ekki mikið þarna en þetta er bara 

einhver tilfinning. Finnst eins og ég sé að láta hann í búr þar sem hann bara ráfar um 

og situr úti í horni (upphafsinnlegg). 

Foreldrið fær góð ráð um það að gefa barninu að borða heima í rólegheitunum. Það verði 

geðbetra þannig á meðan það sé að venjast. Það sé ekki óalgengt að börn noti það ráð að vilja 

ekki borða eða leika undir þessum kringumstæðum, en þau komist yfir það en sum séu 

þrjóskari en önnur. Þessi rödd segir fleira:  

Það besta sem þú gerir er að spyrja vel um hvernig gekk og hvað þau voru að dunda 

sér. Fylgjast með og fá svör. Mörg börn eru lengi að aðlagast og ef þú telur að 

vistunin sé góð, þá þrauka og hvetja hann með glaðlegum hætti... ekki skæla með 

honum, það dregur úr honum viljann til að aðlagast (1. rödd, punktasetning hennar). 
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Úff þetta getur verið svo erfitt en ég held þetta sé nokkuð algengt og tengist ekkert 

því hvernig leikskólinn er. Mín var í aðlögun í haust og fyrsta vikan gekk mjög vel. 

Vika númer 2 og 3 voru hinsvegar horror og barnið grét skelfilega mikið. Okkur leið 

hrikalega að skilja hana eftir þarna, fannst hún tengjast illa konunum á deildinni og 

þær ekki gera nógu mikið til að nálgast hana ... Í dag er hún algjör leikskólastelpa og 

elskar alveg leikskólann sinn. Skoðun mín á konunum á deildinni hefur líka breyst 

mikið og núna finnst mér þær yndislegar og frábærar ;) Það litaði bara svo skoðanir 

mínar hvað hún grét mikið og var vansæl. Þetta er hrikalega erfitt en þetta gengur 

yfir (2. rödd). 

Fleiri miðla af reynslu sinni og gefa ráð: 

en svo kom smá bakslag en svo kom þetta allt saman. þær voru mjög þolinmóðar 

gangvart honum. Mér finnst þau aðlaga sig að barninu að miklu meira leiti en ég 

bjóst við. ef þér finnst eitthvað mega betur fara í aðlöguninni þá mæli ég með að 

ræða það við starfsmennina, deildarstjóran eða leikskólastjóran. Það er örugglega 

hægt að finna einhverja sameiginlega leið (3. rödd). 

Óvægin gagnrýni á leikskólann kemur þó fram hjá óánægðum foreldrum:  

Ég er mjög sammála þér að það sé ekki mikið gert til að örva börnin þarna eða sinna 

þeim sem manneskjum. Mér leið án gríns soldið eins og ég væri að fara með kött í 

Kattholt :S  

okkur fannst ekki vel hugsað um börnin þarna og tókum strákinn af leikskólanum 

eftir 2 mánuði því okkur leið illa á hverjum morgni að skilja hann eftir þarna (4. 

rödd). 

Ég fór með minn strák og skoðaði og hrökklaðist eiginlega bara út aftur. Mér fannst 

það nákvæmlega sama og þér. Sem betur fer breyttust aðstæður og ég þurfti ekki að 

nota plássið. Hefði held ég ekki meikað það (5. rödd).  

Sumir vilja bara einkaskilaboð: 

En ég glímdi við svipaðar tilfinningar fyrst og átti mjög erfitt með þetta ... Endilega 

sendu mér skilaboð ef þú villt að ég segi þér meira frá okkar reynslu. :) (7. rödd). 

Dagmömmukerfið blandaðist inn í umræðuna. Því er haldið fram að dagmamman lagi sig að 

„rútínu“ barnsins en í leikskólanum verði barnið að laga sig að „rútínu“ leikskólans. Aðrar 

raddir andæfa þessu: „Það er rútína hjá flestum dagmömmum líka, annars gengi dagurinn 

bara ekki upp“ (6. rödd). Hér eru foreldrar að deila erfiðri reynslu og þurfa að fá útrás fyrir 

tilfinningar sínar. Aðrir foreldrar gefa ráð, hugga, uppörva og sýna samstöðu.  

4.2.2 Starfsfólk og gallar 

Þó að kaflinn um aðlögun fjalli í sjálfu sér einkum um starfsfólk leikskólans, þá vakti 

eftirfarandi umræðuþráður sérstaka athygli, því eins og betur kemur fram í kaflanum um leit 

að upplýsingum um leikskóla, þá er oftast ekki ljóst um hverja er verið að tala. Samkvæmt 

eftirfarandi texta eru kennarar barnsins ekki að standa sig nógu vel: 
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Sonur minn er á leikskóla hérna og ég er ekkert alveg sátt við hann ... mér finst bara 

eins og kennararnir þar „nenni“ ekki að gera of mikið :/ ég fékk til dæmis 

regngallann hans um dagin heim í poka því að hann var blautur og smá sandur á 

honum og sagt að þvo hann! fannst það mjög spes þar sem þær hefðu alveg getað 

bara skolað af honum áður en hann labbaði inn og þá hefði ekkert sé á honum. Eða 

sleppt því að setja hann í poka og þá hefði sandurinn þornað og þá hefði verið hægt 

að hrista hann af honum bara ... þetta eitt og sér er svosem ekki mikið mál en það er 

bara svo margt smátt sem hefur hlaðist upp á stuttum tíma ... hann hætti með bleiju 

fyrir svolitlu og þær voru ekkert að hafa fyrir því að spurja hann hvort hann þyrfti á 

klósettið eða hjálpa til við að venja hann á klósettið heldur kom hann heim með 3 

sett af óhreinum fötum daglega í nokkra daga (upphafsinnlegg).  

Eins og sjá má breytist orðið kennarar yfir í orðið „þær“ mjög fljótt. Foreldrið virkar 

valdalaust gagnvart leikskólanum eða það hefur látið óánægju hlaðast upp og sér nú þá einu 

leið að biðja um aðstoð á Barnalandi við að finna nýjan skóla. Orðræða foreldris með reynslu 

starfsmanns í leikskóla er allt önnur um óhreina regn-/útigalla: 

En svo eru foreldrar beðnir að þvo gallana ef þeir eru mjög skítugir eftir daginn sem 

mér finnst alveg sjálfsagt að þau geri. Reyndar allt of fáir sem gera það því miður. 

Það er frekar leiðinlegt að þurfa að klæða börnin í þetta daginn eftir og líta sjálfur út 

eins og umrenningur á eftir því maður er allur drullugur eftir gallana ;P 

Tvö sjónarmið, tvær orðræður, varðandi meðferð á göllum/regngöllum og talsverður pirringur 

á báða bóga. 

4.2.3 Teiknimyndaáhorf í leikskólum 

Á þessum umræðuþræði var umræða um faglegt starf í leikskólum áberandi og viðbrögð við 

því sem ekki var talið vera faglegt starf voru mjög tilfinningahlaðin. Umræðan var lesin 191 

sinni. Notkun sjónvarps, myndbandstækja eða tölva er eflaust mismikil í starfi leikskóla og 

líklega er sú notkun ekki alltaf markviss eða kynnt fyrir foreldrum. Upphafsinnleggið lýsir 

því að þegar það kom í leikskólann að sækja barnið, hafi það setið fyrir framan sjónvarpið og 

horft á teiknimynd. Það var ekki í fyrsta skipti sem þetta gerist og upphafsinnleggið vill vita 

hvort það sé algengt í leikskólum að börnin geri slíkt. Og það stendur ekki á viðbrögðunum: 

þetta er algengt og að mínu mati algjörlega óviðunandi (1. rödd).  

Ég myndi halda að þetta væri óalgengt. Ég hef unnið í fjölda leikskóla og þekki 

marga sem vinna eða hafa unnið í leikskólum ... og þekki enn ekki til neins leikskóla 

sem býður upp á sjónvarpsgláp (2. rödd). 

Ég skil það ekki, sé ekki þörfina. 

Var að uppgötva að þetta er frekar oft í leikskólanum hjá mínum 2ja ára og er að 

vandræðast með hvernig ég á að tækla þetta 

Ég hefði haldið að uppeldismenntað fólk væri á móti þessu og gæti fundið upp á 

sniðugari hlutum að gera? 
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Eða er þetta eitthvað þroskandi að horfa á teiknimyndir? Ha? (3. rödd). 

þetta er nefnilega oft hjá mínum og er ekki sátt við þetta (4. rödd). 

Finnst það fáránlegt, rosa góð „hvíld“ fyrir starfsfólkið að planta börnunum fyrir 

framan sjónvarpið. Þetta hefur allavega aldrei verið í boði á leikskólanum hjá dóttur 

minni. Ef ég væri þú myndi ég bara spyrja hver tilgangur þessara videostundar væri. 

Athuga hvaða rök þú færð við þeirri spurningu (5. rödd). 

Á leikskólanum hjá syni mínum er stundum sýnt video ef það er brjálað veður úti og 

ekki hægt að setja börnin út í útiveru að leika. Og í þannig tilfellum finnst mér það 

bara allt í lagi ... (6. rödd). 

Fleiri raddir taka undir það að stundum séu börnin að horfa á vídeó þegar vont veður sé úti 

eða mikil veikindi hjá starfsfólki sem þýði kannski þrisvar sinnum á ári og telja það vera í 

góðu lagi. Það finnst þó ekki öllum: 

ég held að flestir krakkar horfi nóg á sjónvarp heima hjá sér og það eru til svona 100 

hlutir til að gera inni í vondu veðri með leikskólakrökkum annað en að horfa á 

sjónvarpið (1. rödd). 

Ég hef verið með barn á leikskóla þar sem teiknimyndaáhorf var algengt og mér 

fannst það algjörlega óviðeigandi og ekki sæma því sem ég myndi telja gott 

leikskólastarf ... Því miður breytist þetta ekki mikið jafnvel þó ég ræddi oft við 

deildarstjóra, aðstoðaleikskólastjóra og leikskólastjóra. Eftir nokkrar kvartanir tók ég 

eftir því að það var passað upp á að búið væri að slökkva þegar ég sótti barnið :S (8. 

rödd). 

mér finnst videogláp á leikskólum ekki hafa neinn tilgang ... (9. rödd). 

Mér datt ekki einusinni í hug að þetta tíðkaðist í nokkrum leiksklóla. Finnst það 

alveg fáránlegt. Nú var minn 2 ára að byrja ... og ég hef ekki hugmynd um hvort 

þetta sé gert þar ... Ætti maður að spyrja að því? (10. rödd). 

