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Ágrip 
Ritgerð þessi byggir á eigindlegri rannsókn á upplifun og reynslu foreldra með 
ADHD eða ADD greiningu á heimanámi eigin barna og samskiptum þessara foreldra 
við umsjónarkennara barnanna. Tilgangur rannsóknarinnar var að öðlast skilning á 
ADHD/ADD meðal foreldra og hvort og þá hvernig röskunin hefði áhrif á upplifun 
þeirra af heimanámi barnanna. Fræðilegri umfjöllun, niðurstöðum rannsóknarinnar og 
umræðu var skipt í þrjú megin þemu: ADHD/ADD, heimanám og samskipti/samstarf 
milli foreldra og umsjónarkennara. 

Gagnaöflun fór fram árin 2009 og 2010. Tekin voru viðtöl við þrjár mæður með 
ADHD/ADD greiningu og þrjá umsjónarkennara barnanna þeirra. Gagnasöfnun fól 
einnig í sér úttekt og greiningu á rannsóknum og skrifum fræðimanna á hverjum 
rannsóknarþætti fyrir sig. Skoðaðar voru íslenskar rannsóknir sem og erlendar.  

Helstu niðurstöður voru þær að á heildina litið áttu mæðurnar ánægjuleg 
samskipti við kennarana, samskiptin einkenndust af virðingu, trausti og trúnaði og 
markmið með samstarfinu voru oftast nær skýr. Velferð og menntun barnanna var í 
fyrirrúmi og kennararnir horfðu á barnið í víðu samhengi og tóku velferð 
fjölskyldunnar með í heildarmyndina. Ákvarðanir voru teknar í sameiningu og 
mæðurnar upplifðu sig sem hluta af menntunarliði eigin barna. Allir þessir þættir og 
fleiri til gerðu það að verkum að samstarfið gekk almennt vel og viðmælendur voru 
oftast nær sáttir og ánægðir. Mæðurnar, sem höfðu allar lent í hrakningum í 
grunnskóla og átt erfiða skólagöngu, voru í mismiklum mæli ennþá að vinna úr 
erfiðri reynslu sinni, en aðdáunarvert var hvernig þær nýttu þessa reynslu börnum 
sínum til góðs. Viðhorf þeirra til heimanáms var blendið, en þeim fannst að þó svo að 
heimanám ætti það til að vera óskipulagt og ómarkvisst þá væru ákveðnir þættir, eins 
og lestur, sem yrði að þjálfa heima. Öllum viðmælendunum sex bar saman um að 
þátttaka foreldra í námi barna skipti máli þegar horft væri til lengri tíma. Einnig 
töluðu þeir um að stuðningur og áhugi foreldra á því sem barnið tæki sér fyrir hendur 
skilaði árangri, meðal annars bættum námsárangri. Þátttaka foreldra í námi barna var 
því almennt talin mikilvæg og í því ljósi væri áríðandi að tryggja að samskiptin væru 
sem heiðarlegust og hver einstaklingur axlaði þá ábyrgð sem honum bæri. 
Viðmælendur töluðu í því samhengi um mikilvægi þess að hlutverk hvers og eins 
aðila væru skýr og skólinn þyrfti að hafa stefnu í heimanámi, tilgangur þess og 
markmið samstarfs yrði að vera ljós til að vel tækist til. Traust, virðing og trúnaður 
var því, að mati viðmælendanna, lykillinn að farsælu samstarfi milli heimilis og 
skóla.  
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Summary 
This essay is based on a qualitative study on parents diagnosed with ADHD or ADD, 
how they see and experience their children’s homework assignments and how these 
parents interact and cooperate with their children’s teachers. The purpose of this 
study was to acquire a deeper understanding of ADHD/ADD among parents and if 
and how this disorder influences their experience of their children’s home 
assignments. The academic discussion and results are divided into three different 
themes: ADHD/ADD, home assignments and parent/teacher cooperation and 
interaction.   

The study data was acquired during 2009 and 2010. Three mothers with 
ADHD/ADD were interviewed, as were three of their children’s teachers. The data 
acquisition also involved evaluation and analysis of academic writings and research 
concerning each study factor in which both Icelandic and international sources were 
included. 

The primary result of the study is that the mothers’ interaction with the teachers 
are on the whole pleasing and characterized by respect, trust and confidentiality and 
the objective of their cooperation are generally clear, with children’s welfare and 
education at the forefront. The teachers look at the child from a wide perspective and 
the family’s overall wellbeing is taken into account. Decisions concerning the 
children’s education are taken jointly by teachers and mothers, which in turn makes 
the mothers feel like they are a part of their child’s education process. These factors 
and more have caused the cooperation to be generally successful and the participants 
to be generally happy and satisfied with it. These mothers, who all suffered 
difficulties at school, are all to a more or a lesser degree still processing their arduous 
experiences but it is admirable how they have utilized these experiences for their 
children’s benefit. Their attitude towards home assignments is mixed but despite their 
position that home assignments tend to be unorganized and unsystematic, they feel 
that certain aspects, such as reading, require training at home. All six participants 
agree that parent participation in the education of their children has an immense long-
term value. They also discuss the advantages of parent support and interest in their 
child’s activities and how it can for example lead to improvements at school. Thus 
the involvement of parents in their children’s study is generally regarded important 
and with that in mind it is important to ensure honest interactions and that each 
individual assumes their responsibility. In this context the participants in the study 
spoke of the importance of it being clear what is expected of each party involved. 
They also feel that the purpose and aim of home assignments must be clear and 
understood by all involved in order for them to be successful. According to the 
participants, the key to successful cooperation between home and school is thus trust, 
respect and confidentiality. 
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Formáli 
Þessi ritgerð er rannsóknarverkefni, lagt fram til fullnaðar meistaraprófi í 

menntunarfræðum við Háskólann á Akureyri og er vægi verkefnisins 40 einingar. 

Leiðsögukennari var Ingibjörg Auðunsdóttir sérfræðingur á Skólaþróunarsviði 

kennaradeildar, Hug− og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Henni kann ég 

mínar bestu þakkir fyrir dygga aðstoð, trausta og styðjandi leiðsögn, jákvæðni og 

gagnlegar ábendingar. Einnig vil ég þakka kennurum við framhaldsbraut 

kennaradeildar Háskólans á Akureyri fyrir innblástur, góða kennslu og víðsýni, en 

fyrst og fremst fyrir að gera mér kleift að hafa trú á eigin hæfni og getu. Í verkefni 

sem þessu þarf maður á öllum þessum þáttum að halda.  

Ég stend í mikilli þakkarskuld við viðmælendur mína, en án þeirra hefði þessi 

rannsókn aldrei orðið að veruleika. Ég óska þeim öllum alls hins besta í framtíðinni.  

Sigurði Hjartarsyni og Valdimar Gunnarssyni þakka ég fyrir yfirlestur 

ritgerðarinnar, Selmu Dögg Sigurjónsdóttur fyrir uppsetningu á ritgerðinni og 

Tryggva Gunnarssyni fyrir að þýða ágripið yfir á ensku.  

Fjölskyldu minni þakka ég allan þann stuðning og skilning sem þau sýndu mér 

meðan námið átti hug minn allan. Móður minni, Sigurlaugu Öldu Þorvaldsdóttur, 

þakka ég óendanlega þolinmæði, góðar athugasemdir við yfirlestur ritgerðarinnar og 

gagnlegar ábendingar í samræðum um verkefnið. Einnig þakka ég vinum mínum fyrir 

að vera til og hafa trú á verkefninu og mér, að tala í mig kjark þegar illa gekk og 

gleðjast með mér þegar tilefni var til. Stuðningur fjölskyldu minnar og vina er 

ómetanlegur. 
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1. Inngangur 

1.1. Sögulegt yfirlit ADHD 
Árið 1845 var Dr. Heinrich Hoffman fyrstur manna til að lýsa einkennum ADHD. 

Ásamt því að vera læknir var hann skáld og skrifaði bækur um margvísleg efni. 

Hann hóf að skrifa barnabækur eftir að hann uppgötvaði hve lítið var til af lesefni 

fyrir ungan son hans. Í einni bók hans The Story of Fidgety Philip er að finna 

nákvæma lýsingu á ungum dreng með ADHD þó hann hafi ekki verið skilgreindur 

sem slíkur (ADHD samtökin, 2008a). Það var svo árið 1902 sem Sir George F. Still 

lýsti hópi hvatvísra barna með mikla hegðunarörðugleika sem hann taldi orsakast af 

vanvirkni gena, en ekki lélegu uppeldi. Síðar var þessari hegðun gefið nafnið ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) eða athyglisbrestur með ofvirkni. Still gaf 

út safn fyrirlestra um þetta efni við Royal College of Physicians í Englandi (ADHD 

samtökin, 2008a). Það er því ljóst að ADHD er ekki röskun sem nýlega er komin til, 

menn hafa lengi velt fyrir sér einkennum ADHD og lækningu. Hvað sem því líður 

hefur lengst af verið talið, að ADHD væri aðeins að finna meðal barna og þetta væri 

röskun sem eltist af þeim. Nýlegar rannsóknir sýna að svo er ekki og undanfarið 

hefur sjónum í auknu mæli verið beint að fullorðnum einstaklingum. Lítið er vitað 

um ADHD meðal fullorðinna og því er mörgum spurningum ósvarað. Þessi rannsókn 

svarar vonandi einhverjum af þeim spurningum sem brenna á rannsakanda.  

1.2. Skilgreining nokkurra meginhugtaka og skammstafana 
Í upphafi er mikilvægt að skilgreina nokkur meginhugtök sem notuð verða í 

ritgerðinni:  

Ofvirkni: ,,það að vera ofvirkur” (Íslensk orðabók, 2007:725). 

Ofvirkur: ,,með einkenni ofvirkja, haldinn hóflausri athafnaþrá” (Íslensk orðabók, 

2007:725). Þessar skýringar eru óbreyttar frá fyrri útgáfum (Íslensk orðabók, 

1988:706; Íslensk orðabók, 2002:1086). ,,Ofvirkni er truflun í hegðun og 

einbeitingu” (Páll Magnússon, 2009).  

Ekki er að finna skýringu á athyglisbresti í Íslensku orðabókinni (2007).  
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ADHD: alþjóðleg skammstöfun og stendur fyrir hugtakið Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder, sem þýtt er athyglisbrestur með ofvirkni, eða vanhæfni við 

að halda athygli, hvatvísi og/eða eirðarleysi. ADHD er að finna bæði meðal barna og 

fullorðinna (ADDA Attention Deficit Disorder Association, 2009; Barkley, 2010).  

ADD: alþjóðleg skammstöfun fyrir hugtakið Attention Deficit Disorder, sem þýtt er 

athyglisbrestur án ofvirkni.  

Í ritgerðinni verður notast við þessar alþjóðlegu skammstafanir. Almennt er notuð 

skammstöfunin ADHD nema þegar sérstaklega eða eingöngu er fjallað um ADD, 

athyglisbrest án ofvirkni. 

1.3. Kveikjan að rannsókninni 
Á rúmlega sex ára kennsluferli mínum starfaði ég sem kennari við sérskóla þar sem 

nokkrir nemendur voru með ADHD. Einnig átti ég samskipti við foreldra sem sumir 

hverjir glímdu einnig við ADHD. Samskipti við foreldra var veigamikill þáttur í 

starfi mínu og voru þessi samskipti oft persónuleg. Hluti af þessum samskiptum átti 

sér stað í tengslum við heimanám og ýmislegt tengt því. Almennt gera skólar þá 

kröfu til foreldra að þeir fylgist með heimanámi barna sinna og leiðbeini þeim ef 

þörf er á. Minn skóli var engin undantekning þar á. Ég komst fljótt að því að það 

voru ekki einungis nemendurnir sjálfir sem þurftu að glíma við heimanám, foreldrar 

þeirra áttu oft á tíðum einnig erfitt með heimanám barnanna og ákveðin togstreita og 

gremja myndaðist gagnvart heimanámi. Ég sá einnig að meðal foreldra með ADHD 

virtist margt vera sameiginlegt, sem ekki var að finna hjá öðrum foreldrum. Í 

gegnum samstarf mitt við þennan foreldrahóp kviknaði áhugi minn á að rannsaka 

heimanámið og samskipti foreldra við umsjónarkennarann. Þar sem þetta efni hefur 

hingað til lítið sem ekkert verið rannsakað taldi ég þörfina á því mikla.  

1.4. Markmið og tilgangur 
Töluvert hefur verið ritað almennt um heimanám, en minna hefur það verið 

rannsakað frá sjónarhorni foreldra. Það sama er að segja um ADHD meðal 

fullorðinna. Hingað til hefur sjónum einkum verið beint að börnum með ADHD og 

lítið er til af efni um viðhorf foreldra með ADHD til heimanáms. Einnig er almennt 

afar lítið til um samskipti kennara og foreldra með ADHD og hvernig hægt er að 

byggja upp árangursríkt samstarf. Það virðist almennt ríkja leynd yfir því hvaða 
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foreldrar eru með ADHD greiningu. Foreldrum er í sjálfsvald sett hvort þeir láta vita 

af röskun sinni, en tilhneiging virðist vera til að láta það ógert. Það getur valdið 

ýmsum erfiðleikum í samstarfi þessara hópa. Það er von mín að þessi rannsókn veki 

umræðu um fullorðna einstaklinga með ADHD og hversu mikil áhrif röskun þeirra 

getur haft á daglegt líf þeirra. Einnig vonast ég til að geta varpað ljósi á hvernig 

þessir foreldrar upplifa heimanám barnanna og hvaða leiðir er hægt að fara til að 

foreldrar og kennarar bindist sterkum böndum og vinni ötult starf saman. 

Heimanámið getur verið mikilvæg leið í því samstarfi.  

1.5. Rannsóknarspurningar 
Í viðtölunum mun ég leitast við að fá svar við þremur megin spurningum: Hver er 

persónuleg reynsla og upplifun foreldra með ADHD eða ADD af heimanámi eigin 

barna? Hvaða þættir hafa áhrif á reynsluna og upplifunina? Hvernig er samstarfi 

umsjónarkennara við foreldra með ADHD eða ADD háttað? 

1.6. Rannsóknaraðferð 
Aðferðin sem ákveðið var að nota við rannsóknina er eigindleg, fyrirbærafræðileg 

rannsókn í anda Vancouver–skólans. Vancouver−skólinn byggir á þeirri 

hugmyndafræði að reynsla og sýn hvers einstaklings á heiminn mótist af fyrri 

reynslu hans og eigin túlkun. Sú sýn hefur áhrif á hvernig hann lifir lífi sínu, sér 

heiminn og líf sitt (Sigríður Halldórsdóttir, 2003:249). Aðferðin leggur áherslu á 

viðtöl og í þessari rannsókn voru tekin viðtöl við þrjár mæður með ADHD eða ADD 

greiningu og þrjá umsjónarkennara barnanna þeirra.  

1.7. Uppbygging ritgerðar 
Uppbygging ritgerðarinnar er á þann veg að í 2. kafla er fræðileg umfjöllun sem 

skipt er í þrjá kafla; ADHD, heimanám og samskipti heimilis og skóla. Umfjöllun 

um þessa þætti skarast óhjákvæmilega. Í 3. kafla er aðferðafræðin sem stuðst var við 

í rannsókninni kynnt. Fjallað er um gagnasöfnum og úrvinnslu gagna, réttmæti 

rannsóknarinnar og siðferðileg álitamál. Í 4. kafla er greint frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar og umræða fylgir í kjölfarið í 5. kafla.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Hér á eftir fer fræðileg umfjöllun um ADHD, heimanám og samskipti heimila og 

skóla. Varpað verður ljósi á hvað einkennir ADHD meðal fullorðinna einstaklinga og 

ýmsar kenningar um heimanám verða skoðaðar. Að lokum verður fjallað um 

samskipti heimilis og skóla út frá mismunandi sjónarhornum.  

2.1 ADHD 

2.1.1 Skilgreining á ADHD 
Ekki er fólk á eitt sátt um hvað veldur ADHD. Flestum ber þó saman um að rekja 

megi ADHD til frávika í gerð og starfsemi taugaboða í miðtaugakerfi og sé því 

taugalífeðlisfræðileg röskun, sem yfirleitt kemur fram fyrir 7 ára aldur (Brown, 

2005:59−61). ADHD er því ekki sjúkdómur og engin lækning er til við ADHD 

(ADHD samtökin, e.d.; Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2007; Grétar Sigurbergsson, 2008; 

Jans, Philipsen, Graf, Ihorst, Gerlach og Warnke, 2009:33; Margrét Valdimarsdóttir, 

Agnes Huld Hrafnsdóttir, Páll Magnússon og Ólafur Ó. Guðmundsson, 2005:409). 

ADHD er að finna hjá báðum kynjum, í öllum löndum, ólíkum 

menningarsamfélögum, kynþáttum og stéttum (Smith, Polloway, Patton og Dowdy, 

2004:128). ADHD erfist í langflestum tilfellum en rannsóknir benda einnig til að um 

aðrar leiðir geti verið að ræða, svo sem ef skerðing verður á starfsemi í stjórnstöð 

heilans eða ef skaði verður á fóstri eða móðir veikist á meðgöngu (Bilkey, 2008:5; 

Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2005:24; Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson og 

Páll Magnússon, 2000:415−416; Grétar Sigurbergsson, 2008:11). Erfiðlega hefur þó 

gengið að sanna aðrar tilgátur en þá að ADHD erfist. Börn fullorðinna með ADHD 

eru 7−10 sinnum líklegri til að vera með ADHD en önnur börn (Barkley, Murphy og 

Fischer, 2008:28). Kutscher (2008) bendir á að ef barn er með ADHD eru um 40% 

líkur á að annað foreldrið sé með ADHD (Kutscher, 2008:70). Í Konsensus 

yfirlýsingunni, sem er yfirlýsing og útskýring fjölmargra vísindamanna á ADHD, 

kemur fram að erfðir útskýri 70−95% ADHD einkenna (Barkley, 2002b:90). Hvað 

tíðni og kynjaskiptingu snertir ber heimildum nokkuð saman. Algengi er hærra hjá 
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drengjum, um það bil þrír drengir greinast á móti hverri stúlku með ofvirkniröskun 

(Biederman, o.fl., 2002:36). Heimildum ber ekki saman um tíðni ADHD. Barkley 

(2000) telur að um 3−7% barna hvar sem er í heiminum glími við ADHD, en Brown 

(2005) segir að 7−10% allra jarðarbúa glími við ADHD eða ADD (Barkley, 2000:20; 

Brown, 2005:xvii). Þegar nánar er skoðað þurfa þessar tölur ekki að vera svo ólíkar 

þar sem Barkley er aðeins að tala um börn með ADHD en Brown horfir á stærra 

úrtak og víðari viðmið. 