Ég á ekki til orð, datt ekki í hug að þetta væri gert. ... Ég myndi ekki vera sátt við að 

hún [dóttirin] horfði á sjónvarp í leikskólanum nema í einhverjum algjörum 

undartekningartilfellum td. vegna mikilla veikinda hjá starfsfólki. Samt bara helst 

alls ekki (12. rödd). 

finnst sjónvarpsáhorf í leikskóla algjör óþarfi nema um eitthvað ákveðið fræðsluefni 

sé að ræða (13. rödd). 

Fleiri taka undir að það sé í lagi að börnin horfi á fræðsluefni eða efni sem tengist því sem 

þau eru að gera í skólanum, en það koma inn sífellt nýjar raddir sem liggur mikið á hjarta í 

sambandi við sjónavarpsáhorf barna í leikskóla og vilja ganga lengra: 

Mér finnst það gjörsamlega óviðunnand og myndi kvarta yfir þessu við bæjarfélagið 

þitt (leikskólaráð ef þú ert hjá Reykjavík). Mér finnst það ekki einu sinni ásættanlegt 

þegar veðrið er vont! (14. rödd). 

En að hringja í þjónustusmiðstöðina og fá að ræða um þetta við þann aðila sem er 

með umsjón yfir leikskólanum. Ætli sá aðili viti af þessu. Ég myndi kvarta þangað 

(15. rödd). 
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ef ég myndi heyra að þau væru að horfa á sjónvarpið myndi ég kvarta við 

leikskólastjórann og svo við leikskólayfirvöld ef viðbrögð leikskólastjóra væru ekki 

ásættanleg (17. rödd). 

Ég vil bara alls ekki að stelpan mín sé að glápa á sjónvarpið í leikskólanum og finnst 

það ekki við hæfi ... Ég vil bara fá að stjórna því hversu mikið stelpan horfir á 

sjónvarp og er í tölvu og hvað það er sem hún horfir á (18. rödd). 

Þetta virðist vera þvílíkt hitamál að með ólíkindum getur talist og mörg og stór orð eru enn 

látin falla með og á móti „sjónvarpsglápi“ og fyrir hvað foreldrar séu að borga: „Enda er 

verið að greiða heilan helling af peningum fyrir dagvistun en ekki sjónvarpspössun.“ (20. 

rödd). Eins og oft gerist í umræðum manna á milli kemur að því að einhverjum finnst of langt 

gengið: 

Ja...hérna...hér þvílík umræða......það er örugglega enginn af ykkur með sjónvarp 

heima nú ef þið eruð með tæki þá fá börnin trúlega aldrei að setjast fyrir framan 

tækin heima.....En stór hluti barna á Íslandi eru ca 70-80% af vöku tíma sínum á 

leikskóla.....tek það fram að það á auðvita ekki við öll börn........ég er ekki að tala 

neikvædd um það svo það komi fram 

Mín skoðun er sú að auðvita á ekki að nota þetta nema í hófi en ég sé ekki að börnin 

skaðist af því að horfa á eina bíómynd 1 x í mánuði sem tekur kannski 30-40 mín 

stór hluti barna er ca 8-9 klst á dag.. það er nú ekkert smá starf sem fer fram á 

leikskólum oft hugsa ég er þetta ,,leik,,skóli lengur ...  

Oft eru það nú börnin sem koma með efni að heiman ;D greinilega enginn hérna á bl 

[barnalandi];DDDDD 

Nota orðið hvíld fyrir starfsmenina....þar sem ég þekki til þá eru það nú börnin sem 

eru svo ofsalega glöð þegar að vídeó er leyft....og starfsmenn sitja með börnunum 

horfa á á.... já það er sárt að sjá það.....þeir vinna svo auðvelt starf.....  

æi ég bara varð....mér þykir umræðan hér að ofan vera eins og þetta sé mjög skaðlegt 

og fólk sé að borga fyrir allt annað en sjónvarpsgláp....(21. rödd, punktasetning 

hennar). 

Umræðan hér er nánast öll á þann veg að notkun sjónvarps, myndbandstækja og annars álíka í 

leikskóla, sé ekki til marks um gott faglegt starf, þó það megi bregða út af í 

undantekningartilvikum eins og þegar veður er mjög vont eða veikindi hjá starfsfólki. 

4.3 Rekstur 

Af fjórum umræðuþráðum um rekstur eru tveir teknir með hér. Rekstrarform leikskóla var til 

dæmis alltaf annað slagið til umfjöllunar en tengdist engu sérstöku þema. Sveitarfélög setja 

reglur um rekstur leikskóla á sínum vegum. Þær geta verið settar með tilliti til margra þátta, 

svo sem laga, reglugerða, kjarasamninga og fleira. Í sumum tilfellum hafa foreldrar eitthvað 

um það að segja hvernig þær reglur eru framkvæmdar, eins og kemur fram í umfjöllun um 

sumarlokanir leikskóla. 
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4.3.1 Sumarlokanir 

Reglur um sumarlokanir leikskóla eru oft tilefni umræðu og óánægju hjá foreldrum enda geta 

þær stangast á við sumarleyfi annarra í fjölskyldunni. Eðlilega hentar foreldrum ekki það 

sama í þessu efni eins og við er að búast um svo fjölmennan hóp. Sá umræðuþráður var 

heimsóttur 685 sinnum. Upphafsinnleggið er óánægt með að það sé alltaf lokað í júlí í 

leikskóla barnanna sinna, af því að það er til þess gert að: 

skapa togstreitu á vinnustað þeirra [foreldranna] því þeir verða jú að taka sumarfrí 

sín á sama tíma og barnið er í fríi og þess vegna alltaf í fríi í júlí á meðan hitt 

starfsfólkið getur ekki fengið frí á þeim tíma?  

Fleiri eru sammála þessu, en þetta kerfi um það hve mikið svigrúm er fyrir foreldra að taka 

börnin í sumarfrí er þó misjafnt eftir sveitarfélögum, en ein rödd telur ástæðu til þess að 

benda á hugsanlega orsök: 

En það er náttúrulega „kosið“ um hvaða tími hentar best, en mín reynsla er að fáir 

kjósa og lokunin er alltaf í júlí. 

Fleiri taka undir þetta: 

Eins og búið er að koma fram hér fyrir ofan þá eru foreldrar oftast beðnir um að 

koma með óskir um hvenær fríið á að vera og langflestir velja júlí. 

Í leikskólanum sem mínir eru í er könnun - og lokað svo á þeim tíma sem er oftast 

valinn ... 

Í leikskóla þar sem ég þekki til var valið lok júlí+byrjun ágúst, einfaldlega því það er 

sá tími sem flest starfsfólk vill fá frí og börn fara í frí.. 

Það virðist vera svo, samkvæmt þessari orðræðu, sem foreldrar noti annað hvort ekki 

lýðræðislegan rétt sinn til þess að hafa áhrif á sumarlokanir með því að kjósa eða hafi ekki 

áhuga á því. Komi svo kannski og kvarti eða velji það sem þeim finnst hentugast fyrir sig og 

skeyti ekki um aðra. Hér eru völdin að einhverju leyti í höndum foreldra, þó vald þeirra sé 

bundið við þátttöku í könnun. 

4.3.2 Skipulagsdagar 

Líklega kannast allir leikskólakennarar við það að hafa fundið fyrir óánægju eða pirringi 

einhverra foreldra með skipulagsdaga leikskólans. Þá er skólinn að skipuleggja starf sitt, 

sendir starfsfólk á námskeið, fer með það í kynnisferðir eða annað sem viðkomandi skóli 

telur henta í hvert skipti. Þetta eru því dagarnir sem skólarnir eru lokaðir og foreldrar þurfa að 

nota önnur úrræði fyrir börnin til þess að geta stundað vinnu sína þessa daga. Eitthvað er 

misjafnt eftir skólum hversu margir dagar þetta eru, en þrír til fimm dagar yfir skólaárið mun 

vera nærri lagi. Þessi umræða var mjög fjölsótt, var alls 1.152 sinnum skoðuð, og margir sáu 
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ástæðu til þess að blanda sér í málið. Rödd málshefjanda nefnir umræðuþráðinn 

„leikskólapirr“: 

Er eðlilegt að það sé einn skipulagsdagur í mánuði á leikskólum?? Þar sem dóttir 

mín er þá var heill skipulagsdagur 19. febrúar, hálfur dagur núna 23. mars og svo 

verður heill dagur strax aftur 6. apríl!! Mér finnst þetta eitthvað full mikið en er þetta 

kannski alveg eðlilegt? (upphafsinnlegg). 

Fleirum blöskrar þess fjöldi af skipulagsdögum: 

nei, mér finnst þetta ekki eðlilegt. Hélt þeir væru bara 1-2 á önn ... (1. rödd). 

Strax byrjar upplýsandi orðræða: 

Ég held að þeir séu með 4 eða 5 heila skipulagsdaga. Það var einum bætt við í ár 

vegna þess að ekki á að halda starfsmannfundi utan vinnutíma (spara yfirvinnu). Ég 

held að það séu því 4 hálfir og 2 eða 3 heilir dagar (3. rödd). 

Í ... eru 5 starfsdagar á ári. Ef það eru margir starfsdagar núna þýðir það bara að fyrir 

jól voru fáir (4. rödd). 

Úff ok. Þá verður maður víst bara að sætta sig við þetta! (upphafsinnlegg). 

Það eru langt því frá allir sammála um að það eigi að sætta sig við þetta og orðræðan sveigist 

til og frá vegna andstæðra skoðana: 

mér finnst þetta óþolandi ... taka 4 heila daga á ári og 2 hálfa daga, en samt finnst 

mér þetta vera alltaf ... (5. rödd). 

Nei þetta er sko ekki eðlilegt finnst mér, er líka svona á leikskóla barnsins míns (6. 

rödd). 

Eðlilegt eða ekki? Andófið lætur ekki á sér standa: 

Hvenær finnst ykkur að leikskólakennarar ættu þá að skipuleggja starfið sem börnin 

ykkar njóta góðs af? Í sínum frítíma kannski? 4-5 dagar á ári er ekki mikið finnst 

mér. Tek það fram að ég er ekki leikskólakennari en mér finnst þetta bara mjög 

eðlilegt! (7. rödd). 

Það kemur nýr og áður óvæntur orsakavaldur: 

þetta er aðallega út af kreppuni, það er algjört yfirvinnubann og því ekkert um 

starfsmannafundi utan opnunartíma, því þurfa foreldrar að taka þetta á sig, vera 

heima með börnin á meðan starfið er skipulagt (8. rödd). 

Sumir viðurkenna ekki afleiðingar kreppunnar: 

Ætti að vera hægt að skipuleggja þannið að hver deild fær X-tíma í þetta á mánuði, 

þannig að hinar deildirnar taki álagið á sig. Eða eins og var að starfsmenn fengu 

yfirvinnu fyrir þetta og þetta væri eftir vinnutíma (5. rödd). 

þessir dagar eru til þess að allar deildirnar geti komið saman og skipulagt. það er 

ekki eins og hver deild sé bara sitthvort fyrirtækið í sitthvoru horninu ... ekki 

starfsfólkinu að kenna að klipt var á alla yfirvinnu ... allstaðar verið að spara ... en 

svona til allra sem eru að pirra sig á þessu ætla ég að vona að þið skiljið að 
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starfsfólkið ræður ekkert yfir þessu ... nokkuð viss um að flestir myndu frekar kjósa 

að vinna þetta í yfirvinnu, svona upp á launin að gera (13. rödd). 

Þessi rödd spyr líka einhvers konar samviskuspurningar sem ekki er líklegt að verði svarað: 

„ert þú þá tilbúin að borga hærri leikskólagjöld til að dekka þessa yfirvinnu starfsfólks [?]“ 

Nú fer að færast fjör í leikinn og margir kveinka sér undir þeirri orðræðu að leggja meira á 

starfsfólk leikskólanna: 

Annars er búið að taka fyrir alla yfirvinnu svo ekki er hægt að redda þessu þannig og 

nóg er nú álagið á starfsfólkið fyrir svo ekki sé ábætandi að fara að redda næstu deild 

meðan hún skipuleggur starfið sitt. Það er ekki einu sinni leyst af í veikindum á 

mörgum stöðum ... Ég nú viss um að ef eitthvað kæmi fyrir börnin ykkar meðan 

þessi „redding“ milli deilda ætti sér stað þá mynduð þíð ekki sætta ykkur við svarið 

„þetta er bara svona“ 10 - 15 þriggja ára börn á hvern mann því það fer svo í 

taugarnar á foreldrum að leikskólinn loki meðan skipulagsdagar eiga sér stað að 

þetta verður bara að vera. Þetta eru skitnir 5 dagar á ári sem flokkast sem skipulags 

og námskeiðsdagar þ.e. starfsfólkið sækir sér fræðslu líka sem jú kemur sér vel fyrir 

börnin ykkar (9. rödd). 

svo sammála þér ... fólk vill yfirleitt fá alla á fati ... það má ekki gera ráð fyrir að það 

sé töluverð vinna á bak við skipulag, kennslu og leik í leikskólum.  

þetta er eins með alla gæslu, ummönunn og kennslu, hún á bara að spretta upp af 

sjálfu sér ... Við erum fljót að hlaupa til og gagnrýna ef eitthvað kemur upp á en 

erum ekki tilbúin að gefa starfsmönnum færi á að skipuleggja sig, vinna 

undirbúningsvinnu og endurmennta sig tila ð börnin okkar fái góða þjónustu.  

Svona gagnrýni finnst mér frekar sjálfhverf.  

Þetta er bara eitthvað sem fylgir því að eignast börn (10. rödd). 

Mér finnst einmitt margir halda að þetta sé ekkert mál, ekkert mál að skipuleggja 

starf innan leikskólanna en þetta er heljarins mál (17. rödd). 

Í framhaldinu verður til orðræða um sameiginlega hagsmuni foreldra, barna og starfsfólks 

leikskóla. Það er margt sem sameinar: 

hvernig væri að fólk myndi bara taka því fagnandi að geta eytt smá tíma með 

barninu ... (11. rödd). 

hehe segi það með þér ... (12. rödd). 

Þetta er 1x í mánuði á leikskólanum okkar ... Mér hefur aldrei fundist neitt að þessu. 

Er mjög ánægð með leikskólann og allt sem þar er gert þar fyrir mína dóttur (14. 

rödd). 

Já svo er það líka annað.. leikskólar eru að vinna frábært starf. Og eru að hugsa um 

það dýrmætasta sem foreldrar eiga.. Og gera það vel (11. rödd). 

Það kemur inn nýtt sjónarhorn og með því orðræða um óttann við vinnuveitandann sem ekki 

skyldi gera lítið úr: 

Ég skil báðar hliðar. Það er mjög gott og metnaðarfullt starf unnið á flestum 

leikskólum í dag og það krefst þess að sjálfsögðu að starfsmenn hafi tíma til að 

skipuleggja starfið, en að sama skapi er mjög ergilegt fyrir fólk að þurfa oft að taka 

sér frí vegna frídaga á leikskóla.  
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Það eru ekkert allir í þannig vinnu að það sé auðvelt/þægilegt/vel séð að maður sé 

frá vegna frídaga barna (15. rödd). 

Það bara þannig í dag á mörgum vinnustöðum að það er ekki vel séð að fólk sé frá 

og nóg er að fólki sem vantar vinnu og margir allir hræddir um sig. Þú átt þinn rétt 

og allt það en ef fyrirtæki eru t.d. að fækka þá eðlilega velja þau að halda þeim 

starfsmönnum sem eru alltaf í vinnunni en láta þá frekar fara sem vantar daga hér og 

þar (16. rödd). 

Mér finnst reyndar hálfur dagur eins og er nýmæli núna vera jákvætt. Það er léttara 

að redda hálfum dögum og betra vinnulega séð (3. rödd). 

Það getur gengið erfiðlega að samrýma hagsmuni. Ein rödd sýnir þó áhuga fyrir því að leita 

leiða til þess að minnka vandamálið fyrir foreldra og gefur ráð: 

ef allir þessir frídagar eru vesen þá gætirðu kannski talað við foreldra vina barnsins 

þíns og ef fleiri eru í vandræðum með þetta að reyna að skipta dögunum, börnunum 

þætti kannski gaman að vera dag heima hjá vini (17. rödd). 

Ekki kom fram hvort foreldrar hygðust útfæra þessa hugmynd. Þarna eru ólík sjónarmið 

reifuð, bæði með og á móti, og allir hafa nokkuð til síns máls. Það sem sameinar er þó það 

mikilvægasta í umræðunni; velferð barnsins. Ef dæma má út frá fjölda umræðna um 

rekstrarform leikskóla, þá skiptir það foreldra miklu máli hvort leikskóli er í opinberri eigu 

eða einkarekinn. 

4.3.3 Rekstrarform 

Allir leikskólar á Íslandi starfa eftir lögum um leikskóla og Aðalnámskrá leikskóla. 

Rekstrarform þeirra getur þó verið mismunandi, því sveitarfélög geta falið öðrum rekstur 

leikskóla að veittu leyfi og uppfylltum skilyrðum í lögum og reglugerðum (Lög um leikskóla 

nr. 90/2008; Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 655/2009). Annars vegar eru 

leikskólar því reknir af sveitarfélögum og hins vegar hafa skólar annað rekstrarform; eru 

reknir af félagasamtökum, söfnuðum, einstaklingum, hlutafélögum og líklega flokkast 

foreldrareknir leikskólar þar með. Á Barnalandi er þó ógerningur að vita hvaða rekstrarform 

er á þessum flokki skóla, en þar ganga þeir almennt undir lýsingarorðinu: einkarekinn. Í 

Reykjavík einni er áætlað að séu 19 sjálfstætt starfandi leikskólar og 79 borgarreknir árið 

2010 (Reykjavíkurborg, Leikskólasvið, 2010). Hér að framan hefur það ósjaldan borið á 

góma í tilvitnunum að um einkarekið „dæmi“ sé að ræða. Það kom fram að þó foreldrar séu 

ósáttir við reglur sem skólinn setur, þá sætta þeir sig furðu vel við þær þegar skólinn er í 

einkarekstri, eins og ein rödd sagði um skólann: „Hann er reyndar einkarekinn og því kannski 

lítið sem maður getur gert.“ Allt annað er upp á teningnum þegar umræðan beinist að 

venjulegum sveitarfélagareknum leikskóla. Þá er alltaf þrautarlendingin sú að kvarta á æðri 

stöðum: 
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myndi kvarta yfir þessu við bæjarfélagið þitt ... fá að ræða um þetta við þann aðila 

sem er með umsjón yfir leikskólanum ... myndi ég kvarta við leikskólastjórann og 

svo við leikskólayfirvöld ... 

Einkareknu leikskólarnir fá töluvert mikla umfjöllun á samskiptavefnum og í einhverjum 

mæli virðast sumir þeirra ná meiri athygli hjá foreldrum en „hinir“ skólarnir, þó deila megi 

um það hvort sú athygli gefi alltaf rétta mynd af starfi þeirra eða fyrir hvað þeir vilji standa. 

Hjallastefnan (Hjallamiðstöðin 2010) stendur þar sérstaklega upp úr sem valkostur, að því er 

virðist við „venjulegan“ leikskóla: 

hann [barnið] er samt ekki að fá það sem hann þarf þar. Starfsfólkið er ekki með 

mjög markvisst skipulag finnst mér og bara svolítið stefnulaust hvað varðar nálgun 

við barnið. Það er mikið verið að skamma finnst mér og segja "ekki þetta og ekki 

gera hitt". Ég er ekki nóg og ánægð ... er að velta fyrir mér Hjallastefnunni og hvort 

það henti syni mínum ekki betur ... 

Ég er með barn í hjallastefnu leikskóla og er mjög ánægð ... Hann hefur blómstrað 

undir þeirra handleiðslu. Það ríkir gleði, ánægja og hamingja innan hús og það 

virðist allir elska þennan leikskóla ... 

Ég mæli með Hjallastefnunni. Hún er alltaf að þróast og hún er svo barnvæn og þau 

fá algjörlega að njóta sín að vera þau sjálf. Læra að bera virðingu fyrir hvort öðru og 

læra að virkja ímyndunaraflið sem er sá hluti heilans sem allt of fá börn í dag eru að 

virkja og verða því börnin vanhæfari fyrir vikið ... Börnin eru elfd í leik og starfi á 

svo fallegan hátt ... Þetta er svo persónulegt. 

Skólabúningarnir eru líka snilld. Aldrei vesen með föt á morgnana. ENgin rifrildi. 

þau geta hreyft sig að vild og mega skíta sig út og vera börn. Allir eru jafnir og fá 

þau að skína sem þau sjálf. Sama frá hvernig heimilum þau eru. 

Sérstaklega þykir mér vænt um móttökurnar og kveðjurnar þá er lagt kapp við að 

horfa í augu barnanna og heilsa og kveðja. 

Athygli vekur að það sem Hjallastefnan gengur út á, það er að segja kynjaskipt skólastarf, er 

ekki nefnt sem einn af kostunum heldur gagnrýnt: 

Ég mæli með því að skoða vel stefnuna sjálfa ... Þetta er töluvert öðruvísi og 

mörgum finnst þetta ekki vera börnum bjóðandi svo að það er um að gera að skoða 

vel hvernig þetta lítur út fyrir ykkur. 