Árið 2001 hóf Íslensk erfðagreining fyrstu íslensku rannsóknina á erfðum 

ADHD. Í þeirri rannsókn kemur meðal annars fram að AHDH er mjög ættlæg 

röskun hér á landi og skyldleiki einstaklinga með ADHD greiningu er mun meiri en 

venja er meðal Íslendinga. Slíkur skyldleiki gefur sterklega til kynna að röskunin 

gangi í erfðir, en ekki er þó hægt að útiloka að einkennin tengist lærðri hegðun úr 

umhverfinu (ADHD samtökin, 2007:10−11). 

Hegðunareinkennum ofvirkra er oft skipt í þrjá flokka. Fyrst er að nefna 

ofvirknieinkennin sjálf sem lýsa sér með mikilli hreyfivirkni, einstaklingarnir eiga 

erfitt með að sitja kyrrir, þeim liggur gjarnan hátt rómur, hlustun er stundum óvirk 

og þeir geta verið hættulegir sér og öðrum, til dæmis í umferðinni þar sem þeir eru 

stöðugt að flýta sér. Þessir einstaklingar eiga erfitt með að koma sér að verki og 

halda athyglinni við tiltekið verk, eru gjarnan með mörg járn í eldinum í einu, en 

enda oft með mörg ókláruð verk. Í öðru lagi eru einkenni athyglisbrests þau að 

einstaklingar eiga erfitt með að einbeita sér og verða auðveldlega fyrir truflunum. 

Þetta leiðir meðal annars til þess að einstaklingar eiga erfitt með að ljúka verkefnum 

sem þeir byrjar á og ákveðið skipulagsleysi er oft áberandi. Þessir einstaklingar hafa 

tilhneigingu til að vaða stöðugt úr einu í annað, þeir eru gleymnir í daglegum 

athöfnum, minni þeirra er oft á tíðum gloppótt og tímaskyn lélegt. Þeir virðast ekki 

hlusta þegar talað er við þá, þeir týna gjarnan dótinu sínu og þeir láta auðveldlega 

truflast af utanaðkomandi þáttum. Að lokum er einhvers konar blanda af hinum 

tveimur. Við einkennin bætast svo gjarnan hvatvísi, áráttuhegðun, stjórnleysi og 

fleiri þættir. Í rauninni er einhvers konar blanda algengasta formið (ADHD 

samtökin, e.d.; Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2007; Barkley, Murphy og Fischer, 

2007:2; Grétar Sigurbergsson, 2008:10−11; Kutscher, 2008:16 og 86; Selikowich, 

2004:6−7 og 15−18).  

Skilin milli ofvirkni og athyglisbrests eru ekki alltaf skýr, en segja má að 

athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD) einkennist af meiri ofvirkni og beinist út á við, 
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það er einkennin eru sýnileg og einstaklingar oft fyrirferðamiklir. Athyglisbrestur án 

ofvirkni (ADD) einkennist hins vegar frekar af einbeitingarörðugleikum, 

skipulagsvandkvæðum, hægfara hugsunarferli, klunnalegum fínhreyfingum og 

beinast einkennin frekar inn á við, það er einkennin eru ekki augljós við fyrstu sýn 

(ADHD samtökin, 2008b; Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2007; Montano, 2004:19). Vert 

er að benda á að flestir upplifa einhvern tímann á ævinni eitthvert þeirra einkenna 

sem talin voru upp hér að ofan en það sem greinir einstaklinga með ADHD frá 

öðrum einstaklingum hvað einkennin varðar er að þeir upplifa yfirleitt stöðugt þessi 

einkenni. 

Fleira einkennir einstaklinga með ADHD. Þá skortir stundum sveigjanleika, til 

dæmis þegar skipta þarf úr einu verki yfir í annað og er þá ekki að undra þó börnum 

reynist erfitt þegar farið er í mismunandi verkefni í kennslustund og þau þurfa 

stöðugt að aðlaga sig nýjum verkefnum. Vinnsluminni einstaklinga með ADHD er 

oft á tíðum lélegt sem veldur því að þeir eiga erfitt með upprifjun, að heimfæra fyrri 

aðstæður á núverandi og læra af aðstæðum sem hafa valdið þeim erfiðleikum. Í raun 

má segja að einstaklingar með ADHD læri seint og illa af mistökum sínum og þeir 

geti ekki notað sína innri rödd eða skynsemisrödd til að komast hjá aðstæðum eða 

leiða sjálfan sig í gegnum þær. Skipulags− og lausnarhæfni þeirra er því stundum 

ábótavant og framtíðarsýn er oft á tíðum lítil. Þessir einstaklingar eru gjarnan fastir í 

núinu, en jafnframt ná þeir ekki að staldra nógu lengi við í líðandi stund til að 

hugleiða framtíðina (Kutscher, 2008:12−26). Þetta kann að virðast þversagnakennt, 

en sýnir í raun hve mikil ringulreið getur einkennt líf þessa fólks og hve 

margslungin einkennin eru. Þessum einstaklingum er þó ekki sama um framtíðina, 

þeir einfaldlega ná ekki að horfa mikið lengra en líðandi stund og lélegt tímaskyn á 

þar stóran þátt (Montano, 2004:19). Þannig má til dæmis reikna með að flest ADHD 

börn ætli að sinna heimanámi, en það er eitthvað annað sem fangar athygli þeirra 

fyrst og þau ná ekki að skipuleggja sig sjálf og tímann sem þau þurfa til 

heimanámsins. Að lokum er dagurinn á enda runninn og þau geta verið alveg jafn 

hissa, pirruð og svekkt eins og kennarinn þegar þau mæta í skólann með óunnið 

heimanám. Annað sem þarf að vera á hreinu er að þrátt fyrir að einstaklingar með 

ADHD eigi erfitt með að halda athyglinni við ákveðið verk eða hlut, þá er ekki þar 

með sagt að þeir séu ófærir um að halda athygli í langan tíma. Þeir eru aðeins færir 

um að halda athyglinni við það sem að þeirra mati er áhugaverðast hverju sinni. Því 

er ekkert óeðlilegt að börn nái að sökkva sér niður í tölvuleiki, eða taki leikföng 
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fram yfir heimanám líkt og fullorðnir einstaklingar sem fá brennandi áhuga á 

afmörkuðu efni sem þeir geta verið mjög fróðir um.  

2.1.2 Börn verða fullorðin 
Lengi vel var talið að ADHD röskun væri aðeins að finna hjá börnum (Montano, 

2004:18). Sökum þess hve lítið hefur verið horft til fullorðinna einstaklinga með 

ADHD, sérstaklega þess hóps sem ekki fékk greiningu fyrr en á fullorðinsárum, þá 

er þekking um efnið af skornum skammti (Toner, O'Donoghue og Houghton, 

2006:248). Áður en lengra er haldið skal bent á að ekki er hægt að ganga að því vísu 

að sömu einkennin eigi við börn og fullorðna með ADHD, en röskunin getur fylgt 

fólki alla ævi, þó í misjöfnum mæli (ADHD samtökin, 2008a, Barkley, 2010). 

Einnig er vert að benda á að flestir greiningastuðlar miðast við börn og þar sem 

birtingarmunur er á ADHD meðal barna og fullorðinna er erfitt að notast við 

greiningarstuðla barna við greiningar á fullorðnum. Greining á fullorðnum er því oft 

flókið ferli og er að hluta til byggt á huglægri reynslu einstaklingsins sjálfs og 

aðstandenda (Howes, 2004; Landlæknisembættið, 2007:10−11; Montano, 

2004:19−20). Áður fyrr var talið að ADHD væri ástand sem eingöngu væri að finna 

hjá börnum og unglingum og eltist því af þeim. Þetta er aðeins að hluta til rétt. 

Sagan sýnir að langt er síðan farið var að taka eftir að ADHD gæti verið að finna hjá 

börnum, eða alveg frá 1902, en ekki er langur tími síðan farið var að rannsaka 

ADHD meðal fullorðinna einstaklinga fyrir alvöru (Barkley, Murphy og Fischer, 

2008:24).  

Tíðni ADHD hjá fullorðnum var nokkuð á huldu fram yfir árið 2000 og 

fræðimönnum ber ekki saman um hversu algengt er að börn glími við ADHD og 

skyldar raskanir fram á fullorðinsárin (Barkley, Murphy og Fischer, 2008:17). 

Flestum ber þó saman um að á heimsvísu glími um það bil 4,5−4,7% fullorðinna 

einstaklinga við ADHD og 50−80 % þeirra barna sem í æsku voru greind með 

ADHD glíma ennþá við röskunina á fullorðinsárum. Eldri rannsóknir sýna þó tölur á 

bilinu 30−70% (Mannuzza, Klein, Bessler, Malloy og LaPadula 1998; Montano, 

2004:18; Wadsworth og Harper, 2007:102). Í eftirfylgnirannsókn, sem Katarina 

Michelsson (2007) gerði, kom fram að aðeins 15% af þeim sem greindust með 

ADHD í barnæsku töldu sig uppfylla greiningarskilyrði ADHD um þrítugt. Af 

hópnum glímdu 70% hins vegar enn við ýmis vandamál sem teljast til fylgiraskana. 

Ýmsar getgátur voru settar fram sem hugsanleg ástæða þessarar lágu tölu og ein var 
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sú að þessi tala fæst með sjálfsmati hópsins og hugsanlega vanmetur fólk vandamál 

sín (Michelsson, 2007:8−9). Hins vegar ber að taka fram að oft á tíðum breytist 

birtingarmyndin, margir ná að lifa góðu lífi með ADHD og ná jafnvel að nýta sér 

einkennin á jákvæðan og uppbyggilegan hátt (ADHD samtökin, 2008a; Ágústa Elín 

Ingþórsdóttir, 2005:85−86; Bilkey, 2008:8; Gísli Baldursson, Ólafur Ó. 

Guðmundsson og Páll Magnússon, 2000:417; Learning and attentional disorders 

society of western Australia Inc, 2007).  

Þar sem stutt er síðan farið var að viðurkenna að ADHD væri að finna hjá 

fullorðnum er lítið fræðilegt efni til um þennan aldurshóp. Mun meira er vitað um 

ADHD hjá börnum, en margt er líkt með báðum hópum, aðstæður eru þó aðrar 

(Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2005; Barkley, Murphy og Fischer, 2008:9). 

Ofvirknihegðunin sem er hvað mest áberandi og truflandi minnkar með hækkandi 

aldri, eða viðkomandi lærir að hafa stjórn á henni. Athyglisbresturinn helst hins 

vegar nær stöðugur og skipulagi og tímastjórnun er oft ábótavant hjá fullorðnum með 

ADHD. Rannsóknir sýna að þeir eru gleymnir, höndla áreiti oft illa, 

samskiptaerfiðleika gætir hjá mörgum og þeir eru oft áberandi einmana (ADHD 

samtökin, 2008a; Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2007; Bowes, 2001; Montano, 2004:19; 

Rief, 2007:32−33). Ýmsir fylgikvillar ADHD gera vart við sig á unglingsárunum og 

valda einstaklingum með ADHD oft meiri vandkvæðum en ofvirknin og 

athyglisbresturinn sjálfur. Sem dæmi um þetta má nefna kvíðaraskanir, 

einbeitingarörðugleika, þunglyndi, geðhvarfasýki, áráttuhegðun, svefntruflanir, 

þráhyggju og ofbeldis− og afbrotahneigð. Fullorðnum með ADHD er hættara við að 

leiðast út í notkun vímuefna, þeir lifa oft áhættusömu líferni, andfélagslegrar 

hegðunar gætir hjá þeim og dánaraldur þeirra er lægri en annarra þjóðfélagshópa 

(ADHD samtökin, 2008a; Barkley, 2002b:90; Bilkey, 2008:5−6; Jans o.fl., 2009:39; 

Montano, 2004:18). Reynsla þessara einstaklinga af skólagöngu er yfirleitt neikvæð 

og margir upplifa mikla höfnun og skilningsleysi (Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2007). 

,,Sá sem er með ADHD á fullorðinsárum hefur þurft að dragast með neikvætt 

sjálfsmat og stöðuga sjálfsgagnrýni og oft einnig gagnrýni frá öðrum” (Grétar 

Sigurbergsson, 2008:11). Margir fullorðnir einstaklingar fá meðferð við þessum 

fylgikvillum, en ekki við ofvirkninni sjálfri, sem er þó undirrótin að öllu. Þessir 

einstaklingar eiga það yfirleitt sameiginlegt að lífshlaup þeirra er gjarnan samfelld 

þrautaganga, sem hefur jafnvel byrjað áður en í grunnskóla kom. Því er ekki að 

undra að sjálfsmynd þessara einstaklinga sé oft á tíðum brotin og þeir líta á sig sem 
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tapara, ná ekki að klára það sem þeir byrja á og eru búnir að gefast upp á sjálfum sér. 

Ekki er óalgengt að upp safnist hálfkláruð verkefni. Í allri umræðu um sjálfsmynd 

einstaklinga með ADHD, er mikilvægt að muna að sjálfið er félagslegt fyrirbæri, það 

er sjálfsmyndin endurspeglar að stórum hluta hvernig viðhorf annarra rennur saman 

við eigið sjálf (Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2005:38). Algengt er að þessir 

einstaklingar telji sig heimska og lata, þó svo að í mörgum tilfellum séu þeir með 

eðlilega greind, jafnvel yfir meðalgreind (ADHD samtökin, 2008a; Ágústa Elín 

Ingþórsdóttir, 2005). Brýnt er að finna greind þeirra og hæfileikum réttan farveg. 

2.1.3 Fullorðnir með ADHD  
Einstaklingar með ADHD eru síður en svo einsleitur hópur, rétt eins og aðrir hópar 

samfélagsins. Fjölskyldumynstur og félags− og efnahagslegur bakgrunnur er 

mismunandi og þessir einstaklingar tilheyra mismunandi hópum í samfélaginu. 

Fullorðna með ADHD er  hægt að finna í flestum, ef ekki öllum starfsgreinum. Líf 

einstaklinga með röskun eða fötlun virðist að einhverju leyti ráðast af viðmiðum og 

gildum ráðandi viðhorfa í þjóðfélaginu hverju sinni og skýrir það ef til vill að hluta 

til hvers vegna sjálfsmynd þessara einstaklinga er oft jafn brotin og raun ber vitni. 

Einstaklingar með ADHD eru stundum á skjön við samfélagið, því samfélagið lagar 

sig ekki að einstaklingunum og þeim gengur illa að fóta sig í síbreytilegu og flóknu 

umhverfi. Neikvæð upplifun einstaklinga með ADHD af samfélaginu getur haft 

mikil áhrif á sjálfsmynd þeirra, ef til vill mun meiri en margir gera sér grein fyrir 

(ADHD samtökin, e.d.; ADHD samtökin, 2008a; Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 

2005:80−81; Bowes, 2001).  

Í rannsókn Banks og félaga (2008) voru tengslin milli ADHD meðal kvenna og 

foreldrahlutverksins könnuð. Í rannsókninni kom í ljós að mæður með ADHD höfðu 

lægra sjálfsálit er kom að barnauppeldi en samanburðarhópur og niðurstöður bentu til 

að þessar mæður ættu frekar í erfiðleikum með ýmsa þætti í uppeldi eigin barna. 

Börn þessara kvenna geta verið í aukinni hættu að þróa með sér hegðunarerfiðleika 

sem rekja má til þess að mæður þeirra eru með ADHD. Einnig kom fram að þessar 

mæður voru líklegri til að styðjast við uppeldisaðferðir sem skiluðu litlum árangri. Ef 

mæður með ADHD hafa takmarkað traust á eigin hæfileikum er kemur að 

móðurhlutverkinu þá er líklegra að þær kenni utanaðkomandi þáttum um þroska− og 

hegðunarvandkvæði eigin barna (Banks, Ninowsky, Mash og Semple, 2008:38−40). 

Þetta er mikilvægt að hafa í huga fyrir kennara og aðra sem að börnum koma, en eins 
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og niðurstöður Banks og félaga gáfu til kynna þá hættir þessum mæðrum til að skella 

skuldinni á vandamálum í uppeldi eigin barna á aðra. Ef sú staða kemur upp gæti 

samstarf milli foreldra og kennara reynst erfitt og það bitnað á þáttum eins og 

heimanáminu.  

Innan fötlunarfræða hefur sýn manna í auknum mæli beinst að rétti fólks með 

fötlun eða skerðingu til að hafa áhrif á eigið líf. Þar sem umræðan um fullorðið fólk 

með ADHD er frekar ný af nálinni er þessi hópur ennþá að berjast fyrir 

viðurkenningu á röskun sinni og einstaklingarnir geta farið á mis við margt í 

samfélaginu sem telst eðlilegt að geta og gera (Baker og Donelly, 2001:72−73). 

Helstu hindranirnar eru því líklega viðurkenning almennings á greiningu þeirra og að 

um raunverulega röskun sé að ræða, en ekki leti eða lært hjálparleysi (ADHD 

samtökin, 2008a; Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2005:36−39). Það að fá ADHD 

greiningu getur verið gott, því þá fá einstaklingarnir staðfestingu á hvað er að þeim 

og útskýringu á svo mörgu sem hefur reynst þeim erfitt að skilja og jafnvel að sætta 

sig við (Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2005:61). Greining getur einnig verið grunnurinn 

að réttri aðstoð og stuðningi (Margrét Þ. Jóelsdóttir, 2000:51). Einnig skal haft í huga 

að margir einstaklingar með ADHD læra að virkja röskun sína og nýta hana sér og 

öðrum til góðs. Rannveig Traustadóttir (2004) bendir á að fötlunarfræði hafi frá 

upphafi tengst kröfunni um fulla samfélagslega þátttöku einstaklinga með fötlun 

(Rannveig Traustadóttir, 2004:519). Þetta má heimfæra á skólastarfið þar sem þessir 

einstaklingar lenda stundum í erfiðri stöðu sökum röskunar sinnar, sama hvort átt er 

við samskiptaörðugleika eða aðrar hindranir. Kennarar og aðrir starfsmenn skóla 

verða að reyna að taka tillit til þeirra og mæta þörfum þeirra. 