Fáðu endilega að skoða skólann og kynntu þér vel stefnuna því ekki eru allir sáttir. 

Heilsutengdir leikskólar eru einnig í umræðunni: 

Þetta er svolítið óhefðbundinn leikskóli, einkarekinn og þarna er bara 

grænmetisfæði, stunduð hugleiðsla og jóga. Svolítið hugsjónastarf í gangi.  

Ég hef alveg heyrt um heilsuleikskóla þar sem lögð er áhersla á hreyfingu og hollan 

mat en ég vissi ekki að þeir væru með baunir og lífrænan mat og þannig, ég hélt að 

þetta væri eitthvað einkarekið dæmi 

Þrátt fyrir að vissrar virðingar gæti í orðræðu um einkarekna skóla umfram hina „venjulegu“, 

þá eru ekki bara taldir kostir við það að hafa barnið sitt á einkareknum skóla: 
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Ég var að lesa texta sem kom frá leikskólanum mínum, hann er reyndar einkarekinn 

og frekar svona "fullkominn", stundum einum of að mínu mati. Það eiga allir að vera 

svo rosalega duglegir eitthvað. 

Að einhverju leyti liggur ánægja foreldra með einkareknu leikskólana í því að þeir hafa náð 

að skapa sé sérstöðu: „finnst þetta ótrúlega flottur leikskóli, margt skemmtilegt verið að gera 

sem er svolítið öðruvísi“ 

Stundum er ómögulegt að skilja hvaða máli það skiptir hvort leikskóli er einkarekinn eða 

ekki: 

Þetta er jú mjög erfitt fyrir 3 ára barn að skilja að hann megi ekki fara ut að leika en 

svona er bara staðan. Hann er á einkareknum leikskóla og þar skilja þær mjög vel að 

hann megi ekki fara út ... 

Hér lýsa foreldrar reynslu sinni af foreldrareknum leikskóla: 

Mér líkaði vel við þennan leikskóla ... Þá meina ég starfið með börnunum, matinn 

sem þau fengu og allt það ... En það hentaði mér ekki að hann væri foreldrarekinn, 

mér fannst kvöð að þurfa að mæta á alla þessa fundi og starfsdaga. 

Frábær. Einu orði sagt. En þetta er aukin skuldbinding, miðað við aðra „venjulega“ 

leikskóla. Og það hentar ekki öllum. 

Foreldrar eru meðvitaðir um það að einkareknu skólarnir hafi sérstöðu, sem sé kannski 

metnaðarfull en stundum umdeild. Foreldrar nefna dæmi um stefnu þeirra og hvernig hún sé 

framkvæmd, sem sýnir að þessum skólum tekst að koma stefnu sinni alla leið til þeirra sem 

eru að nota þjónustuna. Allt önnur orðræða blasir við í næsta þema, þar sem foreldrar eru að 

setja inn umræðuþráð til þess að leita sér upplýsinga um leikskóla áður en þeir sækja um fyrir 

börnin sín. 

4.4 Upplýsingaleit 

Umræðuþræðir með óskum um upplýsingar voru settir inn öðru hvoru, þegar að foreldrar 

voru í startholunum að sækja um leikskólapláss fyrir börnin sín eða þurftu að skipta um skóla. 

Mjög misjafnt var hve oft var brugðist við í hverjum þræði, en þeir voru alls 35 þetta tímabil. 

Það virðist vera að samskiptavefir eins og Barnaland séu virk leið fyrir einhvern hóp foreldra 

til þess að afla sér upplýsinga um leikskóla. Upphafsinnleggið var oftast að biðja um reynslu 

af tilteknum skólum sem valið stóð um eða skóla í tilteknum sveitarfélögum eða 

bæjarhlutum: 

Hefur einhver reynslu af þessum leikskólum, góða eða slæma? Hvernig er 

starfsfólkið, aðstaðan, maturinn o.s.frv? ... megið segja frá kostum og göllum ef 

ykkur finnst einhverjir. 
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Reynsla foreldra af viðkomandi leikskóla liggur ekki á lausu á umræðuþræðinum en 

upplifanir í formi tilfinninga er ríkjandi orðræða:  

Mér finnst leikskólinn algjört æði og kennararnir líka 

Veit ekki hvað ég get annað sagt en að hann sé frábær :)  

við erum rosalega ánægð þar. Hann [drengurinn] er líka mjög ánægður - sem er fyrir 

öllu :D 

Starfsfólkið er yndislegt, hann [drengurinn] er með ofnæmi og það var rosalega gott 

að vinna með þeim í sambandi við það og svo er hann sjálfur mjög ánægður, 

útisvæðið er skemmtilegt og bara mjög góður andi þarna :) 

afhverju ekki K ? þær eru alveg frábærar þar :) 

strákurinn minn er á K og það er yndislegur leikskóli! Mæli alveg 100% með 

honum.  

B er líka yndislegur!!!! 

Stelpan mín er á K og ég mæli hiklaust með honum. Yndislegar konur að vinna þar! 

oh minn var á k ... og þær eru alls ekkert síðri þar :) Frábært starfsfólkið sem er að 

vinna þarna og ekkert mikið um starfsmannaskipti heldur.  

mæli með S, minn var á honum æðislegur leikskóli :)  

get 100% mælt með l :) Mjög kósý leikskóli og yndislegar stúlkur að vinna þar :) 

Ég kvaddi hina leikskólana með tárum ... 

Starfsfólkið á yngstu deildinni er bara æði !! 

En þetta er alveg æðislegur leikskóli og alveg æðislegar konur sem að vinna þarna 

Það starfa yndislegar stúlkur á L og það er það sem mér finnst langmikilvægast. :) 

svo gleymist stundum það sem maður hefur beðið þær um að gera. Já, það er nú ekki 

mikið sem ég hef út á hann að setja :) 

Á er mjög flottur leikskóli, allt nýlegt þar inni og langflest starfsfólk fagmenntað. 

Hollur og góður matur, og skemmtilegt starf í gangi. 

Einnig er mjög oft verið að miðla því sem einhver hefur heyrt um viðkomandi skóla sem er 

líka ákveðin tegund af orðræðu: 

og ég hef heyrt góða hluti um báða þessa leikskóla. 

Hef heyrt góðar sögur af þeim báðum. Leikvöllurinn á H er æðislegur! 

Foreldrar taka líka dæmi um það sem þeir telja vera kosti leikskóla: 

Mér finnst frábært að það sé sungið á hverjum morgni og mikil útivist, góð þessi 

High Scope stefna sem þau fylgja og ég bara get ekki kvartað yfir neinu :)  

Það tók smá tíma fyrir hann að venjast ... Þær sýndu honum ofboðslega þolinmæði 

þegar hann var að byrja og í dag er hann alltaf að læra eitthvað nýtt og segir það mér 

bara að umhverfið er örvandi fyrir hann. Alltaf tekið tillit til alls sem við óskuðum. 

Mér finnst leikskólinn mjög góður. Finnst einmitt gott að kvitta fyrir barninu og 

renna yfir hvað það var að gera og þá einmitt man maður eftir að spurja að hinu og 



49 

 

þessu sem manni dettur í hug. Mitt barn fer í tónlist, mála og litar, kubbar, talörfun, 

og alskyns þroskaleikir. Einu sinni var sullistund inn á baði og þá fengu þau að sulla. 

Fá að vera soldið frjáls finnst mér, sem henntar mínu barnið mjög vel :). Finnst vera 

nóg af dóti fyrir þau að leika og dótið er einmitt algjör snilld - fullt af heimatilbúnu 

dóti sem þau leika með og rannsaka :) 

ég er mjög ánægð með hann. Starfsfólkið er frábært, mjög indælt og hugsar vel um 

börnin. Það er mjög notarlegt andrúmsloft í leikskólanum og mikil áhersla lögð á 

kærleikann. Það er sveigjanleiki og reynt að hugsa um þarfir hvers barns eins vel og 

hægt er. 

Ég er með börn þarna og þau eru mjög ánægð ;) Það skiptir mig mestu máli að þau 

séu sátt, vilji vera í leikskólanum og að það sé vel hugsað um þau. Ég kann líka voða 

vel við flest starfsfólkið sem vinnur þarna ... Leikskólastjórinn fær alveg plús frá mér 

líka ;)  

Dóttir mín er á ... og ég mæli hiklaust með honum! Yndislegt starfsfólk, gott starf í 

gangi fyrir börnin og bara almenn ánægja út í gegn. 

Á barn á h og þetta er besti leikskóli sem að ég hef kynnst.Heilsuleikskóli og mikið 

spáð í hreyfingu og hollum mat. 

mikið gert upp á hreyfingu (t.d með lærðan íþróttakennara sem sér um alla 

hreyfingu) svo finnst mér bara stelpurnar þar æðislegar. 

þar er frábær sérkennslukennari ...  

Öll samskipti við starfsfólk mjög góð og allir liðlegir og elskulegir. 

Ég á barn á h, og ég gæti ekki verið hamingjusamari og stelpan mín ekki heldur! 

Foreldrar leita eftir ýmsu við val á leikskóla eins og eftirfarandi innlegg:  

á ekki við málörðugleika að stríða ... bara til að hjálpa því að læra að tjá sig betur 

áður en það lærir að tala.. svo væri frábært að finna leikskóla sem er líka með þetta 

svo það geti tjáð sig betur ... 

Spurningar eru oft mjög gildishlaðnar:  

Ég var að velta því fyrir mér hvort einhver viti hvernig leikskóli R er? Er þetta góður 

leikskóli? 

Hvernig lagt er upp úr sjálfræði barnanna og hvað er gert í sumarstarfinu sem gerir það 

æðislegt eða stjórnendurna kemur ekki fram í svarinu: 

eg var að vinna þarna og mer finnst þetta æðislegur leikskóli og bæði 

leikskólastjórinn og aðstoðarleikskólastjórinn eru einu orði sagt æðislegar! það er 

mikið lagt uppúr sjálfstæði barnanna... og sumarstarfið er æðislegt , mikið um að 

vera og einnig um aðrar hátíðar ... það er góður og fjölbreyttur matur. 

Það eru líka neikvæðir þættir: 

Pirrandi að það er engin heimasíða. 

Mér þótti L óhreinn að sjá, skítur í öllum hornum og fá leikföng. Mér þótti þetta 

hálfgerð barnageymsla, ekkert starf í gangi, bara fullt af krökkum hrúgað í dimm 
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herbergi með hor. Og starfsfólkið er einmitt "stúlkur", ungar og ekki menntaðir 

leikskólakennarar 

Ég labbaði þarna út í sjokki og sótti svo sannarlega ekki um, þrátt fyrir að 

starfsstúlkurnar væru mjög ýtnar að fá mig til að fylla út umsókn. 

Ég bý beint á móti N og myndi aldrei láta barnið mitt þangað. Tékkaði á sínum tíma 

á skólanum ... og leist aldrei vel á skólastjórann. Burtséð frá því að ég get fylgst með 

krökkunum í garðinum... Vildi ekki að barnið mitt væri þar í gæslu. 

svo ósátt við H létt minn hætta þar fast [fannst] leikskóla stjórinn óþolandi 

Ég var að vinna þarna og hef verið með barn þarna og mæli ekki með þessu 

leikskóla á meðan þessi leikskólastjóri er sem er núna.  

Konurnar sem vinna þarna eru bara gull, flest allar. En leikskólastjórinn mætti fara 

fyrir aðra ... 

Um sama skóla segir annað foreldri: 

Þetta er yndislegur leikskóli og ég gef honum líka 10+ í einkunn. Er með börnin mín 

á honum. Finnst allir starfsmenn mjög góðir þarna og leikskólastjórinn alveg frábær.  

Kostir og gallar eins leikskóla eru því flóknara og huglægara fyrirbæri en svo að allir geti 

sameinast um það að greina þá og um það mál segir ein röddin: 

Veit ekki alveg um að telja upp kosti og galla, enda finnst ekki öllum það sama. Mér 

finnst að fólk verði að kynnast þessu sjálft svo það geti vegið og metið kosti og 

galla. 

Nokkrir fá leiðbeiningar um það hvað hafa þarf í huga þegar leikskóli fyrir barnið er valinn: 

Um að gera að heimsækja leikskólana sem þú ert að spá í og spjalla við 

leikskólastjórana,þá færðu örugglega tilfinningu fyrir því hvaða leikskóla þú ættir að 

velja. 

fáir að koma í heimsókn til að skoða. Ég myndi spyrja út í leiksvæðið, útiveruna, 

matinn, skipulagt starf, stærð deilda, leikfangakost, starfsmenn og 

starfsmannabreytingar o.s.frv. 

myndi sækja um sem fyrst bara, lesa mér til um stefnu leikskólana beggja og skoða 

þetta 

Sumir foreldrar óska líka eftir markvissari svörum: 

lagnar að heyra frá ykkur sem til þekkja hvernig leikskólarnir hér í hverfinu eru? Þá 

með tilliti til skipulags, starfsanda og æ bara í raun allt. 

Svörin sem foreldrið fær eru þó ekki markviss:  

Hef heyrt gott af S. 

Hef einmitt verið að heyra slæma hluti um S [sama skólann]. 

Foreldrið vill þó ekki gefast upp og áréttar: „En ég er ekki að biðja um heyrt og ekki heyrt 

heldur reynslu ;).“ 

Annað foreldri sem óskar eftir reynslu fær þessi tvíræðu svör 
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ég er orðin mun sáttari núna en ég var : 

kvarta ekkert mikið ;) 

Það er þó til í dæminu að foreldri taki dæmi um það sem því finnst vera vel gert: 

Gott starfsfólk og lítið um mannaskipti. Mikil hreyfing og útivera inní prógramminu 

hjá þeim 

Það er mikið skipulag í starfi og vel haldið utan um hlutina. 

mikið spáð í hreyfingu og hollum mat. 

henni líður mjög vel þar og þar af leiðandi er ég mjög ánægð :) 

allt nýlegt þar inni og langflest starfsfólk fagmenntað. Hollur og góður matur, og 

skemmtilegt starf í gangi 

Hér er forvitnileg staðhæfing sett fram: 

Minn strákur var á N og ég var alltaf rosaleag ánægð með leikskólann og starfsfólkið 

þar - allt nákvæmlega eins og ég vildi hafa það og ef það var ekki þannig talaði ég 

við deildastórana og fékk mínu framgengt (alltaf í góðu) 

Það er ekki valdalaus rödd sem hér talar og sýnir að valdatengsl stofnunar og foreldris geta 

líklega verið meira persónubundin en formleg, enda bætir hún við:  

En ég hef líka heyrt af fólki sem er ekki eins ánægt ... það er svolítið síðann minn 

var þarna þannig að ég veit ekki alveg hvort það sé búið að skipta um starfsfólk eða 

hvað - gæti alveg hafa breyst  

Getur verið að það sé komið starfsfólk í leikskólann sem tekur ekki tillit til óska foreldra? 

Foreldrar virðast hafa mikla þörf fyrir það að vita hvað vinunum á netinu finnst um 

viðkomandi leikskóla, áður en þeir ákveða sig varðandi það að sækja um. Þeir fá þó ekki 

alltaf þau svör sem þeir óska. Samt er bent á marga þætti sem skipta máli og foreldrar ættu að 

kynna sér. 

4.5 Viðhorf foreldra 

Helsta hugmyndin sem gengur í gegn um þessar niðurstöður er viðkvæmt tilfinningasamband 

foreldra við leikskólana og starfsfólkið þar. Viðhorf foreldra er því skoðað sérstaklega í 

niðurstöðukaflanum. Tifinningarnar eru hér áberandi: 

Ég er búin að vera með börn á 4 leikskólum ... Af þessum 4 er K langbesti 

leikskólinn. Langar svo að flytja aftur bara svo mín geti verið á K ... Maður var 

aldrei fyrir, alltaf velkomin, fékk alltaf að heyra allt sem á daga þeirra hafði drifið. 

ohh ég sakna K  

Foreldrum fannst oftast ekki ástæða til þess að útskýra nákvæmlega hvers vegna þeir mæltu 

með leikskóla, heldur var hann oftast bara æðislegur. Það virtist segja allt sem segja þurfti. Ef 
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til vill má segja að samstarf foreldra og starfsfólks leikskóla um barnið byggist fyrst og 

fremst á tilfinningasambandi:  

En er einhver hérna sem getur sagt mér frá einhverjum æðislegum leikskóla hérna og 

persónulegum..ef hann er þá til hérna ;) 

Fleiri viðhorf til samstarfs leikskóla og foreldra voru reifuð eins og kom fram hér: 

Æ ég hefði kannski átt að bæta svo við að mér finnst það ekki leikskólans að reka á 

eftir eða ákveða hvenær börn hætta með bleiu ... en þetta er foreldranna og barnsins 

mál ... Það kemur líka fram í Aðalanámskrá leikskóla að leikskólinn sé viðbót við 

uppeldi foreldranna. 

Hérna er virðist viðhorfið vera að foreldri beri höfuðábyrgð á barni sínu og leikskólinn eigi 

að taka tillit til þess. 

Leikskólastjórarnir eru þeir einu af starfsfólki leikskólanna sem stundum eru teknir 

sérstaklega út úr sem góðir eða slæmir, eða að minnsta kosti umdeildir. Eins og önnur 

umræða á þessum vefmiðli er um tilfinningalegt - eða jafnvel sjónrænt mat að ræða.  

Ég var einmitt svo ósátt við H létt minn hætta þar fast [fannst] leikskóla stjórinn 

óþolandi  

og leist aldrei vel á skólastjórann. 

Foreldrahópurinn er í heildina viðkvæmur og finnst sér stundum misboðið, eða ekki vera 

sýndur skilningur og tilfinningasambandið við starfsfólk leikskólans er í hættu eða bíður 

jafnvel skipbrot: „Hafði aldrei heyrt um það að foreldrar þyrftu að taka allt draslið úr hólfinu 

heim daglega og fannst þetta einum of bjánalegt.“ 

Hörðu naglarnir í umræðunni á Barnalandi voru án alls efa starfsfólk leikskóla, þáverandi eða 

fyrrverandi. Viðhorf þess kemur fram hér: 

held bara að margir foreldrar gera ser ekki grein fyrir hvað þetta getur verið mikið 

vesen sem fylgir þessu starfi , og margir hverjir rosalega vanþakklátir fyrir það að 

við erum að hugsa um bornin þeirra bróðurpart úr deiginum. 

Hér er haldið uppi vægðalausum vörnum fyrir vinnustaðinn og hvergi dregið af. Foreldrar eru 

oft í tveimur hlutverkum gagnvart leikskóla, foreldi og starfsmaður sem greinilega kemur 

fram í mismunandi viðhorfum. Persónulegt samband skiptir miklu máli fyrir foreldrana og 

viðhorf þeirra lýsir fyrst og fremst tilfinningasambandi við leikskólann. 
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5 Umfjöllun 

Í þessum kafla verður dregið saman það helsta úr niðurstöðunum, eftir sömu röð og þemun 

voru sett fram í niðurstöðukaflanum, og það rætt með tilliti til samskipta í leikskóla og 

viðhorfa foreldra, sem fjallað var um í 2. kafla. Einkenni samskipta á neti og orðræður á 

Barnalandi koma inn í þá umræðu. Tilvitnanir í textann í niðurstöðunum eru notaðar þar sem 

við á. Umfjöllunin kemur líka inn á það að leikskóli gegnir bæði menntunar- og 

þjónustuhlutverki, því að stundum skiptir það máli varðandi orðræðu foreldra. Í lok kaflans er 

rannsóknarspurningunni svarað. 

5.1 Reglur 

Það er ætlast til þess að foreldri gangi um þá aðstöðu sem barnið hefur samkvæmt reglum 

leikskólans. Fataklefi leikskóla er lítið rými og þar ganga margir um. Foreldrar koma þar með 

börnin sín í upphafi skóladagsins og sækja þau svo í lok dags. Í fataklefanum fer fram nám, af 

því að þar eru börnin að læra að ná sjálf í fötin sín og klæða sig sjálf. Það skiptir því máli að 

vel sé hugsað um það að þau geti sem best bjargað sér. Of mikið af fötum í töskum barnanna 

getur verið vandmál. „Svo flæðir þetta [fötin] um allan útiklefan sérstaklega á eldri 

deildunum þar sem börnin eru að æfa sig í að klæða sig sjálf.“ Oft er þetta eini staðurinn í 

skólanum, þar sem gert er ráð fyrir að börn geti geymt föt og annað sem þau þurfa. Stundum 

er þetta rými af svo skornum skammti að skólinn grípur til þess ráðs að leyfa það ekki að 

töskur séu geymdar í skólanum: „en það var út af því þær [töskurnar] taka oft svo mikið pláss 

að börnin gætu ekki setið á bekknum og farið í fatnaðin.“ Í fataklefanum reynir því mikið á 

góð samskipti á milli foreldra og starfsfólks eins og skilning á hlutverki og takmörkunum 

svæðisins og það þarf að sýna sveigjanleika varðandi mismunandi þarfir (Elsa Kristjánsdóttir, 

Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004: 95-99). 