Einstaklingar með ADHD eru oft með brotna sjálfsmynd og ævi þeirra getur 

stundum verið harla erfið. Þess vegna er enn mikilvægara að fagfólk, þar með talið 

kennarar, gefi sér tíma til að hlusta á raddir þeirra og reyna að hvetja þá áfram í 

öflugu samstarfi. Fullorðnir einstaklingar með ADHD eru hluti af skólasamfélaginu 

rétt eins og hverjir aðrir foreldrar og röskun þeirra á ekki að afmarka þá sem 

sérstakan hóp, eða útiloka þá frá réttindum sem þykja sjálfsögð og eðlileg, eingöngu 

vegna þess að þeir eru minnihlutahópur. Skólinn þarf því að laga sig að 

einstaklingunum og allir aðilar þurfa að gera sér grein fyrir að viðmið þeirra og gildi 

eru ekki endilega þau sömu og hjá öðrum. Skiptir þá engu hvort um einstakling með 

röskun er að ræða eða ekki. 
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2.1.4 ADHD og skólaganga 
Menntun er einn þeirra þátta sem hefur hvað mest áhrif á fullorðna einstaklinga með 

ADHD og almennt eru talin vera tengsl milli ADHD og erfiðleika í skóla (Ágústa 

Elín Ingþórsdóttir, 2005:89−91 og 98−101; Barkley, Murphy og Fischer, 

2008:245−247 og 255). Kutscher (2008) segir að óhætt sé að fullyrða að næstum 

öllum börnum sem greind hafa verið með ADHD gangi illa í skóla. Árangur þeirra sé 

einnig lakari en mælingar á alls kyns frammistöðuprófum benda til að þau eigi að 

geta skilað. Ástæðan fyrir því kann að vera sú að vandi þessara barna liggur ekki í að 

vita ekki hvað á að gera, heldur að gera það sem þau vita og kunna (Kutscher, 

2008:95). Almennt er þó talið að erfiðleikana megi rekja til áhugaleysis, hvatvísi og 

eirðarleysis sem tengist ADHD röskuninni og brýst fram í afmörkuðu rými 

kennslustofunnar (Barkley, Murphy og Fischer, 2008:245−246; Rapport, Scanlan og 

Denney, 1999:1169). Einnig valda miklu þættir eins og viðurkenning á ábyrgð, 

sjálfstæði og færni í vinnubrögðum. Eins og drepið var á hér að framan reynist 

skólaganga einstaklingum með ADHD oft á tíðum erfið og í rannsókn Barkley og 

félaga (2006) kom fram að 32% ná ekki að klára grunnskólann eða það sem á ensku 

kallast high school og er frá 13−16 ára aldri (Barkley, Fischer, Smallish og Fletcher 

2006:192). Aðeins 5−10% ná að ljúka framhaldsskóla og 50−70% þessa hóps eiga 

fáa eða enga vini (Barkley, 2002b:90). Í fyrri rannsókn Barkley (2002a) kemur 

reyndar fram að af þeim 38% einstaklinga sem greindir voru með ADHD náðu 32% 

þeirra ekki að ljúka grunnskólanum (Barkley, 2002a:13). Ein hugsanleg skýring á því 

hvers vegna unglingar með ADHD eru líklegri til að falla úr skóla er sú að kennurum 

hættir stundum til að draga þá ályktun að röskunina sé aðeins að finna meðal yngri 

barna. Þegar börnin þroskast og komast á unglingsaldurinn þá ættu einkennin að hafa 

elst af þeim sem verður til þess að unglingunum er ekki sýndur nægilegur skilningur 

eða úthlutað námsefni við hæfi. Smám saman reynist skólinn þeim ofviða. Eins og 

áður hefur verið sagt breytast einkennin, en hverfa ekki (Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 

2005:106). Eldri nemendur hafa oft á tíðum náð að hemja eða hafa stjórn á ofvirkni 

sinni, en sökum þess hve mikil orka og athygli fer í að hafa stjórn á ofvirkninni getur 

verið að aðrir þættir séu meira áberandi. Því getur verið lýjandi að mæta 

skilningsleysi kennara ofan á allt annað tengt ADHD röskuninni sem þessir 

unglingar eru að fást við alla daga (Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2005:108; Kutscher, 

2008:94).  
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Námsörðugleikar, brostnar væntingar til skóla, lágar einkunnir, slæm framkoma 

og jafnvel lág greind eru þættir sem börn með ADHD upplifa sem hluta af 

skólagöngunni. Algengt er að sértækir námsörðugleikar haldist í hendur við ADHD 

og þurfa mörg börn og unglingar sérstaka aðstoð og eftirfylgd. Þegar kemur fram á 

unglingsárin getur þessi uppsafnaða neikvæða reynsla af skólanum ýtt undir 

erfiðleika á öðrum sviðum skólagöngunnar og hrint af stað keðjuverkandi áhrifum 

þar sem vandi þessara einstaklinga vex og eykst að umfangi. Svo virðist því almennt 

vera að námsvandamál á unglingsaldri séu tengd því að vera með ADHD frá 

barnæsku (Barkley, Murphy og Fischer, 2007:4; Barkley, Murphy og Fischer 

2008:246−247 og 263−264), en allt að 70% nemenda með ADHD glímir við 

einhvers konar námsörðugleika (Kutscher, 2008:94). Það má því kannski segja að 

snemma sé lagður grunnurinn að erfiðleikum í lífinu og ekki að undra þó margir 

einstaklingar með ADHD eigi erfitt með samskipti við kennara og annað skólafólk 

þegar kemur að því að þeirra eigin börn fari í skóla. Rannsóknir hafa sýnt að þegar 

foreldrar hefja samstarf við kennara vegna eigin barna þá litast það samband af 

reynslu foreldranna af eigin skólagöngu (Kohl, Lengua og McMahon, 

2000:502−503). Eins og fyrr segir eru líkur á að einstaklingar með ADHD hætti 

námi fyrr en aðrir. Skortur á menntun og fátækt eru þættir sem hafa áhrif á sýn 

foreldra, sjálfstraust þeirra og hæfni til að styðja við nám barns og eiga árangursríkt 

samband við kennara um menntun barnsins (Kohl, Lengua og McMahon, 2000:503). 

Í rannsókn Jónínu Sæmundsdóttur (2009) á viðhorfi kennara og reynslu af 

kennslu barna með ADHD, kom í ljós að algengast var að kennarar hefðu öðlast 

vitneskju um ADHD með því að kenna ofvirku barni (85%). Næst algengast var að 

kennarar hefðu sótt sér þekkingu í bækur (76%) og síðan fyrirlestra (67%). 

Athyglisvert er að einungis 50% kennara sögðust búa yfir þekkingu úr kennaranámi 

eða kennsluréttindanámi (Jónína Sæmundsdóttir, 2009). Á þessum tölum er nokkuð 

ljóst að kennarar þurfa sjálfir að vera duglegir að nálgast efni um ADHD og ekki 

virðist fara mikið fyrir fræðslu um ADHD í grunnmenntun kennara.  

2.2 Heimanám 

2.2.1 Almennt um heimanám 
Samkvæmt Íslenskri orðabók (2007:377) er heimavinna eitthvað sem skólanemendur 

eiga að vinna heima hjá sér í sambandi við námið og heimaverkefni eru verkefni til 
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að leysa heima. Einnig kemur fram að heimanám sé nám í heimahúsum. Almennt 

gera skilgreiningar á heimanámi þó ráð fyrir að heimanám sé skipulagt og úthlutað af 

kennara og á ábyrgð nemenda, en geti farið fram hvar sem er (Cooper, 2001:3; 

Sheridan, 2009:336; Shumow, Schmidt og Kackar, 2008:10). Kennarar geta ætlast til 

að heimanám sé unnið innan veggja heimilisins, en svo þarf þó ekki að vera (Patall, 

Cooper og Robinson, 2008). Nemendur geta til dæmis unnið það í frítíma, á 

bókasafni, heima hjá vini eða í skólanum eftir að skólatíma lýkur. Það má því 

kannski segja að hugtakið heimanám hafi færst yfir á þau skólaverkefni sem 

nemendur eiga að vinna utan hefðbundins skólatíma (Stern, 1997:1−2). Rannsókn 

Shumow og félaga (2008) á námsvenjum unglinga leiddi í ljós að þeir unnu um 1/3 

hluta heimanámsins utan heimilisins og foreldrar tóku lítinn þátt í námi unglinganna 

(Shumow, Schmidt  og Kackar, 2008:23). Í annarri rannsókn kom fram að nær allir 

kennarar í 133 einstaklinga úrtaki leyfðu nemendum að vinna heimanám fyrir og 

eftir skóla og meðan á honum stóð. Einnig sögðust þeir úthluta heimanámi sem 

krefst ekki aðstoðar foreldra eða fullorðinna (Brock, Lapp, Flood, Fisher og Han, 

2007:362). 

Til þessa dags hefur heimanám verið órjúfanlegur þáttur skólamenntunar. Mikið 

hefur verið ritað og rætt um heimanám og jafnan hafa verið skiptar skoðanir um 

tilgang þess og ágæti. Flestir eru þó sammála um að heimanám sé hlekkurinn milli 

foreldra og skóla. Óhætt er að segja að umræðan um heimanám hafi farið í allnokkra 

hringi síðustu aldir. Því hefur stundum verið fleygt fram, af neikvæðni, að foreldrar 

segja kennara krefjast heimanáms og kennarar segja að foreldrar heimti það 

(Kralovec og Buell, 2001:39). Hvernig sem á málið er litið, verður ekki horft fram 

hjá því að heimanám skiptir miklu í lífi flestra sem ganga í skóla og það getur haft 

töluverð áhrif á námsferil þeirra (Cooper, Robinson og Patall, 2006:2).  

Einn megintilgangur heimanáms er að auka þekkingu og skilning nemenda, að 

gera þá færari í að draga rökréttar ályktanir og vinna úr upplýsingum. Heimanámi er 

því ætlað að vera viðbót við skólanámskrár og dýpka innihald þeirra (Cooper, 

2001:5; Shah, 2001:129; Vatterott, 2009:99). Í rannsókn Xu og Yuan (2003) kom 

fram að heimanám er talið vera sá þáttur sem gefur einna best til kynna gengi 

nemenda í skólanum og nær þessi skoðun til foreldra, kennara og nemenda. Í sömu 

rannsókn kom í ljós að allir þrír hóparnir töldu tilgang heimanáms vera að rifja upp 

þekkingu, æfa ákveðna færni og sýna fram á hvað nemendur hefðu lært í skólanum 

(Xu og Yuan, 2003:31−32). Í annarri rannsókn kom fram að kennarar litu á 
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heimanám sem hentuga leið til að æfa ákveðna þætti, en fyrst og fremst var horft á 

lestur, stærðfræði og stafsetningu. Kennarar töldu mikið samhengi vera milli 

árangurs og tíma sem nemendur vörðu í námið, einkum í lestri (Brock, Lapp, Flood, 

Fisher og Han, 2007:359 og 363−364).  

Með heimanámi er börnum ætlað að temja sér ákveðna færni, svo sem 

skipulagsfærni, frumkvæði, tímastjórnun, sjálfsstjórn, sjálfsaga og yfirfærslu á 

þekkingu. Einnig læra þau að yfirfæra námsumhverfi skólans yfir í samfélagið, það 

er, þau nýta færni sem þau hafa tileinkað sér í skólastofunni úti í samfélaginu 

(Deslandes og Rousseau, 2008:14; Sheridan, 2009:334−335). Heimanám er hægt að 

flokka eftir mismunandi þáttum og algengt er að þeir séu; umfang, færniþættir, 

tilgangur og skiladagur. Þannig er til dæmis misjafnt í hvaða tilgangi heimanámið er 

lagt fyrir og hverjum það þjónar (Cooper, Robinson og Patall, 2006:1−2). 

Rannsóknir sýna samhengi milli tíma sem varið er í heimanám og frammistöðu 

nemenda. Árangur heimavinnu er hvað mestur þegar blandað er saman æfingu á efni 

sem þegar hefur verið farið í og efni sem byggir á undirbúningsþekkingu (Cooper, 

2001:33−35). Í samantekt sinni um tilgang heimanáms segja Brock og félagar (2007) 

tilgang þess vera margþættan og stjórnist hann meðal annars af aldri nemenda. Auk 

þeirra þátta sem voru nefndir hér að ofan nefna þeir að með heimanámi megi styrkja 

nemendur námslega, efla tímastjórnun, ábyrgð, þolinmæði, þrautseigju og 

sjálfstraust. Heimanám er einnig hægt að nota til að styrkja samskipti milli heimila 

og skóla og sem refsingu fyrir nemendur (Brock, Lapp, Flood, Fisher og Han, 

2007:353). Vert er að benda á að í augum sumra er heimanám merki um að skólar 

hafi metnað er kemur að menntun barna og heimanám setji menntun á hærra plan 

(Van Voorhis, 2004:208; Vatterott, 2008:12). Áður en lengra er haldið skulum við 

líta á hvað íslensk lög og reglugerðir hafa að segja um heimanám.  

2.2.2 Íslensk lög og reglugerðir 
Í Aðalnámskrá grunnskóla − almenna hlutanum (2007:21) er aðeins minnst á 

heimanám einu sinni, í tengslum við mikilvægi þess að upplýsingamiðlun sé skýr og 

öflug milli heimila og skóla. Aðalnámskrá grunnskóla tekur ekki á því hvernig skólar 

skuli skipuleggja og framkvæma heimanám með nemendum, en þar er talað um 

mikilvægi þess að gott samstarf sé milli heimila og skóla. Í Lögum um grunnskóla 

frá 2008 er ekki minnst einu orði á heimanám. Það er lítillega minnst á nám almennt 

í greinum 13 og 19 og sagt að umsjónarkennara beri að fylgjast með námi nemenda 



 15

sinna, en foreldrar beri ábyrgð á náminu. Þessar skilgreiningar eru þó almennar og 

taka til náms almennt. Líklega kemur þetta til sökum þess að skólar og kennarar hafa 

frjálsar hendur um skipulagningu heimanáms. Sumir skólar hafa markað sér ákveðna 

stefnu í heimanámi, en í öðrum liggur ákvörðunin alfarið hjá kennurunum sjálfum. Í 

Skólastefnu Akureyrarbæjar (2005) kemur fram að í góðum skólum sé lögð jöfn 

áhersla á bókvit, verksvit og siðvit og námið skuli lagað að getu og þörfum hvers og 

eins nemanda. Einnig skal liggja fyrir mótuð stefna um heimanám og hún kynnt 

foreldrum, kennurum og nemendum (Skólastefna Akureyrarbæjar, 2005:9). Ekki 

kemur þó fram hverjir sjá um að móta þessa stefnu. Lítið meira er rætt um 

heimanám, en rauði þráðurinn í stefnunni er að leggja rækt við samskipti heimila og 

skóla með gagnkvæmri virðingu og upplýsingastreymi, standa þarf vörð um nám 

nemenda og tíðrætt er hvernig góðir skólar eiga að vera.  

2.2.3 Hlutverk kennara og foreldra í heimanámi 
Eins og fram kom í kaflanum hér á undan virðist skipulagning heimanáms vera í 

höndum hvers og eins skóla eða kennaranna sjálfra. Almennt virðist ríkja sátt með að 

hafa heimanám, en erfitt er að finna reglugerðir eða vinnureglur sem leggja línurnar 

um það. Heimanám virðist því vera á ábyrgð kennaranna sjálfra og það er á þeirra 

ábyrgð að skipuleggja það, framfylgja því, breyta og aðlaga eftir því sem þörf er á. 

Kennarinn getur einnig þurft að vera í stöðugum samskiptum við foreldra til að 

fullvissa sig um að þeir skilji verkefnin og allt gangi vel heima við (Cooper, 

2001:21). Nám nemenda veltur að miklu leyti á því hvernig kennarar eru undir það 

búnir að takast á við starf sitt (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2007:58). Miðað við þá miklu 

ábyrgð sem hvílir á kennurum liggur beinast við að spyrja hvort og þá hvar kennarar 

fá þjálfun í að útbúa heimanám sem gagnast getur öllum nemendum, tekur mið af 

skólanámskrá og fléttar saman ólíka færniþætti. Í námsskipulagi Hug− og 

félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri er hvergi að sjá áfanga þar sem farið er með 

tilvonandi kennurum í heimanám og það sem að því snýr. Við Háskóla Íslands er 

svipaða sögu að segja. Það getur þó verið að í báðum skólunum sé slík kennsla 

aðeins hluti af námskeiði og þar af leiðandi ekki tekin sérstaklega fram í 

námskeiðslýsingu. Hins vegar bjóða báðir skólarnir upp á námskeið þar sem tekin 

eru fyrir samskipti kennara, foreldra og nemenda (Háskólinn á Akureyri, 2009; 

Háskólinn Íslands, 2009).  
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Rannsóknir sýna að eitt helsta hlutverk foreldra varðandi nám nemenda er að 

taka virkan þátt í heimanámi þeirra (Harris og Goodall, 2007:48−49). En hvert er 

raunverulegt hlutverk foreldra er kemur að heimanámi? Eitt hið mikilvægasta er að 

sýna börnum sínum stuðning og skilning, skapa námsumhverfi innan veggja 

heimilisins sem styður við nám þeirra og útvega þeim tilheyrandi gögn til námsins, 

svo sem bækur og ritföng (Stern, 1997:97−99). Foreldrar geta haft mikil áhrif á 

hvernig nemendum tekst til við heimavinnuna og viðhorf þeirra til vinnunnar þarf að 

vera jákvætt og hvetjandi þannig að nemendum finnist heimanámið skipta máli. 

Einnig er mikilvægt að foreldrar og kennarar hafi eftirlit með heimanáminu þannig 

að nemendur sjái tilgang og ástæðu til að vinna það. En hvers vegna taka foreldrar 

þátt í heimanáminu? Eflaust eru ástæðurnar fyrir því margar, en hugsanlegt er að 

þrjár aðalástæður liggi þar að baki. Í fyrsta lagi trúa foreldrar því að þeir eigi að taka 

virkan þátt, í öðru lagi telja þeir að þátttaka þeirra hafi jákvæð áhrif á afrakstur 

barnanna og í þriðja lagi er þeim boðið að taka þátt (Hoover−Dempsey, o.fl., 

2001:201−206). Trú foreldra og upplifun á að þeir séu mikilvægir mótunaraðilar er 

kemur að heimanámi er því hvati að samstarfi. Stern (1997) og Williams, Williams 

og Ullman (2002) halda því fram að foreldrar séu duglegri við að aðstoða börn sín 

meðan þau eru ung en þegar þau eru komin í eldri bekki grunnskólans og síðan 

áframhaldandi nám. Foreldrar eru yfirleitt öruggir með að aðstoða börn sín fyrstu 

skólaárin vegna þess að þá vita þeir svörin og kunna aðferðirnar. Þegar börnin koma 

á mið stig og efsta stig grunnskólans fara sumir foreldrar að efast um hæfni sína og 

þá er mikilvægt að kennarinn fullvissi þá um að ekki er nauðsynlegt að hafa öll svör 

á reiðum höndum (Stern, 1997:100; Williams, Williams og Ullman, 2002:21 og 24).  