Leikskólinn setur reglur sem foreldrar upplifa tilfinningalega sem ónauðsynlegar: 

„fannst þetta einum of bjánalegt.“ Þessi orðræða felur í sér skilaboð um að foreldri telji sig 

hér skorta vald og túlka má ýmislegt sem foreldrar segja á þann veg að þeir telji leikskólann 

ekki hafa hér á réttu að stand eða jafnvel að hann sé ekki „í lagi“ (Foucault, 1980a, vitnað til 

e. Blaise, 2005): „fáránlegar reglur! ... alveg fáránlegt ...Yrði brjáluð ... asnalegt system.“ 

Sama orðræða blasir við varðandi fjölda starfsdaga í leikskóla og um sjónvarpsáhorf í 

leikskóla hér á eftir. Skilningur á aðstæðum í fataklefanum er þó vissulega fyrir hendi hjá 

foreldrum: „Ég get alveg skilið að þetta sé betra fyrir þann sem þrífur.“ Það sem mesta 

athygli vekur er að enginn tekur undir mögulega slysahættu af töskunum: „Hafa slasað barn 

(á öðrum leikskóla) m. því að detta í hausinn á því.“ Orsökin getur verið eitt af einkennum 
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netumræðna, það að enginn er skyldugur til þess að taka ábyrgð á því að svara, þegar enginn 

er ávarpaður sérstaklega (Nilsen og Mäkitalo, 2010: 101-102). Þessi ábending fékk líka strax 

hæðnislega athugasemd: „jahér.. allt orðið bannað orðið í dag.“ Þarna vantaði stjórnanda sem 

hefði mögulega bent á að þetta væri mikilvægur punktur. Skortur á umræðustjórnun er einnig 

talinn vera takmarkandi þáttur í netumræðum (Lára Stefánsdóttir 2005).  

Góð samskipti foreldra og fagfólks leikskóla ráðast meðal annars af hæfni fagfólksins 

í því að útskýra hlutina skýrt og greinilega fyrir foreldrum á jafnréttisgrundvelli (Rodd, 2004: 

169). Ef til vill tókst það ekki nógu vel að útskýra fyrir þessu foreldri: „Spurði oftar en einu 

sinni hver lógíkin á bak við þetta væri en fékk aldrei nein skýr svör.“ Rodd (2004: 169) talar 

líka um hæfni starfsfólks til þess að hlusta á sjónarmið foreldra og viðurkenna tilfinningar 

þeirra, nota fagleg rök og vera uppbyggjandi fyrir góð samskipti. Þetta foreldri virðist vera í 

tilfinningalegu ójafnvægi og finna fyrir hindrun í samstarfinu (Whalley, 2007: 99): „Ég 

reyndi einhverntíman að ljá máls á þessu og fékk strax slæmt veður þannig að ég steinhélt 

kjafti.“ 

Öfugt við fataklefaumræðuna virðist umræða um reglu um inniveru í leikskólanum 

eftir veikindi benda til þess að foreldrar séu almennt sammála reglum leikskólans en 

ósammála upphafsinnlegginu sem segir: „hef látið reglurnar varðandi útiveru barna eftir 

veikindi á leikskólanum okkar fara í taugarnar á mér.“ Foreldrarnir mynda einhvers konar 

þrástef í orðræðunni eða mynstur (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006: 179) með því að tala 

nær einum munni um það að útivistin sé hluti af dagskipulagi skólans og ef barn sé ekki nógu 

hresst til að taka þátt í því, eigi það að vera heima hjá sér. Leikskólar gera kröfur um það að 

börnum sé haldið heima í einn til tvo daga eftir veikindi svo þau nái að jafna sig. Það heyrist í 

orðræðu foreldra: „Þið vitið alveg að það þarf að fara vel með sig eftir veikindi.“ Jafnframt 

finnst foreldrum að: „leikskólarnir megi stundum taka aðeins meira tillit.“ Þarna virðast vera 

tvær orðræður (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2006: 179-180); víkjandi orðræða um það að 

barn sé heima í 1-2 daga eftir veikindi og ríkjandi orðræða um að það sé leikskólans að leysa 

úr þessum vandræðum foreldra. Starfsfólk á meðal foreldra tekur af skarið í umræðunni og 

þessi starfsmaður kemur orðum að því: „það verða bara að vera alveg fastar reglur, eins og 

þessi með tvo dagana. Segjum að það séu fimmtán börn á deild þá eru fimmtán pör af 

foreldrum sem hafa hugsanlega fimmtán skilgreiningar á því að vera slappur.“ Þetta er dæmi 

um reglu sem allir geta sameinast um, með velferð barnsins í huga, en í umræðunum um 

inniveru eftir veikindi reynir á sveigjanleika í samskiptum starfsfólks og foreldra og á 

gagnkvæmt traust. Það reynir líka á skilning foreldra á aðstæðum starfsfólks (Elsa 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004: 95-99). 
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Heilsa og líðan barns í leikskóla er sameiginlegt viðfangsefni foreldra og leikskóla og 

vissulega gætir hér valdaleysis foreldris gagnvart stofnuninni: „Æjj kannski er maður bara í 

tómu rugli að vera að pirra sig á þessu.“ 

5.2 Óánægja 

Umræðuþræðirnir um erfiða aðlögun að leikskóla gefa meðal annars tilefni til þess að íhuga 

hvernig viðhorf foreldra til leikskólastarfs verður til. Hér má greina þrjá áhrifavalda sem eru 

upplifun, tilfinning og reynsla en þessir þættir fléttast þó saman. Viðhorf mótast af 

upplifunum: „Svo upplifi ég það einhvern veginn þannig að það sé ekki verið að gera mikið 

til þess að örva börnin, tala við þau og syngja.“ Viðhorf mótast af tilfinningum: „fannst hún 

tengjast illa konunum á deildinni og þær ekki gera nógu mikið til að nálgast hana.“ Viðhorf 

mótast af reynslu. Góð reynsla skapar jákvætt viðhorf: „Mér finnst þau aðlaga sig að barninu 

að miklu meira leiti en ég bjóst við.“ Slæm reynsla setur líka mark sitt á viðhorf: „okkur 

fannst ekki vel hugsað um börnin þarna og tókum strákinn af leikskólanum eftir 2 mánuði.“ 

Johnson (2000: 17-18) talar um vald félagskerfa til þess að vekja og móta tilfinningar og 

stjórna þeim og að það vald geti bæði valdið félagslegri samstöðu og óeiningu. Mismunandi 

viðhorf foreldra hafa að einhverju leyti orðið til vegna valds stofnunarinnar leikskóli.  

Samskiptin við leikskólann vekja upp alls konar tilfinningar, góðar og slæmar. 

Foreldrar kveinka sé undan valdinu, til dæmis í aðlöguninni, og sækjast eftir félagslegri 

samstöðu á meðal vina á netinu. Foreldrar láta þó ekki bara stjórnast af tilfinningum, heldur 

gefa ráð: „ég held þetta sé nokkuð algengt og tengist ekkert því hvernig leikskólinn er.“ Þetta 

foreldri útskýrir vel hvernig tilfinningar móta viðhorf: „Skoðun mín á konunum á deildinni 

hefur líka breyst mikið. Það litaði bara svo skoðanir mínar hvað hún [dóttirin] grét mikið og 

var vansæl.“ Viðhorf geta því auðveldlega breyst úr neikvæðni í það að vera jákvæð og hér 

skiptir máli hæfni fagfólks í því að vera uppbyggjandi til þess að skapa tengsl og traust 

(Rodd, 2004: 169). 

Ummæli sem þessi: „Finnst eins og ég sé að láta hann í búr þar sem hann bara ráfar 

um og situr úti í horni.“ „Mér leið án gríns soldið eins og ég væri að fara með kött í Kattholt 

:S“ má taka með fyrirvara um þann annmarka sem er á netspjalli undir dulnefnum: að ekki er 

víst að viðkomandi sé að segja sína skoðun, heldur að leika eitthvert hlutverk eða blekkja 

(Merriam, S. B., 1998: 130; Sharf, 1999: 245). Líklegast er þó að nafnlaus umræða á 

samskiptavef sé leið þessara óánægðu foreldra til þess að sýna vald sitt sem hóps. Tiltekinn 

hópur getur sameinast um ákveðna leið til þess að fá útrás fyrir óánægju (Foucault, 1994: 

451) og það að segja skoðun sína á netinu er ein af þeim leiðum.  



56 

 

Viðhorf til leikskólastarfs mótast líka af því hvernig er talað opinberlega um menntun 

barna í leikskóla og endurspeglast það vel í orðræðu foreldra um teiknimyndaáhorf í 

leikskóla. Opinbera orðræðan; hinn viðurkennda þekking eða sannleikur sem orðið hefur til í 

samskiptum ákveðinna félagslegra afla (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2001: 11), er orðræða 

Aðalnámskrár leikskóla, eins og þetta foreldri er með á hreinu þegar því finnst að leikskólinn 

sé farinn að skipta sé full mikið af: „Það kemur líka fram í Aðalanámskrá leikskóla að 

leikskólinn sé viðbót við uppeldi foreldranna.“ 

Í umfjöllun um teiknimyndaáhorf í leikskóla er einnig áhugaverð orðræða um 

fagmenntun og faglegt starf. Þetta foreldri talar ekki um stúlkurnar eða konurnar í 

leikskólanum, heldur uppeldismenntað fólk: „Ég hefði haldið að uppeldismenntað fólk væri á 

móti þessu.“ Annað foreldri gerir kröfur um það að starfið í skólanum sé þroskandi: „Eða er 

þetta eitthvað þroskandi[?]“ Foreldri minnir á það að markmið skuli vera með því sem gert 

er: „Athuga hvaða rök þú færð,“ en ekki eru allir foreldrar vissir um að svo sé: „ekki sæma 

því sem ég myndi telja gott leikskólastarf.“ Foreldrar hafa hér þá sýn að starfið sé fjölbreytt, 

metnaðarfullt og byggi á uppeldisfræðilegum kenningum og reynslu starfsfólks, eins og kom 

fram í rýnihópi foreldra (Reykjavíkurborg, Leikskólasvið 2008: 11). 