Bent hefur verið á að þátttaka foreldra í heimanámi geti haft neikvæðar 

afleiðingar fyrir börnin. Fyrir þessu eru nokkrar ástæður. Fræðimenn segja að helst 

sé að nefna að foreldrar geta gert óraunhæfar kröfur til barnanna um að ljúka 

heimanáminu eða framfylgja því af of mikilli hörku, þeir hafa oft litla þekkingu á 

efninu sem þeir eiga að aðstoða börnin við og kennsluaðferðir þeirra eru ekki alltaf í 

samræmi við aðferðir skólans. Þeir geta jafnvel gengið svo langt að aðstoða börnin 

meira en góðu hófi gegnir og þá eykst hættan á svindli eða að börnin treysti um of á 

aðstoð annarra (Cooper, 2001:44−45; Cooper, Robinson og Patall, 2006:8; Epstein, 

2001:511−512; Feinstein og Sabates, 2006:3; Harris og Goodall, 2007:52; Williams, 

Williams og Ullman, 2002:6 og 16). Foreldrar verða því að gæta þess hvort þeir eru 

að aðstoða börnin eða vinna verkefnin fyrir þau, en ef mið er tekið af því sem fram 
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hefur komið er mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir um hvaða áhrif þeir geta haft á 

námsáhuga og viðhorf barna til skóla. Foreldrar gegna veigamiklu hlutverki við 

heimanámið. 

2.2.4 Skoðanir á heimanámi 
Á síðustu árum hefur aukin athygli beinst að hlutverki heimanáms í tengslum við 

samstarf heimila og skóla. Sitt sýnist hverjum um ágæti heimanáms og hefur fjöldi 

bóka og greina verið skrifaður, ýmist með eða á móti heimanámi (sjá til dæmis 

Buell, 2004; Cooper, 2001 og 2006; Deslandes og Rousseau, 2007; Vatterott, 2009). 

Umræðunni um heimanám lýkur sjaldnast á skólatröppunum eða við eldhúsborðið. 

Heimanám er sérstök námsleið og flest allir hafa sögu um heimanám. Foreldrar og 

kennarar hafa sína misjöfnu reynslu af heimanámi og margir bera saman umfang 

eigin heimanáms við heimanám barnanna (Harris og Goodall, 2007:52; Vatterott, 

2009:158; Xu og Yuan, 2003:34). Sumir foreldrar virðast hneykslaðir og móðgaðir á 

þeirri umræðu að minnka heimanám barnanna, á meðan öðrum finnst löngu tímabært 

að ræða það og vilja jafnvel fella það niður (Buell, 2004:3). Ef haft er í huga hve 

flókið fjölskyldulíf nemenda er nú á dögum og reyndar líf þeirra allt, kemur ekki á 

óvart að heimanámið er áskorun og í sumum samfélögum umdeilanlegt. Skilja þarf 

hvernig menningarlegur bakgrunnur, fjárhagsleg staða og breytt hlutverk foreldra 

hefur áhrif á fjölskyldur (Harris og Goodall, 2007:52; Olsen og Fuller, 2008:2).  

Sheridan (2009) segir að í besta falli sé heimanám mjög viðeigandi og gagnleg 

aðferð og í versta falli geti það valdið sundrung innan fjölskyldna sem ná einhverra 

hluta vegna ekki að tileinka sér vinnulag sem krafist er við heimanám. Cooper og 

félagar (2006) benda á að heimanám sé svo flókið og margþætt ferli að það geti verið 

jákvætt og neikvætt samtímis. Reyndar sé það svo að gera þurfi ráð fyrir mismunandi 

áhrifum á nemendur og fjölskyldur. Til dæmis geti nemandi lært góða námstækni af 

tilteknu verkefni, en á sama tíma misst af mikilvægum tíma sem hann hefði annars 

notað í frístundir (Cooper, Robinson og Patall, 2006:8−9). Stern (1997) segir að það 

að afnema heimanám sé spennandi hugmynd. Ef heimanám væri afnumið gætu 

nemendur haft jafnari tækifæri og álag foreldra minnkað, auk þess sem vinnan færi 

fram í skólanum þar sem aðstæður allra eru svipaðar og ákveðnir nemendur hafa ekki 

yfirburði til dæmis hvað aðstoð foreldra og aðstæður á heimilinu varðar. Í skólum 

sem eru andvígir heimanámi geta kennarar ekki sent nemendur heim með námsefni 

sem ekki næst að ljúka í kennslustund. Hins vegar yrðu slíkir skólar undir stöðugri 
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pressu að lengja skóladaginn þar sem það er ekki nokkur leið að þeir geti farið yfir 

sama magn af námsefni og skólar sem aðhyllast heimanám (Stern, 1997:7−8). Það er 

því margt sem huga þarf að er kemur að heimanámi og margar hliðar sem þarf að 

skoða áður en hægt er að gera upp hug sinn hvort maður er fylgjandi eða mótfallinn 

heimanámi.  

2.2.5 Fylgjendur heimanáms 
Stuðningsmenn heimsnáms benda á náin tengsl milli æfingar og lykilþátta í 

lýðræðislegu samfélagi. Sjónum er beint að því hvernig heimanámi er sinnt og það 

hvaða augum heimanám er litið getur gefið til kynna ýmis siðferðileg gildi (Buell, 

2004:3). Jákvæð áhrif heimanáms má flokka niður í 4 flokka; skjótan námslegan 

árangur, langtíma námslegan árangur, árangur sem ekki er tengdur námi og áhrif af 

foreldraþátttöku. Skjótur námslegur árangur er helsti stuðningur við heimanámið 

(Cooper, 2001:6). Bull (2004) komst að því að fylgjendur heimanáms segja að 

heimanámi sé meðal annars ætlað að gefa foreldrum tækifæri til að fylgjast með 

börnum sínum og gengi þeirra í námi og með heimanámi skapist góður grundvöllur 

til samstarfs þar sem foreldrar og kennarar geti bundist hagsmunaböndum um velferð 

barnanna. Heimanám getur hvatt til samskipta á heimilinu og aðstoð foreldra og 

afskipti af heimanámi geta haft veruleg áhrif á viðhorf og árangur nemenda í námi. 

Sumir halda því fram að heimavinna sé bæði gagnleg og nauðsynleg. Margir 

stuðningsmenn heimsnáms benda á, að á sama tíma og minni tíma er varið í 

heimanám eykst tíminn sem börn verja í sjónvarpsáhorf eða tölvuleiki. Þeir benda á 

að heimanám sé ekki aðeins góð leið til að sporna við auknum tíma fyrir framan 

sjónvarp og tölvu, heldur sé það einnig lykill að samskiptum í samfélaginu (Buell, 

2004:4). Buell segir ennfremur að heimanám sameini siðgæði og siðferðilegan 

boðskap, bæði er kemur að vinnu og nemendunum sjálfum. Það ætti því ekki að 

koma á óvart þó heimanám sé í raun myndlíking sem nær langt út fyrir skólann. 

Umræðan um heimanám tengist því einnig framtíð og þróun hvers samfélags (Buell, 

2004:3−4). 

Í rannsókn Cooper og félaga (2006) þar sem þeir skoðuðu 32 rannsóknir um 

heimanám kom í ljós að í yfirgnæfandi meirihluta hafði heimanám jákvæð áhrif á 

árangur. Hins vegar verður að taka fram að ekki var sama hversu mikið heimanám 

var unnið og hversu gamlir nemendur voru. Þeir fundu lítil tengsl milli ungra 

nemenda og árangurs í heimanámi og að 7−12 klukkutíma heimanám í hverri viku 
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skilaði mestum árangri hjá eldri nemendum. Svo mikið sem 13−20 klukkutíma 

heimanám skilaði síðan næst mestum árangri, en ef heimanám var undir 7 tímum eða 

yfir 20 tímum á viku var árangur lítill og jafnvel enginn (Cooper, Robinson og Patall, 

2006:21−22 og 48). Það kemur þó ekki fram í samhengi við þessar tölur hvernig 

heimanám var lagt fyrir og hvort árangur var tengdur kennsluaðferðum og gæðum 

heimanámsins eða hvort tengslin voru eingöngu milli tíma og árangurs.  

2.2.6 Andstæðingar heimanáms 
Andstæðingar heimanáms benda á að svipað sé farið með heimanám og ýmis 

heimilisstörf. Heimilisstörf er best að vinna inni á heimilinu og námi er best að sinna 

í skólanum (Stern, 1997:3). Heimanám sé því vinnuviðbót og taki frá börnum 

mikilvægan tíma sem annars hefði farið í leiki og önnur störf. John Buell hefur 

skrifað bækur þar sem hann mælir gegn heimanámi á þeim forsendum að það skili 

litlum árangri en sé samt óþarflega mikil og erfið vinna. Heimavinnan skapar ekki 

aðeins hindranir fyrir margar fjölskyldur, heldur takmarkar persónulegan þroska og 

tómstundir sem eru í sjálfu sér nauðsynlegar fyrir menntun og vinnu. Buell bendir 

einnig á að krafan um þátttöku fjölskyldunnar í heimanáminu setji henni þröngar 

skorður og hefti hana, til dæmis þegar hugsað sé til þess að flestir þurfa að sinna 

eigin vinnu. Heimavinnan tekur tíma frá fjölskyldunni, sem á sama tíma óttast að sé 

heimanám fellt niður missi fjölskyldan tengslin við skólann (Buell, 2004:6 og 126). 

Heimanám getur því tekið of mikinn tíma frá börnum sem fyrir hafa takmarkaðan 

tíma og tíminn sem foreldrar hafa til að eyða með börnum sínum minnkar stöðugt. 

Heimanám getur vissulega haft neikvæð áhrif á samverutíma einstaklinga í 

fjölskyldu. Kralovec og Buell (2001) útskýra þetta þannig að allir foreldrar hafa 

ákveðin menntunarmarkmið fyrir börn sín. Þeir vilja miðla áfram til næstu kynslóðar 

trúarskoðunum, menningarlegri arfleið og mikilvægum færniþáttum í lífinu. Þeir 

vilja kenna börnum sínum hvernig hægt er að vera nýtur þjóðfélagsþegn og taka 

ábyrgð á eigin heimili. Heimanám tekur hins vegar oft á tíðum mikinn tíma frá 

börnum og foreldrum, þann tíma sem foreldrar hefðu viljað hafa til að kenna börnum 

sínum þá þætti sem hér voru nefndir (Kralovec og Buell, 2001:40). Þetta minnir 

óneitanlega á bændasamfélögin gömlu þar sem sjálfsþurftabúskapur var við lýði og 

börnin lærðu af foreldrum sínum eða öðrum fjölskyldumeðlim þá færni sem þau 

þurftu til að komast af í lífinu.  
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MacDonald (2008:92) segir að vissulega hafi fólk minni frítíma en það hafði hér 

áður fyrr, en skilningur á þessu málefni getur hjálpað til að skilja hömlurnar og 

álagið sem foreldrar glíma við. Foreldrar hafa kannski ekki tíma til að aðstoða við 

heimanámið eða aðra vinnu tengda skólanum og þá gæti það verið lausn að kennari 

úthluti heimanámi í samræmi við takmarkaðan tíma foreldra. Sumir gagnrýnendur 

ganga svo langt að segja að þrátt fyrir allar skoðanir foreldra og barna um heimanám, 

þá sé heimanámið hreinlega árás á tíma þeirra. Jafnvel í fjölskyldum þar sem báðir 

foreldrarnir eru til staðar, koma þeir stundum dauðþreyttir heim eftir langan og/eða 

erfiðan vinnudag og þurfa þá að aðstoða börn sín við heimanámið á þeirra eigin 

heimili. Þeim reynist oft ofviða að aðstoða börnin, ekki aðeins sökum þess að 

heimavinnan truflar aðra dagskrárliði fjölskyldunnar, heldur fyrst og fremst sökum 

þess að þetta er aukin vinna (Buell, 2004:86−89).  

2.2.7 Millivegurinn 
Sumir höfundar fara milliveginn, skoða heimanám í víðu samhengi og koma með rök 

ýmist með eða á móti heimanámi. Harris Cooper (2001) er einn þessara höfunda. 

Hann talar um að lykillinn að sáttum um heimanám sé að þeir aðilar sem bera ábyrgð 

á heimanámi verði að eiga samskipti og þegar sameiginlegar ákvarðanir eru teknar 

með velferð barnsins í huga verði heimanámið að tækifæri til samstarfs í námi 

(Cooper, 2001:x−xii). Ef kennarar og foreldrar eiga samstarf sem byggist á 

gagnkvæmu trausti og virðingu er hægt að yfirstíga miklar hindranir og misskilning. 

Annar höfundur sem skoðar heimanám út frá mörgum hliðum er Cathy Vatterott. 

Hún bendir á að viðhorf til heimanáms hafi í gegnum tíðina endurspeglað félagsleg 

gildi og ríkjandi skoðun á menntun á hverjum stað og tíma. Undanfarið hafa 

vangaveltur um að eitthvað sé rangt við heimanám þó farið vaxandi, en það sé þó 

engin lausn að sleppa heimanáminu. Þess í stað hvetur hún kennara til að skipta út 

gamalli hugmyndafræði fyrir nýja og huga að gæðum heimanáms. Buell (2004) 

leggur einnig til breytingar. Hann leggur til að heimanám detti út í yngstu 

bekkjunum. Í eldri bekkjunum verði boðið upp á valmöguleikann á heimanámi á 

hinu hefðbundna heimanámi sem unnið yrði heima. Viðurkenna þarf aukna þörf á 

frítíma allra sem að heimanámi koma (Buell, 2004:124). Hugsanlega má rekja 

eitthvað af vanda einstaklinga og neikvæðni út í heimanám til samskipta− og 

skilningsleysi. Hafa þarf í huga að góð samskipti við foreldra geta ýtt undir góðan 

árangur nemenda. 
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2.2.8 Gæða heimanám 
Gæða heimanám er í augljósum tengslum við bekkjarnám og er þannig hannað að 

nemendur geti klárað það sjálfir án aðstoðar og er í tengslum við raunverulegt líf 

þeirra. Slíkt heimanám leyfir nemendum að æfa eða vinna úr upplýsingum, setja það 

í samhengi við efni sem ýmist hefur verið rætt eða verður rætt um í náinni framtíð 

og gefur kennurum færi á að kanna þekkingu nemenda (Vatterott, 2009:3 og 79). 

Vissulega er mikilvægt að kennarar hugi að því hvers konar námsefni þeir eru að 

senda nemendur með heim, en eins og Stern (1997) bendir á þá er ýmislegt hægt að 

gera til að reyna tryggja að heimanám skili árangri. Hún setti fram gátlista fyrir 

kennara sem þeir geta stuðst við og eru í raun samantekt á því sem góðir kennarar 

þurfa að hafa í huga. Nemandi lærir betur ef: 

• hann nýtur vinnunnar 

• hann veit hvað hann er að gera 

• vinnan er áskorun 

• vinnan er framkvæmanleg 

• hann hefur leiknina til að klára verkefni 

• hann getur leitað ráða ef hann strandar 

• hann er hamingjusamur, ekki er níðst á honum eða hann áreittur 

• vinnan er, eða virðist vera, viðeigandi og gagnleg 

• hann fær eitthvað út úr vinnunni 

• hann skilur ástæðuna að baki því að vinna vinnuna 

• hælt er fyrir vinnuna að henni lokinni 

• vinir hans vinna allir eða reyna að vinna sömu vinnuna 

• kennarinn veit hvað hann er að gera (Stern, 1997:4). 

Líklega er gott fyrir kennara að hafa þessa þætti í huga og reyna fara eftir þeim. Vert 

er að hafa í huga að þó svo að kennari leggi sig allan fram við að fylgja þeim eftir, er 

ekki þar með sagt að honum takist að fá nemendur til að finna sig í heimanáminu.  

2.2.9 Heimanám og ADHD 
Heimilisaðstæður og upplifun barna inni á heimilinu hafa áhrif á færni þeirra í 

heimanámi, sérstaklega barna með ADHD eða aðrar raskanir sem þurfa mikla 

reglufestu og öruggt umhverfi (Power, Werba, Watkins, Angelucci og Eiraldi, 

2006:28). Ef barn er með ADHD þá eru töluverðar líkur á að að minnsta kosti annað 
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foreldrið sé það einnig. Skiptar skoðanir eru á hvort þessi börn geti skilað sama 

heimanámi og önnur börn rétt eins og það eru skiptar skoðanir á hvort heimanám eigi 

rétt á sér eður ei. Hins vegar þarf að hafa í huga að heimanámið er á ábyrgð barnanna 

sjálfra, en foreldrunum ber að fylgjast með að börn þeirra vinni heimanámið og skili 

því fullunnu á réttum tíma. Miðað við röskunina sem margir með ADHD glíma við, 

þá má telja nokkuð miklar líkur á að erfiðleikar eigi eftir að myndast í kringum 

heimanámið. Sheridan (2009) bendir á að þessi börn glími við margar hindranir í 

heimanámi sem rekja megi beint til ADHD röskunarinnar og segir að ekki leiki vafi 

á að heimanámið reynist þessum börnum erfiðara en öðrum. Foreldrarnir eru ekki 

heldur til staðar fyrir börnin til að veita þeim þann stuðning, aðstæður og hvatningu 

sem eru nauðsynleg og því verði heimanámið mikið álag fyrir börnin jafnt sem 

foreldrana. Hún segir þó að heimanám almennt geti verið góð leið fyrir foreldra til að 

fylgjast með því hvað börnin eru að gera í skólanum og heimanám er mikilvæg 

tenging milli heimila og skóla. Þegar kemur að einstaklingum með ADHD verður að 

skoða allar hliðar málsins og meta hvort ávinningurinn eða skaðinn af heimanáminu 

sé meiri til lengri tíma litið (Sheridan, 2009:334−337).  

Kennarar hafa þá ábyrgð að mennta börn, en sú ábyrgð hvíldi áður fyrr á  

foreldrunum. Kennarar hafa tekið að sér ábyrgðina á menntun vegna þess að hún 

krefst ákveðinnar hæfni og þekkingar umfram það sem talist getur sanngjarnt að 

krefja fólk um í nútímasamfélagi. Jafnvel þótt foreldrar búi yfir þekkingunni sem 

þarf til að höndla ábyrgð sem þessa, þá er ekki víst að þeir hafi tíma til að veita 

börnum formlega menntun (Olsen og Fuller, 2008:4). Foreldrar og forráðamenn geta 

þó haft mikil áhrif á hvernig börnum þeirra tekst til með heimanámið. Eins og fram 

hefur komið bera foreldrar ábyrgð á námi barna sinna og þeim ber því að skapa þeim 

viðunandi aðstæður á heimilinu til náms og vera hvetjandi til að vekja og viðhalda 

áhuga barna á námi. Heimanám ætti að vera þekkingarbrú milli heimilis og skóla þar 

sem umferð beinist í báðar áttir.  

2.3 Samskipti kennara og foreldra 

2.3.1 Skilgreiningar á foreldrasamstarfi 
Hugmyndir um samstarf heimila og skóla eru að hluta til byggðar á kenningum Joyce 

L. Epstein, en hún hefur um árabil unnið með starfsmönnum skóla, skólayfirvöldum 

og foreldrum að rannsóknum um bætt samstarf (Epstein, Coates, Salinas, Sanders og 
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Simon, 1997; Epstein, 2001). Það sem helst greinir Epstein frá öðrum fræðimönnum 

sem rannsakað hafa þetta svið er að hún horfir á það í víðara samhengi en margir 

aðrir. Hún horfir einnig á þátt samfélagsins, hvernig heimili, skóli og samfélag geta 

bundist traustum böndum og í sameiningu haft veruleg áhrif á nám barna og hvernig 

hægt sé að byggja upp samfélög sem láti sér annt um ungu kynslóðina. Hún segir að 

menntun barna sé sameiginleg ábyrgð heimila, skóla og samfélagsins og ef allir 

hjálpist að aukist líkur á góðu gengi hvers einstaklings í námi og starfi (Epstein, 

1996; Epstein, 2001). Nýlegar rannsóknir benda í auknum mæli til þess að margir 

þættir og aðilar auk foreldra og skólans hafi áhrif á árangur barna og hjálpi til við að 

gera þá að fullgildum þegnum í lýðræðislegu samfélagi (Desforges og Abouchaar, 

2003:12).  

Með samstarfi fjölskyldna og skóla er almennt átt við tengslin milli foreldra eða 

forráðamanna og starfsmanna skólans, oftast umsjónarkennara, sem miða að alhliða 

þroska nemenda og eru sprottin af gagnkvæmum skilningi og virðingu þeirra sem að 

samstarfinu koma. Fræðimenn eru almennt sammála um mikilvægi samstarfs milli 

heimila og skóla. Áhrif slíks sambands getur haft áhrif á alla sem að samstarfinu 

koma. Þrátt fyrir töluverðan fjölda rannsókna um þetta efni ber fræðimönnum ekki 

saman um hvernig skilgreina beri foreldraþátttöku. Skilgreiningar ná meðal annars 

yfir þætti eins og að foreldrar koma í skólann í formlegum erindagjörðum eða í 

óformlegri tilgangi til að hitta kennarann eða taka þátt í námi barna sinna í 

skólastofunni. Foreldraþátttaka nær einnig til þátta innan veggja heimilisins eins og 

að tryggja börnum öruggt umhverfi, stuðla að góðum uppeldisháttum, styrkja 

sambandið milli foreldra og barna, örva vitsmuni barnanna og undirbúa þau sem 

virka samfélagsþegna (Harris og Goodall, 2007:21−22 og 27). Víða kemur þó fram 

þörfin á bættu samstarfi skóla við fjölskyldur og samfélagið (Berger, 2004:149; 

Epstein, 2001:67−68; Sheridan og Kratochwill, 2007:1). Foreldrasamstarf er hugtak 

sem oft er notað í víðu samhengi. Sheridan og Kratochwill (2007) benda á að 

samstarf gangi út á gagnkvæman vilja til að hlusta, virða og læra hver af öðrum 

ásamt því að deila sameiginlegri ábyrgð, réttindum og sýn á líf og nám barna 

(Sheridan og Kratochwill, 2007: 2−4).    

Sumir fræðimenn hafa bent á að þátttaka foreldra í skólastarfi sé í raun flóknari 

og margbreytilegri en fólk geri sér almennt grein fyrir og þeir aðilar sem að 

samstarfinu komi líti það ekki alltaf sömu augum eða beri sömu væntingar til þess 

(Crozier, 2000:x). Aðrir fræðimenn líta þátttökuna einfaldari augum. Coleman 
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(1998) segir til dæmis að tilgangurinn með þátttökunni sé í raun skuldbinding við 

barnið og nám þess (Coleman, 1998:2). Samkvæmt Epstein (1996) hefur hugtakið 

foreldraþátttaka meðal kennara merkinguna samstarf, þátttaka, drifkraftur og 

samstarf foreldra, skóla og samfélags (Epstein,1996:43−48). Samstarf foreldra við 

skóla getur verið margvíslegt en eðlilegt er að samskiptin einkennist af ákveðinni 

verkaskiptingu þar sem samkomulag er um verkefni og skyldur foreldra, nemenda og 

kennara. Saman fá hóparnir áorkað miklu, en samstarfið á fyrst og fremst að snúast 

um hvern einstakan nemanda, nám hans, tilfinningar, hegðun og almenna velferð 

(Kristín Aðalsteinsdóttir, 2007:58). Af þessu er ljóst að huga þarf að mörgum þáttum 

til að tryggja börnum sem besta alhliða menntun.  

2.3.2 Íslensk lög og reglugerðir 
Í Lögum um grunnskóla er á nokkrum stöðum fjallað um samstarf foreldra og skóla. 

Þar segir meðal annars að ,,hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, sé að 

stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er 

í sífelldri þróun” (2. grein). Foreldrar hafa lögum samkvæmt forsjá með börnum 

sínum og ber að gæta hagsmuna þeirra. Ennfremur skuli foreldrar hafa samráð við 

skólann um skólagöngu barna sinna og þeim ber í samstarfi við skólann að fylgjast 

með námsframvindu þeirra og skólastarfinu almennt. Foreldrar eiga að sjá til þess að 

börn þeirra mæti úthvíld í skólann og fylgi skólareglum og þeir eiga rétt á að taka 

þátt í námi barnanna, sem og reyndar skólastarfinu almennt (3., 18. og 19. grein). Í 

Siðareglum kennara kemur fram að kennurum ber að hafa samvinnu við foreldra 

eins og þörf þykir á og samskiptin verða að byggjast á áreiðanleika og virðingu 

(Kennarasamband Íslands, 2003). Aðalnámskrá grunnskóla fjallar víða um 

samstarfið og hvernig því sé best háttað. Þar er meðal annars talað um að í hverjum 

skóla myndi nemendur, starfsfólk skóla og foreldrar eða forráðamenn 

skólasamfélagið og menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og 

skóla. Til að samstarfið sé öflugt þarf að ríkja gagnkvæm virðing og traust, 

samábyrgð og gagnkvæm upplýsingamiðlun. Samstarfið á að snúast um hvern og 

einn nemanda og það er á ábyrgð umsjónarkennara og skólastjóra að viðhalda virku 

samstarfi. Gert er ráð fyrir að foreldrar og forráðamenn vinni með skólanum að 

mótun skólasamfélagsins og tryggi börnum sínum almenna velferð (Aðalnámskrá 

grunnskóla − almennur hluti, 2007:20−21).  
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Í Skólastefnu Akureyrarbæjar er víða tæpt á samstarfi. Þar segir meðal annars að 

heimili og skóli komi sameiginlega að menntun og að í skólum bæjarins ríki 

gagnkvæmt samstarf milli kennara og foreldra, að sameiginleg ábyrgð á velferð 

barna hvíli á báðum aðilum, en það kallar á náin tengsl og traust. Til að tryggja traust 

og náin samskipti þarf að virða réttindi og skyldur beggja aðila, enda er það svo að 

virðing og vellíðan eru tvær af máttarstoðum skólastefnunnar auk þekkingar og 

leikni. Í skólum bæjarins á að mæta fjölbreyttum þörfum einstaklinga og foreldra 

bíður umhyggjusamt umhverfi þegar þeir koma í skólann. Þar segir ennfremur að í 

grunnskólum bæjarins sé starfið skipulagt með þátttöku og hagsmuni nemenda og 

foreldra í huga, foreldrar eiga að geta leitað sér aðstoðar og ráðgjafar í 

uppeldishlutverki sínu og þeir eiga að hafa ákveðið vald þegar kemur að 

ákvörðunum um nám eigin barna (Skólastefna Akureyrarbæjar, 2005:5−13). Miðað 

við hvað lög og reglugerðir segja um samstarf milli heimila og skóla er mikilvægi 

þess nokkuð ljóst. Gagnkvæm virðing, ábyrgð, samstarfsvilji og sátt milli aðila er 

grunnurinn að árangursríku samstarfi og hagsmunir barnanna þurfa að hafa forgang. 

2.3.3 Þátttaka foreldra í námi barns 
Bent hefur verið á að skólar standa frammi fyrir vali er kemur að foreldrasamstarfi. 

Þeir geta valið að eiga lítil samskipti við fjölskyldur og samfélagið og þannig haldið 

þeim sem hafa áhrif á nám barna aðskildum eða þeir geta hvatt til árangursríks 

samstarfs með hagsmuni barna að leiðarljósi (Epstein, 2001:573). Nýlegar 

rannsóknir sýna fram á að þátttaka foreldra í lífi barna er lykilþáttur í að tryggja 

árangur þeirra. Á þetta bæði við afskipti þeirra af skólanum, sem og þáttum utan 

hans. Það virðist svo að því meiri þátt sem þeir taka í náminu, því betur gengur 

börnunum (Harris og Goodall, 2007:5). Reyndar segir í sömu rannsókn að 

foreldraþátttaka snúist ekki um tengslin við skólann, heldur snúist hún um að læra 

sem mest um barnið. Þannig skiptir meira máli að foreldrar taki þátt í námi barnsins 

innan veggja heimilisins, en í skólanum (Desforges og Abouchaar, 2003:32; Harris 

og Goodall, 2007:37). Þegar foreldrar sýna börnum sínum áhuga, því sem þau eru að 

gera og eiga samræður við þau inni á heimilinu eru þeir að ýta undir jákvæðni og 

árangur hjá börnunum (Desforges og Abouchaar, 2003:24 og 28). Hafa þarf í huga að 

fjölskyldugerð getur haft áhrif á námsárangur barna, en almennt virðast mæður ræða 

meira við börnin innan veggja heimilisins, en feður (Desforges og Abouchaar, 

2003:21). 
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Þegar kennari sér og viðurkennir að foreldrar geta haft áhrif á menntun eigin 

barna, þá er hann að leggja grunn að uppbyggilegu sambandi sem getur skilað sér í 

hærri einkunnum nemenda (Duquette, Donna og Chair, 2009:46; Shirivani, 2007:34). 

Stundum hefur verið talað um að þátttaka foreldra skipti mestu máli meðan börn eru 

ung, þá sé stuðningur þeirra mikilvægastur. Rannsóknir sýna hins vegar fram á að 

þátttaka foreldra skiptir máli, ekki eingöngu hjá yngri börnum, heldur upp allan 

grunnskólann og upp í framhaldsskóla. Þátttaka foreldra hefur því jákvæð áhrif á 

nám nemenda alveg óháð aldri (Shirvani, 2007:35). Hins vegar getur verið misjafnt 

hvernig þátttaka foreldra er eða hvaða áhrif hún hefur. Hlutverk foreldra gagnvart 

börnum í fyrstu bekkjum grunnskólans felst fyrst og fremst í beinni aðstoð við 

skólatengd verkefni. Þegar börnin eru komin í eldri bekki felst hlutverk foreldra í því 

að auka sjálfstæði og sjálfsstjórn barnanna og styðja við það að þau taki sjálf ábyrgð 

á heimanáminu (Desforges og Abouchaar, 2003:35−36). Þegar foreldrar taka virkan 

þátt í lífi barna eru þau lengur í skóla og hlutfall þeirra sem hætta í skóla lækkar 

(Shirvani, 2007:35). Almennt hafa foreldrar löngun til að styðja við bakið á börnum 

sínum í námi. Þátttaka foreldra veltur þó á gildum og viðhorfum þeirra sem hefur svo 

aftur mismunandi áhrif á það hvernig þeir styðja við nám barnanna. Með bjartsýni og 

jákvæðum uppeldisháttum geta foreldrar haft áhrif á það hvernig börn skynja sig sem 

námsmenn og verka hvetjandi á sjálfsmynd þeirra og væntingar til náms (Desforges 

og Abouchaar, 2003:35). Að ljúka heimanáminu með foreldrum gefur barni skilning 

á mikilvægi menntunar og það stuðlar að jákvæðara viðhorfi til hennar (Dequette, 

Donna og Chair, 2009:13). Rannsóknir sýna einnig að væntingar foreldra hafa áhrif á 

gengi barna í námi (Fan og Chen, 2001:13). Það má því segja að með slíkum 

uppeldisaðferðum ýti foreldrar undir hvöt barna til að ná árangri og það hvernig þau 

skynja og skilja menntun og tilgang hennar.  

2.3.4 Hlutverk heimila og skóla 
Foreldraþátttaka (parent involvement) er hugtak sem oft er tengt samstarfi. Ekki er 

alltaf auðvelt að koma á samvinnu milli foreldra og kennara, en það krefst 

gagnkvæmrar skuldbindingar, aðgerða, trausts og skilnings af báðum aðilum. 

Almennt er talið að þessir þættir séu grunnurinn að góðu samstarfi (Epstein, 

2001:62−63 og 86). Þegar foreldraþátttaka er skoðuð nánar sést að töluverður munur 

er á samstarfi við skólann og þátttöku í námi barnsins heima við. Undir samstarf við 

skólann flokkast til dæmis að bregðast við símtölum, mæta á foreldrafundi, skrifa í 
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dagbækur nemenda og ýmis störf tengd skólanum, ýmist sem starfsmaður eða 

sjálfboðaliði. Samstarf eins og hér hefur verið lýst einkennist af því að kennarinn eða 

skólinn hefur frumkvæði að samstarfinu. Nemendur kjósa í raun ekki slíkt samstarf 

af hálfu foreldra sinna, heldur vilja þeir að foreldrarnir taki þátt í námi þeirra (Harris 

og Goddall, 2007:37−38; Smit, Sluiter, Driessen og Sleegers, 2007:45).  

Þegar samstarf þessara aðila er skoðað ítarlega kemur í ljós að jafnvel þó að 

kennsla og uppeldi séu ólíkir þættir, þá eru nokkur atriði sameiginleg. Í báðum 

tilfellum er upplýsingum miðlað til barna og hlúð að þroska þeirra. Bæði hlutverkin 

krefjast orku þar sem velferð barna er sett í fyrsta sætið og þeim veitt sú eftirtekt og 

athygli sem þau þarfnast. Síðast en ekki síst þarf tíma og þolinmæði sem eru 

grundvallarskilyrði bæði í uppeldi og kennslu (MacDonald, 2008:87). Foreldrar og 

kennarar geta nýtt þessa sameiginlegu þætti til að efla samstarfið. Auk þess á 

kennarinn aukna möguleika á að skilja nemandann ef hann skilur sjónarhorn foreldra 

og úr hvaða umhverfi nemandinn kemur. 

Eitt fyrsta skrefið sem kennarar geta tekið í átt að árangursríkri foreldraþátttöku 

og möguleikanum á öflugu samstarfi heimila og skóla, er að læra sem mest um allt 

sem snýr að samskiptum við foreldra (Hanhan, 2008:105). Þátttaka fjölskyldu í 

menntun barns getur haft langtímaáhrif, bæði námslega og tilfinningalega. 

Rannsóknir hafa sýnt að flestir foreldrar vilja taka þátt í menntun barna sinna án 

tillits til tekna foreldra, menntunar, fjölskyldusamsetningar og fyrri reynslu af 

skólanum. Á sama hátt vilja kennarar að foreldrar séu virkir þátttakendur og hafi 

áhrif á börnin sín (Epstein, 2001:3). Niðurstöðurnar sem skína í gegnum flestar 

rannsóknir eru bæði trú og ósk foreldra og fræðimanna að öflugt samstarf hafi áhrif 

á framtíð barnanna (Epstein, 2001:3; Fullan 2001:198). Hafa verður í huga að þó 

svo að flestir foreldrar vilji taka virkan þátt þá hafa þættir eins og fjárhagsleg staða 

og tími áhrif á þátttökuna (Desforges og Abouchaar, 2003:43). Foreldrar vita þó 

ekki alltaf hvernig þeir geta aðstoðað og vilja að skólinn sýni þeim hvernig þeir geta 

tekið virkan þátt. Með því að veita foreldrum mismunandi tækifæri til þátttöku, 

styrkja skólar tengslin milli kennara og foreldranna (Glessner, 2008:130; Lim, 

2008:130 og 144). Niðurstöður íslenskra rannsókna sýna að þegar foreldrar eru 

spurðir hvað mestu máli skipti í samstarfinu, þá svara þeir traust, jákvæðni, virðing 

og að hlustað sé á þá (Erna Björk Hjaltadóttir, 2003:53; Ingibjörg Auðunsdóttir, 

2006:104). Í rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur (2000) kom fram að foreldrar geta 

einnig haft jákvæð og uppbyggjandi áhrif á kennara og hrós frá foreldrum hefur 
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jafnvel jákvæðari áhrif á kennara en þegar skólastjórnendur eða samkennarar eiga í 

hlut (Anna Þóra Baldursdóttir, 2000:120). Af þessu má ráða að foreldrar eru 

mikilvægir bandamenn kennara í menntaliði eigin barna og geta lagt sitt af mörkum 

í öflugu samstarfi.  

2.3.5 Hlutverk kennara 
Í síbreytilegu og flóknu samfélagi nútímans verður hlutverk kennarans einnig 

margþættara. Kennarar verða að gera sér grein fyrir að fjölskyldur eru misjafnar að 

samsetningu og menningarlegur, heilsufarslegur og félagslegur bakgrunnur þeirra er 

mismunandi. Það er því líklegt að kennarar þurfi að mynda ólík tengsl við ólíkar 

fjölskyldur (Harris og Goodall, 2007:52−58; Olsen og Fuller, 2008:2). Spurningunni 

hvernig kennarar geti hvatt foreldra til samstarfs um heimanám svara Duquette og 

félagar (2009) á þá leið að þeir verði að deila væntingum til námsins með foreldrum 

og þeir verði að gefa foreldrum tækifæri til samstarfs. Ekki er nóg að bjóða þeim 

samstarf, þeir verða einnig að taka foreldrum opnum örmum (Duquette, Donna og 

Chair, 2009:52). Löngun foreldra til þátttöku veltur á því að kennarar veiti tækifæri 

eða setji upp hindranir sem hafa áhrif á hvernig sambandið milli þessara aðila 

verður. Það er því að miklu leyti í höndum kennara hvort samstarfið einkennist af 

gagnkvæmum stuðningi og skilningi eða vantrausti og efasemdum (Desforges og 

Abouchaar, 2003:49). Í rannsókn Deslandes og Rousseau (2007) gáfu niðurstöður til 

kynna að kennarar hafi meiri væntingar til þátttöku foreldra í heimanámi en 

foreldrarnir sjálfir (Deslandes og Rousseau, 2007:108). Kennarar verða að vera 

reiðubúnir að taka að sér leiðandi hlutverk í samstarfi við heimilin, en það krefst 

meðal annars að þeir skilgreini kröfur til góðra skóla og þar með talið til sjálfs sín 

sem starfsmenn skólans og þeir þurfa að geta aðlagað þessar kröfur síbreytilegum 

kröfum þjóðfélagsins. Kennarar verða líka að geta veitt foreldrum ýmiss konar 

ráðgjöf varðandi heimanámið, til dæmis hvað telst eðlilegt að aðstoða barnið mikið 

og hvernig aðstoð er best að veita (Shah, 2001:131). Enn fremur verða kennarar að 

átta sig á því að sem fagmenn þurfa þeir að axla ákveðna ábyrgð og skyldur ætli þeir 

sér að njóta virðingar í starfi. Hluti af þessum kröfum er kominn frá foreldrum sem 

krefjast aukinna gæða í námi, nemendum í hag (Trausti Þorsteinsson, 2001:11−12). 