Athyglisverð er orðanotkun eins og: sjónvarpsgláp, vídeóstund, að glápa á sjónvarpið, 

sjónvarpsáhorf. Það virðist vera í lagi og fá löggildingu að tala niðrandi um þessa athöfn að 

horfa á sjónvarp sem allir gera þó, bæði börn og fullorðnir. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

(2006: 179-180) segir um löggildingarlögmál að þau séu bæði söguleg og pólitísk. Það má 

velta því fyrir sér hvort hér sé einhver undirliggjandi orðræða, eitthvað sem ekki er talað um 

sem gæti til dæmis verið sektarkennd foreldra yfir því að barnið þeirra sé látið eyða óþarflega 

miklum tíma fyrir framan skjáinn: „Nóg er horft á sjónvarpið heimavið, allavega hjá okkur og 

samt erum við stanslaust að reyna að minnka það.“ Foreldri gæti verið að segja að það vilji 

breyttar áherslur í sjónvarpsnotkun almennt. 

Orðræða foreldra bendir líka til þess að þá skorti vald til þess að hindra það að barnið 

þeirra sé að horfa á teiknimyndir í leikskólanum, enda telja sumir að leikskólinn fari á bak við 

þá eins og sagt er hér: „Eftir nokkrar kvartanir tók ég eftir því að það var passað upp á að 

búið væri að slökkva þegar ég sótti barnið :S.“ Þarna skorti mikilvægna þátt í samstarfinu 

sem er einlægni sem endurspeglar hreinskilni og gerir foreldri og starfsfólki kleift að tjá sín 

hjartans mál af heilum hug (Elsa Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur 

Hafsteinsson, 2004: 95-99). 

Foreldrar hafa þó sínar formlegu leiðir og um það snýst orðræða sem ráðleggur hvað 

gera skuli þegar einhverjum ofbýður framferði leikskólans: „myndi kvarta yfir þessu við 
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bæjarfélagið þitt.“ „En að hringja í þjónustusmiðstöðina og fá að ræða um þetta við þann 

aðila sem er með umsjón yfir leikskólanum.“ Ekki kemur fram hvort þessum ráðum var fylgt. 

5.3 Rekstur 

Reglur um sumarlokanir og starfsdaga leikskóla eru ósjaldan orsök fyrir pirringi, eins og 

kemur fram í heiti umræðuþráðar sem fjallar um starfsdaga; „leikskólapirr“. Að þessi umræða 

skuli beinast að leikskólanum og valda pirringi í samskiptum við hann er nokkuð ósanngjarnt, 

þar sem þessi atriði eru hluti af framkvæmd og almennri stefnu um leikskólahald sem 

viðkomandi sveitarfélag er ábyrgt fyrir (Jón Torfi Jónasson, 2006: 8; Lög um leikskóla nr. 

90/2008). Það skýrist reyndar eftir því sem fleiri taka þátt í þessum umræðuþræði og koma 

með ólík sjónarhorn. Það vakna spurningar um það hvort könnun á meðal foreldra sé besti 

kosturinn til þess að ákveða hvenær sumarlokun leikskóla er, eins og kemur hér fram: „Í 

leikskólanum sem mínir eru í er könnun - og lokað svo á þeim tíma sem er oftast valinn.“ 

Annað foreldri bendir á það að flestir foreldrar og starfsfólk vilji fara í frí í júlí. Þarna getur 

því verið einhver minnihluti foreldra sem aldrei fær að ráða tímasetningu sumarlokunar. 

Sergiovanni (2001: 169) leggur þó áherslu á það að hafa foreldra með í ákvarðanatöku um 

skólastarf, svo það þarf að leita leiða til þess. Einhver hluti foreldra er áhugasamur um það að 

hafa áhrif á ákvarðanatöku í leikskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2010: 21-22). Það virðist 

líka vera reyndin, ef miðað er við umræðuna um sjónvarpsáhorfið. Mögulega hafa foreldrar 

samt ekki trú á því að það skipti miklu máli hvernig þeir merkja við í könnunum eins og um 

sumarlokun, því þeir telji að lítið sem ekkert verði gert með niðurstöðurnar (Anna Magnea 

Hreinsdóttir 2009: 98). 

Orðanotkun foreldra um fjölda starfsdaga leikskólans er áhugaverð: „nei mér finnst 

þetta ekki eðlilegt. Nei þetta er sko ekki eðlilegt finnst mér.“ Krafan um það að leikskólinn 

annist barnið, svo foreldrar geti stundað sína vinnu áhyggjulausir og án pirrings yfir sífelldum 

reddingum á pössun, fjórum til fimm sinnum á skólaárinu, jafnvel í hverjum mánuði, er 

ríkjandi orðræða. Það leiðir hugann að því hvenær eða við hvaða aðstæður farið var að líta á 

eitthvað sem eðlilegt eða sem sjálfsagðan hlut (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006: 180-181; 

Browne, 2004: 6). Sögulegu þróun hófst með dagheimilum á síðustu öld, sem þróuðust svo 

hratt til þess að verða leikskólar og fyrsta skólastigið sem á að annast, að ósk foreldra, 

uppeldi, umönnun og menntun barna á leikskólaaldri (Lög um leikskóla, nr. 90/2008; Jón 

Torfi Jónasson, 2006: 7 og 30; Lög um leikskóla nr. 78/1994). Orðræða foreldra á 

Barnalandi, í ársbyrjun 2010, um það að leikskólinn taki á móti börnum nánast alla daga 

ársins, gæti að einhverju leyti verið orðin viðtekin í ljósi þessarar þróunar, enda líta foreldrar 
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nú orðið á sig sem viðskiptavini leikskólans og því sé eðlilegt að gera kröfur (Nanna Kristín 

Christiansen 2007: 3). 

Í orðræðu má greina hvernig það kemur til að ákveðin staðhæfing er notuð frekar en 

einhver önnur (Foucault, 1972: 27) og sjá má bein tengsl á milli pirrings út í skipulagsdaga 

leikskólans og kreppunnar sem hófst með bankahruninu haustið 2008. Sveitarfélögin hafa 

þurft að fara að spara í rekstri, sem hefur ekki síst bitnað á leikskólum, meðal annars með því 

að spara yfirvinnu og því er meira um lokanir, eins og foreldri útskýrir: „Ég held að þeir séu 

með 4 eða 5 heila skipulagsdaga. Það var einum bætt við í ár vegna þess að ekki á að halda 

starfsmannfundi utan vinnutíma.“ Önnur orðræða sem má tengja beint við kreppuna er óttinn 

við vinnuveitandann: „það er ekki vel séð að fólk sé frá og nóg er að fólki sem vantar vinnu 

og margir allir hræddir um sig.“ Þeir foreldrar sem réttlæta fjölda starfsdaga gera það út frá 

menntunarfræðilegu sjónarhorni, það er að segja að starfsfólk þurfi tíma til þess að 

skipuleggja menntun barnanna, eins og þetta foreldri lýsir vel: „margir halda að þetta sé 

ekkert mál að skipuleggja starf innan leikskólanna en þetta er heljarins mál.“ Auk 

menntunarhlutverks leikskólans þjónar hann foreldrum með því að bjóða börnum þeirra 

viðveru sem ákvarðast meðal annars af vinnudegi foreldra (Leikskólastefna FL, 2008). 

Andstæðan felst í því að sumir foreldrar líta fyrst og fremst á þjónustuhlutverkið á meðan að 

aðrir vilja ekki síður setja menntunarhlutverkið á oddinn. Lítið áberandi orðræðu um að það 

felist tækifæri í því að geta verið heima með börnunum sínum í nokkra daga á ári, ætti að 

vera haldið meira á lofti af hálfu leikskóla sem tækifæri til þess að þróa samstarf foreldra og 

fagfólks á jafnréttisgrundvelli (Rodd, 2004: 171). Það mætti til dæmis gera með því að tengja 

foreldra við verkefni barnsins síns í leikskólanum, eins og gert var í þróunarverkefninu um 

eðlisfræði í leikskóla (Haukur Arason og Kristín Norðdahl, 2005: 47). 

Samkvæmt orðræðu foreldra virtist viðhorf þeirra til einkarekinna leikskóla vera að 

ýmsu leyti ólíkt viðhorfi þeirra til sveitarfélagarekinna leikskóla. Oft virtist ólíkt viðhorf hafa 

mótast vegna ólíks áfrýjunarvalds. Ef rætt er um óréttláta reglu, að mati foreldris, er hægt að 

áfrýja á æðri staði ef ekkert er gert með það sem maður segir: „ myndi ég kvarta við 

leikskólastjórann og svo við leikskólayfirvöld ef viðbrögð leikskólastjóra væru ekki 

ásættanleg.“ Á hinn bóginn segir foreldri sem er líka óánægt með reglu í einkareknum skóla: 

„enda einkarekið dæmi og eigendurnir mega jú bara setja þessar reglur ef þeim sýnist svo.“ 

Foreldrar mátu völd sín gerólíkt eftir því hvort um einkarekinn eða sveitarfélagarekinn skóla 

var að ræða. Athygli vekur að aldrei var minnst á það að nota leiðir eins og foreldraráð 

leikskóla (sbr. IV. kafla, 11. gr. Laga um leikskóla nr. 90/2008) til þess að koma óánægju á 
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framfæri. Þó eru til foreldraráð sem vilja takast á við það að vera farvegur fyrir raddir 

foreldra (Leikskólinn Hádegishöfði 2010). 

Sumir einkareknir skólar eru mikið í umræðu foreldra, eins og hér kemur fram: „Ég 

mæli með Hjallastefnunni. Hún er alltaf að þróast og hún er svo barnvæn og þau fá algjörlega 

að njóta sín að vera þau sjálf.“ Aðbúnaður og umönnun barnsins og það að hver einstaklingur 

fái að njóta sín er það sem foreldrar leggja höfuðáherslu á og vilja hafa áhrif á (Kópavogsbær 

2010: 3). Einkareknir leikskólar fá líka þá einkunn hjá foreldrum að þeir séu flottir, þar sé 

verið að gera hluti sem eru svolítið öðruvísi, óhefðbundnir en reyndar líka „fullkomnir 

eitthvað“ í frekar neikvæðri merkingu. Sams konar orðræða var ekki til staðar fyrir 

sveitarfélagareknu leikskólana.  