Kennarar verða að gera sér grein fyrir að þeir geta haft töluverð áhrif á árangur 

nemenda. Þeir hafa bein áhrif á námstækni nemenda, hvað þeir læra og magnið sem 

tekið er fyrir. Auk námstengdra þátta geta kennarar haft áhrif á viðhorf nemenda og 
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gildismat. Tengslin milli bekkjarkennara og árangurs nemenda eru þau að velgengni 

nemenda veltur að töluverðu leyti á gæðum kennslunnar og fagmennsku kennarans 

(Korkmaz, 2007:390). Samkvæmt Fullan (2001) hefur skólinn tvennan tilgang, 

annars vegar að efla hjá nemendum margþætta þekkingu og færni, bóklega jafnt sem 

vitsmunalega, og hins vegar að gefa þeim kost á að þroskast, bæði sem einstaklingar 

og sem hluti af hópi. Sem hluti af hópi eiga einstaklingarnir svo greiðan aðgang að 

atvinnu− og félagslífi samfélagsins (Fullan, 2001:16−17). 

Cooper (2001) bendir á að kennarar verði að fara varlega í það að krefja foreldra 

um þátttöku og að leiðbeina börnum sínum í náminu. Þegar kennarar gera það, þurfa 

þeir að hafa í huga hvort fjölskyldurnar hafi það fjármagn, þann tíma og þá hæfni 

sem til þarf. Kennarar ættu að hafa í huga þyngd verkefna, menntunarbakgrunn 

foreldranna og líkamlega og andlega hæfni þeirra (Cooper, 2001:49).  

Í rannsókn Feinstein kom í ljós að hjá mæðrum hélst í hendur menntun þeirra og 

viðhorf til menntunar barnanna. Eftir því sem mæðurnar höfðu lengra nám að baki, 

því jákvæðara var viðhorfið sem þær sýndu menntun barnanna. Í sömu rannsókn 

kom fram að þættir eins og örvandi umhverfi á heimilinu og þátttaka foreldra í því 

sem barnið er að gera, ekki eingöngu skólamálum, hefur áhrif á árangur barna í námi 

(Feinstein og Sabates, 2006:1−2 og 27). Aðrar rannsóknir hafa sýnt svipaðar 

niðurstöður (Desforges og Abouchaar, 2003:85; Smit, Sluiter, Driessen og Sleegers, 

2007:48−50). Foreldrar verða að vera hluti af menntaliði eigin barna. Kennarar eru 

sérfræðingar á sínu sviði, menntun og foreldrar eru sérfræðingar í uppeldi eigin 

barna. Kennarinn er lykilpersóna þegar kemur að skipulagningu og framkvæmd 

vegna einstakra nemenda (Erna Björk Hjaltadóttir, 2003:56). Báðir aðilar verða að 

læra að vinna saman, en hingað til hafa kennarar haft mun meiri völd og er kominn 

tími til að það breytist. Raunverulegt samstarf felst í gagnkvæmum samskiptum sem 

báðir aðilar geta hafið. Samt sem áður segja 95% rannsakenda, sem og foreldrar, að 

samstarfið sé einnar áttar, það er skólinn segi foreldrum hvað þeir eða börnin þeirra 

eiga að gera (Jones, 2001:21). Í ljósi þessa upplýsinga er vert að benda á niðurstöður 

úr rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur (2002). Hún komst að því að einungis 51% 

kennara fannst nauðsynlegt að leita upplýsinga frá foreldrum um börn þeirra og 

innan við helmingur kennara sagðist gera það í nokkrum mæli. Reyndar var það svo 

að aðeins 6% kennara sögðust alltaf gera það og 40% oft. Í sömu rannsókn kom 

einnig fram að kennarar höfðu nánast aldrei samband við foreldra nema þegar 
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eitthvað var að, eða einhver uppákoma varð í skólanum (Kristín Aðalsteinsdóttir, 

2002:110).  

Rannsóknir sýna að foreldrasamstarf er þáttur sem kennarar fá gjarnan litla 

þjálfun í og margir hverjir eru ragir við að hætta sér út í samstarfið (Murray, Curran 

og Zellers, 2008:101−102). Í rannsókn Ragnhildar Bjarnadóttur (2005) á því hvernig 

Kennaraháskóli Íslands styður við starfshæfni kennaranema kom í ljós að stór hluti 

þátttakenda taldi þörf á meiri hagnýtri þekkingu. Algengt var að kennaraefnin vildu 

meiri þjálfun í persónulegum þáttum starfsins. Þeir vildu því ekki endilega meiri 

þjálfun í þáttum er lutu að fræðslu og undirbúningi kennsluefnis, heldur samskiptum 

við viðtökukennara og stuðning til að átta sig á hvernig kennarar þeir vildu verða 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2005:29 og 39−42). Þessar niðurstöður benda til þess að 

kennaranemar séu síður en svo með fullmótaðar hugmyndir um hvernig fagmenn 

þeir vilja verða og þeir vilja fá meiri þjálfun í samskiptum. Kennarar geta því verið 

ragir til samstarfs, rétt eins og foreldrar. Skólinn þarf að viðurkenna mikilvægi 

þátttöku foreldra í menntun barna sinna og að þeir búi yfir þekkingu, færni og 

reynslu sem hægt er að nýta börnunum í hag og foreldrar þurfa að viðurkenna vald 

kennarans til að stýra samstarfinu (Elísabet Svavarsdóttir og Ólafur Guðmundsson, 

1996:23).  Mikilvægt er að áður en samstarf er hafið þurfa allir aðilar sem að því 

koma að setjast niður og móta og skipuleggja samstarfið í sameiningu. 

2.3.6 Hlutverk foreldra 
Foreldrar bera ábyrgð á uppeldi og menntun barna sinna og því verður skólinn að 

tryggja þeim möguleika til áhrifa í skólastarfinu innan marka gildandi laga (Lög um 

grunnskóla, 3., 13., 18. og 19. grein). Kennarar geta ekki sinnt menntunar− og 

uppeldishlutverkinu einir og verða því að hafa foreldra með sér í liði (Fullan, 

2001:199). Olsen og Fuller (2008) segja að hægt sé að ná fram meiri ábyrgð meðal 

foreldra með því að gefa þeim aukið ákvörðunarvald. Áríðandi er að þeir fái skýr 

skilaboð frá skólanum um eigið mikilvægi og hvernig þeir geti lagt sitt af mörkum til 

að tryggja velferð barnanna. Einnig er æskilegt að þeir finni stuðning og velvild af 

hálfu skólans (Olsen og Fuller, 2008:11). Grunnskilningur fjölskyldna og sýn 

fjölskyldumeðlima og kennara á eigin ábyrgð skiptir meginmáli. Í þessu samhengi er 

bent á að hér áður fyrr þegar kennarar óskuðu eftir þátttöku foreldra þá áttu þeir 

raunverulega við að þeir vildu að foreldrar aðstoðuðu þá við að ná ákveðnum 

markmiðum í námi sem þeir, sem fræðimenn um menntun, höfðu ákveðið að væru 
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mikilvæg. Foreldrar ályktuðu sem svo að skólinn vissi best og sáu til þess að 

heimanámi eða hverju því sem kennarar lögðu til væri sinnt. Stutt er síðan hlutirnir 

fóru að breytast. Nýlega fóru foreldrar að trúa því að þeir vissu einnig eitthvað um 

menntun og að kennarar væru ekki lengur einu sérfræðingarnir um hana. Mörgum 

foreldrum fannst ekki aðeins að hægt væri að ögra ákvörðunum skólans, heldur ætti 

að gera það (Vatterott, 2008:41−42). Foreldrar hafa því í auknum mæli fundið 

þörfina fyrir að koma að menntun barna sinna og í gegnum heimanám fá þeir innsýn 

í það sem börnin eru að læra í skólanum og hvernig námið fer fram (Shah, 

2001:129). Williams og félagar (2002) stóðu að rannsókn sem náði til yfir 2000 

foreldra barna á aldrinum 5−16 ára. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hversu 

mikil þátttaka foreldra var í námi eigin barna, hvernig foreldrar komu að heimanámi 

barnanna og hvernig samskiptum foreldra við umsjónarkennara var háttað. Í ljós kom 

að foreldrar vildu oft á tíðum meiri þátttöku eða samvinnu við kennara. Um 72% 

þeirra sögðust vilja meira samstarf (Williams, Williams og Ullman, 2002:6 og 16). 

Foreldrar verða að vera duglegri að taka af skarið og eiga frumkvæðið í samskiptum 

við skóla, þeir þurfa ekki að bíða eftir því að skólinn leggi línurnar eða stýri 

samstarfinu. Foreldrar verða þó aðeins þátttakendur í menntun barnanna að því marki 

að þeir sjá að þeir geta stutt við árangur barnsins og líti á það sem sitt hlutverk. 

Einnig er nauðsynlegt að foreldrar upplifi að þeir hafi getuna til að hafa áhrif á gang 

mála og geti breytt einhverju (Desforges og Abouchaar, 2003:49). Kennarar og 

foreldrar verða að taka höndum saman um velferð barna og ef gagnkvæm virðing og 

traust ríkir milli þessara aðila ættu þeir báðir að geta sagt sína skoðun á málefnum 

barnsins, tekið af skarið um þátttöku eða haft áhrif á gang mála.  

2.3.7 Hvers vegna er mikilvægt að hlúa að foreldraþátttöku? 
Því er stundum haldið fram að kennarar kæri sig ekki um samstarf við foreldra á 

þeim forsendum að þeir séu fræðimenn er kemur að menntun. Það sé því best að þeir 

sinni menntun og foreldrar uppeldinu. Þeir sem aðhyllast þessa skoðun hljóta að 

spyrja sig af hverju eigi að taka tillit til sjónarmiða foreldra. Samkvæmt 

neðangreindum rannsóknum liggja fyrir því tvær grundvallaskýringar. Í fyrsta lagi 

hefur viðhorf foreldra til skólans áhrif á börnin og hegðun þeirra í skólanum. Fyrir 

suma foreldra var skólinn yndislegur tími og þeir blómstruðu á allan hátt. Fyrir aðra 

er þessu öfugt farið og þeim leið almennt illa í skóla. Fyrir því geta verið margar 

ástæður. Þeir gætu hafa fengið lélega kennslu, átt í erfiðleikum með nám, glímt við 
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persónulegan vanda eða átt erfitt með að aðlagast öðrum félagslega (Sheridan og 

Kratochwill, 2007:12). Meðan skoðaður er skilningur foreldra á kennurum og 

skólanum verður að hafa í huga að engir tveir foreldrar eða kennarar eru eins. Því 

meira sem vitað er um hversu mismunandi viðhorf þeirra getur verið, þeim mun 

auðveldara er að mæta þörfum þeirra. Í öðru lagi gagnast það kennurunum þegar 

foreldrar sýna skólanum stuðning. Rannsóknir sýna að foreldrar græða einnig á 

samstarfi. Þeir öðlast skilning á starfi kennarans og jákvæðara viðhorf til skólans. 

Samband þeirra við eigin börn styrkist, þeir tileinka sér árangursríkar 

uppeldisaðferðir og þeir taka virkari þátt í heimanámi barnanna (Sheridan og 

Kratochwill, 2007:12). Börn geta líka grætt á samstarfinu. Til dæmis hækka 

einkunnir þeirra, mæting batnar, viðhorf til skólans eru jákvæðari, þau ná frekar að 

ljúka heimanáminu og sjálfsmynd þeirra styrkist (Ferrara og Ferrara, 2005:77; Lim, 

2008:129; MacDonald, 2008:96−97; Sheridan og Kratochwill, 2007:1). Epstein 

nefnir nokkra þætti sem mæla með því að þróa samstarf milli fjölskyldna, skóla og 

samfélags. Helst er að nefna að samstarf getur: 

• stuðlað að bættum staðblæ í skólanum 

• hjálpað kennurum að sinna starfi sínu 

• aukið hæfileika, færni og forystu foreldra 

• tengt fjölskyldur innan skólans og samfélagsins 

• boðið fjölskyldum þjónustu og stuðning  

• stuðlað að jákvæðu viðhorfi nemenda til skólans og samfélagsins  

• aukið leikni barna í ólíkum þáttum (Epstein, 2001:6. kafli).  

Foreldrar og kennarar eiga að stefna að sama markmiði; að börn þroski hæfileika 

sína eins mikið og kostur er. Margbreytileiki lífsins getur gert foreldrum og 

kennurum erfitt fyrir að tengjast böndum, en jafnframt er jafnvel enn mikilvægara en 

áður að það takist og að aðilar öðlist gagnkvæman skilning hvor á öðrum (Olsen og 

Fuller, 2008:87). Rannsóknir sýna að þegar foreldrar tileinka sér jákvætt viðhorf til 

skólans þá eru þeir líklegri til að taka þátt í námi barna sinna. Samskipti foreldra og 

kennara leiða til jákvæðara viðhorfs foreldra og það jákvæða viðhorf skilar sér síðan 

til barnanna sem einnig mynda jákvætt viðhorf til skólans (Deslandes og Rousseau, 

2007:112; Shirvani, 2007:42). Það má því í rauninni segja að börn koma með 

upplifun fjölskyldunnar með sér í skólann og þess vegna er svo mikilvægt fyrir 

kennara að skilja fjölskyldur til að geta skilið börnin sem best. Olsen og Fuller 
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(2008) hafa mikla trú á því að þekking og skilningur á fjölskyldunni sé forsenda 

þýðingarmikils sambands milli heimila og skóla, en benda á að fyrst af öllu verði 

kennarar að skilja eigin gildi, hefðir og menningarlegan og fjölskyldutengdan 

bakgrunn sinn. Án þessarar vitneskju gæti skilningur þeirra á fjölskyldum nemenda 

verið takmarkaður og orðið til þess að þeir dæmi fjölskyldur út frá þjóðhverfum 

hugsunarhætti. Í besta falli mun það hindra samskiptin við foreldra, en í versta falli 

valda óbætanlegu tjóni á samskiptunum sem koma þarf á annars vegar milli kennara 

og hins vegar nemenda og fjölskyldna þeirra (Olsen og Fuller, 2008:6−9).  

Fólk hefur minni frítíma en það hafði áður fyrr. Skilningur á aðstæðum foreldra, 

til dæmis litlum frítíma, getur hjálpað til að skilja hömlurnar og álagið sem foreldrar 

glíma við. Þeir hafa kannski ekki tíma til að aðstoða börnin við heimanámið eða taka 

þátt í vinnu tengdri skólanum. Vitneskja um takmarkaðan tíma foreldra getur haft 

áhrif á hvernig heimanámi kennarar úthluta nemendum (MacDonald, 2008:92−96; 

Williams, Williams og Ullman, 2002:1). Oftast nær gengur samstarf milli heimila og 

skóla hnökralítið fyrir sig og upplýsingaflæði milli aðila er gott (Erna Björk 

Hjaltadóttir, 2003:10; Sheridan og Kratochwill, 2007:1−2). Það virðist stundum vera 

tilhneiging að draga úr foreldrasamstarfi þegar vel gengur, en auka samstarfið þegar 

eitthvað fer úrskeiðis. Upplifun af foreldrasamstarfi verður því neikvæð og lítt 

eftirsóknarverð (Deslandes og Rousseau, 2008:21; Ingibjörg Auðunsdóttir, 

2006:105−106). Í þeim tilfellum þar sem illa gengur getur báðum aðilum verið um 

að kenna, en það er algengt að einstaklingar kenni hvor öðrum um. Hins vegar er oft 

auðvelt að leysa ágreining í upphafi samskipta þegar báðir einstaklingarnir gera sér 

grein fyrir ábyrgð sinni og í þágu hvers samstarfið er. Góð samskipti og samræður 

geta því dregið fram það sem er mikilvægt og yfirstigið hindranir.  

Af allri þessari umræðu ætti mikilvægi öflugs samstarfs að vera orðið ljóst. Það 

er þó að mörgu að hyggja og allir sem áhuga hafa á velferð barna verða að leggja sitt 

af mörkum.  
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3. Rannsóknin 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningum. Fjallað verður um framkvæmd rannsóknarinnar og aðferð 

við gagnasöfnun, greiningu gagnanna, réttmæti og ýmis álitamál er lúta að 

rannsóknni.  

3.1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 
Viðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða hver væri upplifun og reynsla foreldra 

með ADHD eða ADD greiningu af heimanámi barna sinna og hvort og þá hvernig 

umsjónarkennarar barnanna kæmu til móts við þarfir og óskir þessara foreldra. 

Hingað til hefur það lítið verið rannsakað. Einnig var skoðað hvernig samskipti 

kennarar áttu við þennan foreldrahóp, hvort og þá hvernig kennarar stuðluðu að 

árangsríku samstarfi.  

Rannsóknarspurningarnar voru:  

Hver er persónuleg reynsla og upplifun foreldra með ADHD eða ADD 

af heimanámi eigin barna? Hvaða þættir hafa áhrif á reynsluna og 

upplifunina? 

Hvernig er samstarfi umsjónarkennara við foreldra með ADHD eða 

ADD háttað? 

3.2 Aðferð 
Rannsóknaraðferðin sem stuðst var við er eigindleg, fyrirbærafræðileg aðferð í anda 

Vancouver–skólans. Eigindlegar rannsóknaraðferðir krefjast mikillar 

aðferðafræðilegrar nákvæmni og leitast er við að fá svör við spurningum sem snerta 

ákveðna reynslu, upplifun, hugmyndir og tilfinningar hjá viðmælendum (Creswell, 

2003:181; Warren, 2001:83; Kvale, 2009:1; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:222). 