5.4 Upplýsingaleit 

Sá óútskýranlegi munur í orðræðu foreldra, sem virðist tilkominn eingöngu vegna 

rekstrarforms, leiðir beint yfir í seinasta þemað sem er um upplýsingar um leikskóla. Þar er 

oftast verið að tala um sveitarfélagarekna leikskóla, enda eru þeir flestir. Þar er heldur ekki 

verið að tala um stefnu eða innihald kennslu, heldur viðhorf sem oft virðist mótað af 

tilfinningum, eins og áður hefur komið fram: „Það er mjög notarlegt andrúmsloft í 

leikskólanum og mikil áhersla lögð á kærleikann. Það er sveigjanleiki og reynt að hugsa um 

þarfir hvers barns eins vel og hægt er.“ Leikskólar eru yndislegir, kósý, algjört æði, frábærir 

og því um líkt. Samt er líka verið að orða það sem foreldrum finnst vera gott starf eins og: 

„Mér finnst frábært að það sé sungið á hverjum morgni og mikil útivist.“ Sú orðræða er þó 

sjaldgæf en gætir helst hjá þeim sem gefa ráð um það hvað beri að spyrja um og skoða þegar 

leikskóli er heimsóttur. Þegar orðræðan um starfsfólkið er skoðuð, þá er hún um yndislegar 

konur eða stúlkur. Starfsfólkið er bara æði, þær eru alveg frábærar, alveg æðislegar konur, 

stelpurnar eru æðislegar. Karlar eru ekki nefndir, enda eru þeir bara 4% starfsfólks leikskóla 

og flestir í ræstingum (Hagstofa Íslands, 2010. Starfsfólk í leikskólum 2009: 3 og 4). Kannski 

voru heldur engir karlar að vinna í þeim leikskólum sem til umræðu voru. Það kom fram í 

rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010: 25) að starfsfólk leikskólanna er lykilpersónur í lífi 

barna og foreldra þeirra og ánægja foreldra með leikskólana hélst í hendur við ánægju þeirra 

með starfsfólkið. Það kemur heim og saman við það að í yndislegum leikskólar eru konurnar, 

stúlkurnar bara æði. Orðið kennari eða leikskólakennari kemst nánast ekki á blað nema ef 

vera skyldi í athugasemdum eins og: „Mér finnst leikskólinn algjört æði og kennararnir líka,“ 

en hér er erfitt að vita hvort átt sé við leikskólakennara eða hvort allir séu bara „kennarar“ 

eins og allir eru „þær“ eða „stúlkurnar“ eða „konurnar“. Kennararnir breyttust líka fljót í 
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„þær“ eins og kom fram hjá foreldrinu sem var óánægt með það hvernig farið var með 

regngallann. Á nokkrum stöðum brá fóstrunum líka fyrir sem safnheiti yfir starfsfólk 

leikskóla. Þarna virðist vera ríkjandi orðræða eða jafnvel lögmál um það hvaða orð eru notuð 

yfir starfsfólk leikskóla. Orðræðan er viðtekin og virkar eins og linsa til þess að sjá heiminn. 

Linsan ákveður hvað þú sérð (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006: 179-180). Foreldrar virðast 

halda í ímynd af konunum sem passa börnin fyrir foreldrana og hafa lengst af gert það 

ánægjunnar vegna af því þær hafa svo gaman af börnum. Slíkar manneskjur eru auðvitað 

yndislegar. 

Það eru þó foreldrar sem finnst menntun starfsfólks skipta máli: „Og starfsfólkið er 

einmitt „stúlkur“, ungar og ekki menntaðir leikskólakennarar.“ „Og langflest starfsfólk 

fagmenntað.“ Á 35 þráðum um efnið voru aðeins tveir þátttakendur sem fundu hjá sé þörf eða 

sáu ástæðu til þess að benda á einmitt þetta. Það má því ætla af þessari orðræðu um „þær, 

konurnar, stúlkurnar“ að viðhorf barnalandsforeldra til menntunar og starfs leikskólakennara 

séu í samræmi við þau viðhorf sem komu fram hjá Alþýðusambandi Íslands um það að engin 

rök mæltu með lengingu leikskólakennaranámsins (Alþýðusamband Íslands 2008: 4). 

Rýnihópur foreldra, (Reykjavíkurborg, Leikskólasvið 2008: 11) sem viðraði framtíðarsýn 

fyrir leikskólann, vildi þó sjá fjölbreytt metnaðarfullt starf, byggt á uppeldisfræðilegum 

kenningum. Þátttakendur á Barnalandi koma með viðhorf sín og reynslu utan netsins inn í 

samskiptin þar (Kendall, 1999: 58) og halda sig við viðtekna orðræðu um notalegheit. 

Á Barnalandi voru samt raddir sem gefa góð ráð – farðu sjálf og skoðaðu, talaðu við 

rétta fólkið og spurðu. Hér virðist foreldri vera með beina samsvörun við Aðalnámskrá 

leikskóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2010: 24) er það segir: „Ég myndi spyrja út í leiksvæðið, 

útiveruna, matinn, skipulagt starf, stærð deilda, leikfangakost, starfsmenn og 

starfsmannabreytingar o.s.frv..“ Þetta gefur leikskólakennurum líka hugmyndir um það hvaða 

upplýsingar foreldrar vilja fá og þá í framhaldinu hvort þær séu foreldrum aðgengilegar, til 

dæmis á heimasíðu viðkomandi skóla eins og foreldrar óska eftir (Kópavogsbær, 2010: 7-8). 

Það kom fram að háskólamenntuðum starfsmönnum hefur fjölgað mikið í leikskólum á 

undanförnum árum (Hagstofa Íslands, 2010. Starfsfólk í leikskólum 2009: 3-4). Sú breyting 

ætti að vera sýnileg foreldrum á heimasíðum, þannig að foreldrar viti hvaða menntun það 

starfsfólk hefur sem vinnur með börnin þeirra. Foreldrar þurfa líka að fá upplýsingar um það 

hvernig hinn fjölbreytti mannauður sem er í leikskólum er nýttur. Það er leikskólanna sjálfra 

að upplýsa foreldra um það að starfsmenn leikskóla séu ekki bara „þær“, heldur hafi nafn, 

stöðu og fagþekkingu á mismunandi sviðum og að sú þekking sé nýtt í skólanum í þeirri 

viðleitni að bæta leikskólana, þjónustulega sem menntunarlega. 
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5.5 Rannsóknarspurningu svarað 

Tilgangurinn með þessu verkefni var að greina orðræðu um leikskóla á samskiptavefnum 

Barnalandi, um hvað er talað og hvaða þættir í samstarfi foreldra og leikskóla verða til þess 

að foreldri setur inn umræðuþráð á þennan vettvang. Rannsóknarspurningin var þessi: 

Hvernig er orðræða foreldra á Barnalandi um starfsemi leikskóla?  

Foreldrar tjáðu sig á mjög tilfinningaríkan hátt um leikskóla barnsins síns, hvort sem þeir 

voru ánægðir með leikskólann eða voru að pirra sig yfir einhverju í samskiptunum við hann. 

Þeir notuðu því oft gildishlaðin orð í umræðum á vefnum. Lýsingar á atvikum og upplifunum 

voru líka mjög tilfinningaþrungnar og til þess fallnar að skapa ákveðna meðvirkni hjá öðrum. 

Skoðanir voru mjög skiptar um nánast allt sem var rætt; um starfsfólk leikskóla, einkum voru 

leikskólastjórar umdeildir, um reglur sem leikskólar setja, um þjónustu sveitarfélaganna sem 

reka skólana, um reynslu af leikskólum þegar eftir henni var leitað; um menntun barnanna í 

leikskólanum og svo framvegis. Það mátti víða greina valdatengsl foreldra og leikskóla í 

umræðunum. Oftast var það leikskólinn sem hafði formlegt vald, en formleg og óformleg 

völd foreldra komu stundum í ljós. Það gætti líka valdaleysis í umræðu þeirra. Það var 

nokkuð algengt að tala um samskiptin við leikskólann í kvörtunartón, en þeir sem gáfu ráð 

bentu á ýmsar leiðir til úrbóta. Rödd foreldrisins sem segir: „Það er örugglega hægt að finna 

einhverja sameiginlega leið“ er dæmigerð fyrir þær ráðagóðu raddir sem tóki þátt í 

umræðunum.  

Foreldrar töluðu um mjög margt. Það var mikið um upplýsingaleit. Þeir voru að leita 

sér ráða varðandi eitt og annað, að bera sig saman við aðra, að gefa öðrum ráð og miðla af 

reynslu sinni. Reynsla foreldra af því að vinna sjálfir í leikskóla hafði stundum áhrif á viðhorf 

þeirra sem voru jákvæðir, til dæmis gagnvart reglum leikskólans og sjónarmið þeirra og 

annarra foreldra fóru ekki alltaf saman. Þessir starfsmenn voru því oft fulltrúar valdsins í 

umræðunum. 

Ýmislegt gat orðið til þess að foreldri setti inn umræðuþráð: Mest bar á upplýsingaleit en 

óánægja eða pirringur út í leikskólann var líka talsvert áberandi orsök. Það má gera ráð fyrir 

því að stundum hafi tilgangurinn fyrst og fremst verið sá að fá útrás fyrir tilfinningar sínar á 

meðal vina á netinu, því aldrei fréttist af því á Barnalandi að foreldri hefði farið eitthvað 

lengra með málið, eins og því var oft ráðlagt að gera; kvarta á æðri stöðum. Foreldri sem 

segir: „Ætti maður að spyrja að því?“ er óöruggt um það hvort það eigi að spyrja um ákveðið 

atriði í leikskólanum. Fyrir þetta foreldri og fleiri virðist þátttaka í umræðum á Barnalandi 

hafa verið fyrsti kostur til þess að afla sér upplýsinga. 
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Tilfinningaorðræðan, sem oft einkenndi spjall foreldra um leikskóla barnanna almennt, 

gefur ekki tilefni til mikilla ályktana um raunverulega kosti og galla leikskóla í hugum 

foreldra. Ef marka má umræðuna er margt, jafnvel flest, vel gert, þó auðvitað megi alltaf 

eitthvað finna að. Gildishlaðin umræðan gefur aftur á móti góða vísbendingu um það hversu 

nálægðin er mikil við foreldrana og að starfsfólkið virðist vera meira eins og ættingjar, 

yndislegir eða leiðinlegir, í stað þess að foreldrar leggi á það faglegt mat.  

Gaman hefði verið að skoða fleira í orðræðu foreldra en það sem tekið er fyrir í þessu 

verkefni. Ég nefni orðræðu um deildarstjóra í leikskóla, hlutverk hans og ímynd sem að 

einhverju leyti blandaðist saman við hlutverk og ímynd leikskólastjóra. Þegar þetta er skrifað 

á vordögum 2011, eru foreldrar að mótmæla fækkun stjórnenda í leikskólum og hefði verið 

gaman að rannsaka sérstaklega málefni leikskólanna með tilvísunum í það hvernig foreldrar 

tjá sig til dæmis um efnið á fundum með borgarstjóranum í Reykjavík (Ríkisútvarpið, 2011). 

Þar hafa foreldrar svo sannarlega látið í sér heyra og staðið saman sem hópur. 
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