Rannsakandinn verður eftir fremsta megni að vera hlutlaus, en jafnframt þarf hann að 

reyna að skilja þá merkingu sem fólk leggur í líf sitt og aðstæður (Bogdan og Biklen, 

1992:99). Í eigindlegum rannsóknum er virk hlustun ein af meginforsendum þess að 
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viðtöl verða árangurs− og innihaldsrík og hana má skilgreina sem færni til að skilja 

bæði tilfinningar og orð viðmælandans. Virk hlustun er nátengd samhygð og sýna 

þarf einlægni og hlýju til að reyna skilja viðkomandi (Helga Jónsdóttir, 2003:74−75). 

Þessir þættir voru hafðir í huga.  

Vancouver−skólinn byggir á kenningum fyrirbærafræðinnar sem er heimspekileg 

nálgun og beinist aðallega að vitund og skynjun mannsins (Giorgi, 1995:30). 

Samkvæmt fyrsta þrepi Vancouver−skólans er nauðsynlegt að viðmælendur hafi 

persónulega reynslu af fyrirbærinu, en sýn hvers einstaklings á heiminn er 

einstaklingsbundin, mótast af fyrri reynslu og eigin túlkun og er óháð staðreyndum 

um fyrirbærið. Þessi sýn hefur svo áhrif á hvernig einstaklingar lifa lífi sínu (Manen, 

2002; Sigríður Halldórsdóttir, 2003:249−251). Litið er á viðmælendur sem 

meðrannsakendur og virka í rannsóknarferlinu. Í rannsóknarferlinu var farið ítrekað í 

gegnum sjö meginþætti aðferðarinnar. Þeir eru: að vera kyrr, ígrunda, koma auga á, 

velja, túlka, raða saman og sannreyna (Sigríður Halldórsdóttir, 2003:250). Í gegnum 

samræður þar sem viðmælendur lýsa reynslu sinni og túlkun beitir rannsakandinn 

textagreinandi aðferðum og það skapar heildstæða mynd af fyrirbærinu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003:249). Í rannsóknarferli Vancouver−skólans er stuðst við 12 

meginþrep sem rannsakandinn fylgir og eru í raun eins konar leiðarvísir í gegnum 

vinnuferlið (Sigríður Halldórsdóttir, 2003:251) (sjá töflu 1). 

Hægt er að fara ýmsar leiðir við að safna eigindlegum upplýsingum. Viðtöl henta 

vel þegar skoða á reynslu fólks, viðhorf, væntingar eða gildismat. Þau gefa 

rannsakandanum tækifæri á að skilja rannsóknarefnið frá sjónarhóli þátttakenda og fá 

innsýn í það hvernig viðmælandi túlkar eða upplifir ákveðinn og afmarkaðan hluta af 

heimssýn sinni (Bogdan og Biklen, 1992:2−3; Kvale, 1996:125). Við söfnun 

upplýsinga var notast við hálfopin viðtöl, en kosturinn við þau er sveigjanleiki og þó 

svo að þátttakendur séu spurðir um ákveðin meginatriði gefst kostur á að víkja frá 

þeim ef tilefni er til (Bryman, 2004:319−320). Spurningarnar eru því hugsaðar sem 

viðtalsrammi og geta breyst frá einum viðmælanda til annars. Með hálfopnum 

viðtölum gefst rannsakanda tækifæri á að komast nær því sviði sem rannsaka á og 

hann fær heildstæðari mynd af skilningi, reynslu þátttakenda og hvernig þeir meta 

þessa reynslu og aðstæður (Helga Jónsdóttir, 2003:67 og 73). Með því skapast meiri 

dýpt í viðtölin og möguleikar skapast til samræðna sem geta víkkað út svör 

viðmælenda (Russel, 1994:210; Gall, Borg og Gall, 1996:310; Hitchcock og Huges, 

1995:157−158; Seidman, 1998:3).  
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Tafla 1: Tólf þrep Vancouver-skólans eins og þeim var fylgt í 
rannsókninni 

Þrep 
 

 Rannsóknarþáttur  

Þrep 1 Að velja samræðufélaga (úrtakið). Valdar voru 3 konur með 
ADHD eða ADD greiningu og 3 umsjónarkennarar.  

 
 

Þrep 2 
 

Að vera kyrr. Áður en byrjað var á samræðunum var staldrað við, 
reynt að átta sig á forhugmyndum um fyrirbærið og síðan reynt að 
leggja þær til hliðar. 
 

Þrep 3 
 

Þátttaka í samræðum. Gagnasöfnun. Tekið var eitt viðtal við 
hvern meðrannsakanda. Viðtölin voru með hálfopnum spurningum, 
þ.e. ákveðnar spurningar voru hafðar til hliðsjónar, en þær 
stjórnuðu ekki viðtalinu. 
 

Þrep 4 
 

Skerpt vitund varðandi orð, byrjandi gagnagreining. Unnið var 
samhliða að gagnasöfnun og gagnagreiningu. 
 

Þrep 5 
 

Byrjandi greining á þemum. Viðtölin voru lesin yfir nokkrum 
sinnum til að svara spurningunni: Hver er kjarninn í því sem 
viðmælendur mínir eru að segja? 
 

Þrep 6 
 

Að átta sig á heildarmynd í reynslu hvers einstaklings. 
Mikilvægustu atriðunum var raðað saman í eina heildarmynd og 
reynt að fá niðurstöðu á því hvert lykilatriðið var í frásögn hvers 
viðmælenda. 
 

Þrep 7 
 

Staðfesting á heildarmynd reynslu einstaklinganna með þeim 
sjálfum. Öllum viðmælendum var boðið að skoða eigið viðtal.   
 

Þrep 8 
 

Að átta sig á heildarmyndinni – meginniðurstöður. 
Lokaúrvinnsla krafðist lýsingar og túlkunar rannsakandans og var 
að öllu leyti byggð á rannsóknargögnunum. 
 

Þrep 9 
 

Að bera niðurstöðurnar saman við rannsóknargögnin eða 
rituðu samræðurnar til að sjá hvort þær séu í samræmi. Öll 
viðtölin voru lesin aftur yfir til að tryggja samræmi. 
 

Þrep 10 
 

Að velja rannsókninni heiti sem lýsir niðurstöðum hennar: 
Upplifun foreldra með ADHD eða ADD af heimanámi eigin 
barna: Samstarf umsjónarkennara við foreldra með ADHD eða 
ADD. 
  

Þrep 11 
 

Að sannreyna niðurstöðurnar með þátttakendum. 
Niðurstöðukaflinn var borinn undir fimm viðmælendur. Þeir voru 
sáttir við niðurstöðurnar. 
 

Þrep 12 
 

Að skrifa upp niðurstöður rannsóknarinnar. Það tryggði að 
raddir allra þátttakenda fengu að heyrast. Vitnað var í alla 
viðmælendur og reynt að gera fyrirbærinu eins trúverðug skil og 
hægt var. 
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3.3 Þýði og val á úrtaki 
Þýði rannsóknarinnar voru allir foreldrar með ADHD eða ADD greiningu sem eiga 

börn á grunnskólaaldri og grunnskólakennarar. Úrtakið var tilgangsúrtak þar sem val 

skóla og foreldra réðist af tilgangi rannsóknarinnar. Upphaflega stóð til að 

þátttakendur yrðu valdir með það í huga að fá breidd í þýðið og voru því valdir þrír 

skólar í þéttbýli og tveir utan þéttbýlis. Úrtakið var því fimm foreldrar og fimm 

umsjónarkennarar, samtals 10 viðmælendur. Eins og Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson (2003:51−52) benda á er erfitt að ákvarða stærð úrtaks, en eftir 

mikla umhugsun og vangaveltur með leiðbeinendum mínum í þessu verkefni var 

tekin ákvörðun um þennan fjölda. Erfiðlega gekk hins vegar að fá fullorðna 

einstaklinga með ADHD eða ADD greiningu í viðtal. Sökum þess endaði úrtakið í 

þrem foreldrum og þrem kennurum. Margar ástæður geta legið til þess hve erfiðlega 

gekk að finna viðmælendur, en greinilegt er að það er erfitt að ná til fullorðinna 

einstaklinga með ADHD greiningu og upplýsingar um fjölda þeirra sem farið hafa í 

greiningu liggja ekki fyrir almenningssjónum. Vert er að taka fram að í fleiri en einu 

tilviki hindruðu aðstæður möguleika á viðtali. Á það bæði við um foreldra og 

kennara. 

Upphaflega voru settar nokkrar takmarkanir við val á báðum hópunum. 

Foreldrarnir áttu að vera á aldursbilinu 25−40 ára og með ADHD eða ADD 

greiningu. Kennararnir skyldu vera með grunnskólakennaramenntun og hafa að 

minnsta kosti þriggja ára starfsreynslu að baki til að hafa öðlast ákveðna reynslu í 

starfi. Kyn foreldris eða kennarans skipti ekki máli. Hvað aldurstakmörkin snertir var 

hugsunin að ná til foreldra þar sem eigin skólaganga var enn í fersku minni, jafnvel 

ekki langt síðan henni lauk. Þegar farið var að finna foreldra kom í ljós að 

aldursmörkin voru of afmörkuð og var aldursbilið þá endurskoðað. Dreifingin varð 

eftirfarandi: mæðurnar voru á aldursbilinu 33−46 ára og kennararnir höfðu 

mislangan kennsluferil að baki. Sá sem hafði stystu starfsreynsluna hafði kennt í 

fjögur ár, hinir lengur.  

Samkvæmt fyrsta þrepi Vancouver−skólans eru viðmælendum gefin ný nöfn sem 

rannsakandi velur. Er það gert til að tryggja nafnleynd þeirra, að ekki sé hægt að átta 

sig á hverjir þeir eru með lestri rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir 2003:252). 

Viðmælendur mínir voru allt konur og ákveðið var að gefa mæðrunum þremur 

nöfnin: Ása, Sóley og Þórunn og kennurunum þremur nöfnin: Hafdís, Katrín og 

Brynja. Nánari kynningu á viðmælendum er að finna í töflu 2. 
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Tafla 2: Kynning á viðmælendum 

Nafn Hlutverk Greining 
móður 

Barn 

Ása 46 ára Móðir ADD 2007 Drengur í 4. bekk 

Sóley 36 ára Móðir ADHD 2009 Drengur í 3. bekk 

Þórunn 33 ára Móðir ADHD 2005 Drengur í 3. bekk 

Hafdís Kennari 
Kennt með 

hléum síðan ´80

 Umsjónarkennari 
drengsins hennar Ásu 

Katrín Kennari 
Kennt í 5 ár 

 Umsjónarkennari 
drengsins hennar 

Þórunnar 

Brynja Kennari 
Kennt í 6 ár

 Umsjónarkennari 
drengsins hennar Sóleyjar 

Til að fyrirbyggja misskilning í niðurstöðukaflanum verður farin sú leið að skáletra 

nöfn mæðranna og feitletra nöfn kennaranna, líkt og gert var hér að ofan.  

3.4 Framkvæmd 
Við val á þátttakendum var farin sú leið að leita eftir aðstoð skólayfirvalda og haft 

var samband við skólastjóra á Norðurlandi. Síðan fengu þeir sent kynningarbréf um 

rannsóknina (sjá fylgiskjal III). Í samvinnu við skólastjóra var ákveðið hvaða leið 

væri best að fara til að ná til foreldra og oftast nær sendu þeir tölvupóst á alla 

foreldra við skólann. Í flestum tilfellum spurðust skólastjórarnir einnig fyrir meðal 

starfsfólks skólans eða komu beiðninni áfram til deildarstjóra, fulltrúa sérkennslu eða 

annarra sem gætu vitað um foreldra með ADHD greiningu. Eins og fyrr segir gekk 

erfiðlega að finna viðmælendur. Sökum þess var leitað til mun fleiri skóla en áætlað 

var í upphafi. Alls var leitað til 10 skóla og óskað var eftir liðsinni nokkurra fagaðila. 

Í samtölum við skólastjórana varð ljóst hversu lítið fer fyrir fullorðnum 

einstaklingum með greiningu og hversu mikilvægt það er að opna á umræðu um 

þennan hóp. Í dag telja flestir eðlilegt að börn fái ADHD greiningu og almennt er 

viðurkennt að ADHD gengur í erfðir, en afar lítið hefur farið fyrir umræðunni um 

fullorðna einstaklinga með ADHD.  
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 Fyrir viðtölin fengu þátttakendur í hendurnar blað með öllum helstu 

upplýsingum um rannsóknina, tilgang hennar og hvernig gögnin verða ýmist 

varðveitt eða þeim eytt (sjá fylgiskjal IV). Þeim var gert ljóst að svo mikilvæg sem 

þátttaka þeirra var, þá var þeim frjálst að hætta þátttöku hvenær sem var. Nöfnum og 

öllum auðkennum var breytt eða eytt. Áður en hvert viðtal hófst skrifuðu 

rannsakandi og þátttakandi báðir undir samning (sjá fylgiskjöl IV og V). Mikið var 

lagt upp úr trausti og trúnaði við viðmælendur. Þeim bauðst að lesa viðtalið þegar 

það var komið á læsilegt form og þegar niðurstöður lágu fyrir var þeim boðið að lesa 

þær yfir og sannreyna niðurstöðurnar. Er það í anda 11. og 12. þreps 

Vancouver−skólans. Fimm viðmælendur þáðu boðið um yfirlestur. Viðmælendur 

komu með uppbyggilegar athugasemdir og ábendingar.  

3.5 Greining gagna 
Viðtölin voru hljóðrituð og síðan skráð orðrétt niður á blað og flokkuð eftir innihaldi 

(McMillan, 2004:167). Úrvinnsla gagna hófst um leið og viðtölin voru tekin og 

greining þeirra hófst svo í kjölfar þess. Leitað var eftir mynstri eða samsvörun í 

viðtölunum. Ekki var talið æskilegt að bíða með greiningu gagna uns öllum viðtölum 

var lokið, heldur var hvert viðtal nýtt við að móta spurningar enn frekar (Seidman, 

1998:13; Silverman, 2005:152). Það sem viðmælendur sögðu var skráð og hvernig 

þeir sögðu það, bæði látbragð raddar og líkamstjáning. Rannsakandi þarf að geta 

lesið á milli línanna, án þess að leggja persónulegt mat á það sem viðmælendur 

segja. Tekinn var góður tími í að ritvinna viðtölin og hlusta á þau áður en greining á 

þeim hófst, en æskilegt er samkvæmt Vancouver−skólanum að leyfa gögnunum að 

búa innra með rannsakanda. Ekki var fengin utanaðkomandi aðstoð við að ritvinna 

viðtölin en þá skilur rannsakandinn innihald þeirra ósjálfrátt mun betur en ella 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003:255). Samhliða vinnslu viðtalanna var ígrundað hvaða 

upplýsingar vantaði eða voru áhugaverðar og var þeim bætt inn í næsta viðtal. 

Þannig fór gagnaöflun og gagnagreining í raun fram samhliða, en þessi vinna 

auðveldaði undirbúning fyrir hvert viðtal. Við endanlega vinnslu á gögnunum kom 

þó fyrir að upplýsingar vantaði og þá var leitað til viðmælenda. Fyrirfram var samið 

við viðmælendur um að hægt væri að hafa samband við þá ef þörf væri á frekari 

upplýsingum. Var stysta viðtalið 45 mínútur og það lengsta um 90 mínútur.  
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Þegar lokið var að afrita öll viðtölin tók við eiginleg greining gagnanna og 

kerfisbundið var farið í hvert viðtal fyrir sig. Unnið var eftir 5.−8. þrepi 

Vancouver−skólans og upplýsingar dregnar saman í þemu sem lýstu innihaldi 

viðtalanna best. Áhugaverðir þættir voru merktir eða skráðir út á spássíu og síðan 

tengdir saman innan hvers viðtals. Einnig voru skrifaðar glósur ef eitthvað áhugavert 

kom upp í huga rannsakandans. Þetta ferli var endurtekið við öll viðtölin og að 

lokum voru áhugaverðir þættir viðtalanna tengdir hver við annan. Í gegnum þessa 

vinnu voru rannsóknarspurningarnar og markmið rannsóknarinnar höfð í huga og 

reynt að finna svör við þeim (Flick, 2002:41). Að lokum var komin heildarmynd á 

helstu niðurstöðurnar og þá var unnið eftir 9.−12. þrepinu. Niðurstöðurnar voru 

bornar saman við rannsóknargögnin, endanlegt heiti fundið á rannsóknina og 

niðurstöðukaflinn skrifaður (Sigríður Halldórsdóttir, 2003:258−259).  

3.6 Réttmæti rannsókna  
Rannsóknum er ætlað að varpa ljósi á ýmsa þætti eða finna sjónarhorn á 

veruleikanum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:219). Sú leið sem er farin til að afla 

upplýsinga um fyrirbærið getur verið mismunandi, en afar nauðsynlegt er að 

viðmælendur veiti upplýst samþykki (Sigurður Kristinsson, 2003:172).  

Réttmæti og trúverðugleiki rannsókna veltur að hluta til á hversu vel 

rannsakanda tekst að vinna úr og setja fram niðurstöðurnar. Aðferðafræðileg færni, 

næmleiki, þekking og nákvæmni rannsakanda skiptir þar miklu máli (Cho og Trent, 

2006; Sigríður Halldórsdóttir, 2003:259; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:234). 

Rannsakandinn þarf að temja sér að vera stöðugt með spyrjandi hugarfar gagnvart 

gæðum gagnasöfnunarinnar og öllum túlkunum. Ítarleg, fjölbreytt og tæmandi gögn 

eru því hornsteinn réttmætra rannsóknargagna og hafa þarf í huga að rannsakandi 

þarf að vera heiðarlegur og vinna að rannsókninni af heilindum (Helga Jónsdóttir, 

2003:79−80; Seidman, 1998:7; Sigurður Kristinsson, 2003:164). Einnig þarf 

réttlætingu fyrir rannsóknum. Viðmælendur þurfa að hagnast á rannsókninni og 

samfélagið þarf einnig að geta dregið lærdóm af niðurstöðunum og hagnast á þeim, 

ekki síður en viðmælendurnir (Sigurður Kristinsson, 2003:164−165). 
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3.7 Siðferðileg álitamál    
Eigi rannsókn að geta staðið undir nafni þarf hún að uppfylla siðferðilegar kröfur, 

ekki síður en aðferðafræðilegar (Sigurður Kristinsson, 2003:161). Ríkja þarf 

gagnkvæm virðing og traust milli rannsakanda og viðmælenda. Fyllsta trúnaðar þarf 

að gæta þegar farið er með viðkvæmar persónuupplýsingar og þarf að afmá eða 

breyta öllum persónulegum einkennum sem geta gefið til kynna hver viðmælandinn 

er. Rannsakandinn þarf einnig að axla ábyrgð sína á að framfylgja siðareglum 

(Kvale, 1996:117).  

Þar sem mikið var lagt upp úr siðferðilegum þáttum er því haldið leyndu hvaða 

skólar og einstaklingar voru í úrtakinu. Áður en farið var af stað með rannsóknina 

var sótt um tilskilin leyfi hjá Persónuvernd og Skólaskrifstofu tiltekinna skóla (sjá 

fylgiskjöl I og II). Einnig var fengið munnlegt leyfi hjá skólastjórum úrtaksskólanna. 

Allar upplýsingar sem fram koma í rannsókninni eru í samræmi við ákvæði í lögum 

og reglugerðum þar um (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 

77/2000). Með aðstoð skólastjóra úrtaksskólanna fundust viðmælendur og þegar þeir 

höfðu gefið upplýst, skriflegt samþykki fyrir þátttöku sinni var hægt að byrja á 

viðtölunum (Christians, 2000:138; Kvale, 1996:112; Sigurður Kristinsson, 

2003:163). Viðmælendur gátu neitað að svara ákveðnum spurningum og var, eins og 

áður segir, frjálst að hætta þátttöku hvenær sem var, en til þess kom ekki. Að vinnslu 

gagna lokinni var öllum hljóðupptökum eytt. 

Það kom á óvart hve erfitt reyndist að ná á fullorðnum einstaklingum með 

ADHD eða ADD greiningu. Það skýtur skökku við að í allri umræðunni í dag um 

aukið samstarf við foreldra og að skólum beri að koma til móts við ólíkar þarfir 

fjölskyldna, þá virðast litlar upplýsingar liggja fyrir um þennan hóp svo kennarar 

geta átt erfitt með að mæta þörfum þeirra. En þá þarf líka að velta fyrir sér hvort 

þessir foreldrar kæri sig á annað borð um að láta skólayfirvöld eða umsjónarkennara 

vita af röskun sinni. Þeim ber ekki skylda að láta neinn vita og það geta legið 

óteljandi skýringar að baki því að tilkynna það ekki. Af viðbrögðum og ánægju 

viðmælenda með niðurstöður í þessari rannsókn má þó draga þá ályktun að það 

gagnist þeim að ræða við aðra um reynslu sína sem er dýrmæt og einstök. 
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4. Niðurstöður 

Hér á eftir verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Niðurstöðurnar eru 

afmarkaðar líkt og í fræðilega hlutanum. Fyrst verða kynntar niðurstöður um ADHD 

meðal mæðranna og hvaða áhrif það hefur á líf þeirra. Síðan er heimanámið tekið 

fyrir og það skoðað frá sjónarhóli viðmælenda. Að lokum verða samskipti mæðranna 

og kennaranna skoðuð. 

4.1 ADHD/ADD  

4.1.1 Að fá greiningu 
Erfðir voru ekki skoðaðar ítarlega, fyrir utan það að spyrja um börn viðkomandi 

mæðra og hvort þau hefðu einhverja greiningu. Í ljós kom að Ása á þrjú börn, tvær 

stúlkur og einn dreng. Drengurinn er með ADHD greiningu, en ekki stúlkurnar. 

Sóley á einn dreng og hann er með ADHD greiningu. Þórunn á tvo drengi, annar er 

með ADHD greiningu og einhverfu, hinn er með dyslexíugreiningu. Ekki var kannað 

hvers vegna mæðurnar fengu greiningu á fullorðinsárunum, en ein móðirin fór í 

greiningu í kjölfar þess að drengurinn hennar fékk ADHD greiningu. 

Mæðurnar voru spurðar að því hvort það hefði skipt þær einhverju máli að fá 

greiningu. Allar voru þær sammála um að það hefði skipt miklu máli. Sóley sagðist 

reyndar ekki hafa gert sér grein fyrir mikilvægi greiningarinnar strax og væri enn að 

átta sig á mikilvægi hennar, en væri mjög þakklát að skilja röskunina betur. Hún 

sagði einnig að þó svo að greining gagnaðist henni lítið þá skipti greiningin son 

hennar miklu máli. Kerfið bregst öðruvísi við eftir að greining fæst. Ása sagði að sig 

hefði aldrei grunað að hún væri með ADD, hún hefði bara reynt að finna leiðir sem 

virkuðu fyrir hana. Mæðurnar voru allar sammála um að með greiningunni fengu þær 

svör við mörgum spurningum sem höfðu brunnið á þeim mest alla ef ekki alla ævi og 

ýmislegt er varðaði hegðun þeirra, framkomu og tilfinningar í garð annarra, en fyrst 

og fremst fyrir þær sjálfar varð birtingarform ADHD skiljanlegra. Móðirin Sóley 

hafði þetta um málið að segja: 

Það skiptir ótrúlega miklu máli. ... það útskýrir fyrir mér alveg heilan 
helling. Alveg örugglega 36 ár sko. Þannig að hérna, ég er ennþá að 
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læra að hugsa já, þetta gæti kannski verið út af þessu, ekki fara ásaka 
mig sko, heldur kannski hugsa, já það gæti verið kannski rökrétt 
skýring sko. Þannig að ég er ennþá að, að svona já auðvitað þegar að ég 
er að lesa og svona sko. ... svo þegar maður fær upplýsingarnar þá ... 
fær svona uppljómun inn á milli. Og það er náttúrulega bara rosa gott. 
... Það er það sem að mér þykir verst í rauninni að ég þarf að fara 
berjast við skilurðu 35 ár af einhverjum misskilningi skilurðu, þannig 
að ég geti farið að vera sátt við það sem ég hef náð. 

Móðirin Ása hafði þetta að segja um greininguna: 

Það skipti mig miklu máli. Mjög miklu máli. ... það eru svona margir 
hlutir sem maður, manni finnst erfitt að skilja. Manni finnst erfitt að 
skilja af hverju ... ég meina bara, eins og svona skipulag. Manni finnst 
erfitt að skilja af hverju maður þarf að skipuleggja sig áður en maður 
fer í bæinn með innkaupalistann. Hugur manns er svo hraður að maður 
er kominn fram úr sér. ... Það verður að vera mikil regla á hlutunum. 

Mæðurnar svöruðu allar játandi þegar þær voru spurðar hvort kennarar barnanna 

þeirra vissu af greiningum þeirra. Í ljós kom að Hafdís kennari vissi ekki af 

greiningu Ásu og taldi það reyndar ekki skipta neinu máli. Hinar mæðurnar létu 

umsjónarkennara barnanna vita ýmist þegar þær fengu greininguna eða börnin 

byrjuðu hjá viðkomandi kennara.  

4.1.2 ADHD og sjálfsmyndin 
Misjafnt var hversu mikið mæðurnar voru búnar að vinna í sjálfum sér og má áætla 

að það skýrist að hluta til af því hvenær þær fengu greininguna. Ása virtist vera búin 

að taka sjálfa sig í mikla naflaskoðun, var greinilega dugleg að leita leiða og ráða, 

var úrræðagóð og virtist nokkuð meðvituð um hvað virkaði vel til að hafa stjórn á 

röskuninni og aðstæðum sem henni hættir til að missa stjórn á. Hún hafði nokkuð 

góða sýn á styrkleikum sínum og veikleikum. Ása sagði: 

Til að skapa öryggi skipulegg ég mig. Sko, ég skipulegg mig oft 
deginum áður þannig að ég viti hvað það er sem ég ætla að gera og 
hvað það er sem er í mesta forgangi og hvað það er sem maður bara, ef 
ég get ekki, þá geri ég það bara daginn eftir. 

Sóley talaði um mikilvægi þess að drengurinn hennar upplifði ekki það sama og hún 

gerði, að hún væri ekki nógu góð og þá minnimáttarkennd sem því fylgir. Allar 

mæðurnar töluðu um mikilvægi þess að þekkja geðræna hluta ADHD og vita hvað 

ber að varast og hvaða þætti er nauðsynlegt að vinna með. Þar skipti fræðsla miklu 

máli. Sóley og Þórunn töluðu um hvernig ADHD röskunin gerði það að verkum að 

þegar illa gengi upplifðu þær sig sem slæmar mæður. Sóley sagðist hafa fengið að 

heyra frá skólayfirvöldum, sem og fleiri aðilum, að hún væri óhæf móðir og hefði 
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litla stjórn á sjálfri sér og barni sínu. Skilaboð sem þessi hefðu haft afar neikvæð 

áhrif á sjálfsmynd hennar. Þórunn sagði að þegar hún upplifði óöryggi gagnvart 

kennurum eða skólanum þá fylltist hún hræðslu og vantrausti og teldi sér trú um að 

hún væri ömurlegt foreldri.  

4.1.3 Að nýta eigin reynslu 
Mæðurnar voru allar sammála um mikilvægi þess að læra af reynslunni og sögðust 

allar nýta reynsluna börnum sínum til góðs. Sóley og Þórunn sögðust reyndar eflaust 

koma til með að gera meira af því eftir því sem synirnir stækkuðu og þyrftu meira á 

skilningi þeirra að halda. Þær töluðu um mikilvægi þess að sýna börnunum skilning 

og vera duglegar að taka eftir því sem þau gerðu vel og hrósa á uppbyggilegan hátt. 

Þeim bar saman um að hrós skilaði oft miklu til að bæta samskipti og eigin 

sjálfsmynd. Þær sögðu að röskunin eltist ekki af þeim sjálfum, en breyttist með 

árunum og hluti af því að ráða við aðstæður eða reyna hafa stjórn á aðstæðum dags 

daglega var að hafa reglu á hlutunum. Þórunn talaði um að reynsla hennar af ADHD 

litaði eða hefði áhrif á öll samskipti hennar, bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. 

Þórunn og Sóley töluðu um að þeim fyndist gott að setja líf sitt upp í skipulag eða 

stundatöflu og Ása talaði um að skipuleggja morgundaginn. Allar töluðu þær um 

mikilvægi þess að reyna að koma í veg fyrir óskýrleika. Þetta gera þær til að reyna 

hafa stjórn á óreiðunni sem oft einkennir líf einstaklinga með ADHD. Móðirin 

Þórunn sagði: 

Ég gæti svona trúað að þetta sé gegnum gangandi með þá sem eru með 
ADHD, að þegar ramminn er ekki lengur skýr, eða kannski það er skýr 
rammi en maður veit ekki hvort maður á að vera inní honum eða ekki, 
að þá verður maður bara hræddur og veit ekki lengur hvað, til hvers er 
ætlast lengur af manni. 

Allar höfðu þær sterkar skoðanir á hvernig þær gætu aðstoðað börnin og hvað þeim 

fannst mikilvægt að passa upp á. Þórunn er dugleg að nýta reynsluna sonum sínum 

til góðs. Hún skilur vanmetakenndina sem fylgir því að eiga erfitt með nám, ná ekki 

að skila heimanámi á réttum tíma og eiga erfitt uppdráttar í skólanum. Hún talaði um 

nauðsyn þess að taka gleði fram yfir námið, það er velferð barna væri mikilvægari en 

geta þeirra til náms. Þórunn hafði þetta að segja: 

Ég bý yfir dýrmætri reynslu fyrir börnin mín og ég reyni að miðla 
þeirri reynslu núna ... það er dýrmæt reynsla að sko takmarka sig ekki 
... setja ekki upp hindranir fyrir sig sjálfur. ... Ég hugsa þetta þannig að 
... útkoma úr prófum og mælingum er aldrei mikilvægari en lífsgleði 
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barnsins. Börn eiga fyrst og fremst að vera hamingjusöm, glöð og 
frjáls. Fyrst og fremst af öllu og hitt er bara bónus. 

Sóley sagði: 

Ég hlakka svo til að geta einmitt af minni reynslu hjálpað honum að ná 
sínum takmörkum. 

Ása talaði um að sjálfsþekking væri einn af lykilþáttunum í að aðstoða eigið barn og 

geta sýnt því skilning. Hún er sjálf í námi sem krefst mikils sjálfsaga, en hún nýtir þá 

reynslu syninum til góðs. Hún sagði: 

Vegna þess að bara að ef ég er sjálf að læra og ... ákveð að fara fram til 
að fá mér vatn eða eitthvað, þá kem ég kannski ekkert aftur inn fyrr en 
eftir hálftíma af því að það er eitthvað sem að truflar mig. Maður þarf 
rosalegan sjálfsaga til þess að fylgja eftir. Maður þarf bara hreinlega að 
segja sjálfum sér að fara aftur að læra. 

Ása er einnig dugleg að miðla reynslu sinni til sonarins með því að segja honum frá 

því hvað henni reynist erfitt eða hvernig röskunin kemur fram hjá henni. Með því er 

hún að samsama sig honum og hún sagði að það hjálpaði þeim báðum.  

4.1.4 Hindranir tengdar ADHD 
Mæðurnar voru allar sammála um að vanþekking skapaði oft verri aðstæður en vera 

þyrftu og besta ráðið við vanþekkingu, hvort sem það væri eigin vanþekking eða 

vanþekking annarra á röskuninni væri fræðsla. Þær eru allar ýmist í námi eða hafa 

nýlokið því og telja að fræðsla sé ein besta leiðin til að fyrirbyggja fordóma í garð 

einstaklinga með ADHD. Ása sagði: 

Maður er náttúrulega oft sko svolítið mikið á undan sjálfri sér og þá er 
maður náttúrulega bara að reka sig í og reka sig bæði í dauða og lifandi 
hluti og hérna sem náttúrulega skapa bara ákveðna ringulreið. Og sá 
sem hefur alltaf verið svona, hann heldur náttúrulega að hann, að þetta 
eigi bara að vera svona. Þetta sé bara hann. En auðvitað hugsaði maður 
bara oft bíddu af hverju, af hverju er þetta svona? Af hverju er ég búin 
að gera þetta og ætlaði ekki að gera þetta og ég er kannski búin að gera 
þetta oft og oft, oft. ... En menn læra ... bara oft með því að reka sig á. 
... Fræðsla er náttúrulega bara númer eitt, tvö og þrjú. 

Þórunn sagði: 

... ég fór að mennta mig meira og það sem að gerist þegar maður fer í  
meira nám er að hausinn á manni breytist svolítið, ... maður fær sko 
gagnrýnni hugsun á margt og fer að verða sko ákveðnari. 
Minnimáttarkenndin minnkar og maður verður ekki eins hræddur, 
skilurðu við skólayfirvöld og allt þetta. 

Sóley og Þórunn töluðu um hreyfiþörfina og ofvirknina sem veldur þeim 

erfiðleikum. Þær töluðu um eirðarleysi og erfiðleika við að sitja kyrrar, til dæmis 
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þegar þær eru að aðstoða drengina við heimanámið. Báðar töluðu um framtaksleysið 

sem þær upplifa oft. Þær sögðust reyndar báðar mjög virkar, en skorta oft úthald til 

að koma hlutum í verk og fylgja þeim eftir. Það væri þó auðveldara að framkvæma 

fyrir aðra, en það sem snéri að þeim sjálfum. Sóley sagði: 

... mér finnst mjög auðvelt að gera hlutina fyrir aðra, en ég á mjög erfitt 
með að gera þá fyrir sjálfa mig. 

Þórunn talaði um að hún þyrfti mikið aðhald, því hún væri alltaf á einhverjum 

þeytingi, en snérist kannski meira í kringum sjálfa sig. Hún orðaði þetta þannig að 

hún væri eins og stormur í vatnsglasi og væri oft á síðustu stundu með hlutina. Hún 

talaði um að hún þyrfti að hafa hluti mjög einfalda og auðskiljanlega, því henni hættir 

til að flækja einföldustu hluti. Hún sagði að ef eitthvað reyndist henni of flókið gæfist 

hún upp og gerði ekki neitt. Þórunn sagði:  

Ef það er ekkert aðhald, þá fer ramminn bara að svigna skilurðu. Af því 
að þá veit maður ekki lengur til hvers er ætlast. 

Mæðurnar töluðu allar um að þó svo að einkennin gætu verið mismunandi eða 

röskunin væri einstaklingsbundin, þá ykjust einkennin undir álagi eða mögnuðust. 

Ása talaði um að þá minnkaði hæfni hennar til að hugsa skýrt og forgangsraða og það 

bitnaði oft á drengnum. Sóley sagðist oft eiga í erfiðleikum með skapið, en það færi 

batnandi með lyfjagjöf og aðstoð. Hún hefði einnig litla þolinmæði og úthald og 

bitnaði það til dæmis á heimanámi drengsins. Með aukinni fræðslu og sjálfsþekkingu 

væri hún að vinna í þessu. Sóley sagði: 

Þetta [heimanámið] var mér alltaf mjög erfitt sko. ... ég hef ekki fulla 
þolinmæði, hafði þá ekki sko, ég er náttúrulega sjálf komin á lyf núna. 
En hafði ekki oft bara ... skapið það bara, þú veist ég varð mjög pirruð 
og varð þar af leiðandi líka svolítið mikið hörð á hann sko. Sem að ég 
sé í dag að er sko mjög ósanngjarnt. 

Mæðurnar lögðu allar áherslu á mikilvægi sjálfsskoðunar og að vera óhræddur við 

hana. Það þyrfti ekki að bíða eftir að aðrir gerðu hlutina fyrir þær, þær næðu ekki 

langt í lífinu ef þær treystu ekki á sjálfa sig. 

4.1.5 Skólaganga mæðranna 
Allar áttu mæðurnar erfiða skólagöngu, misjafnlega erfiða þó. Sóley sem er einnig 

með dyslexíu talaði um að skólagangan hafi reynst henni afar erfið og henni gekk 

mjög illa í öllum bóklegum fögum og tungumálum. Listgreinar lágu mun betur við 

henni og í þeim tímum leið henni vel. Í öðrum fögum átti hún oft erfitt uppdráttar og 

átti í útistöðum við kennara. Hún var þó sífellt að reyna finna leiðir sem nýttust henni 
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í námi, en eins og hún orðaði sjálf var hún alltaf að finna upp hjólið. Við 

spurningunni hvernig skólaganga Sóleyjar var svaraði hún: 

Mjög brösug. Ofboðslega brösug. Ég kem út úr barnaskóla með 
stimpilinn ólæs. ... ég hneigðist alltaf í listir og handverk sko, 
blómstraði í þeim, en féll í öðrum fögum. ... ég fékk að heyra að ég 
myndi aldrei fá stúdentspróf, ég myndi aldrei ná. Ég hræðist bóknám 
ennþá sko. ... geðræni hlutinn í ADHD er ofboðslega sterkur og maður 
þarf að passa pínulítið upp á hann sko. ... Ég var náttúrulega brotin 
niður í barnaskóla út af því að ég gat ekki og þú veist þannig að maður 
var aldrei nógu góður einhvern veginn. 

Ása sagði að henni hefði ekki gengið neitt sérstaklega vel í barnaskóla og hafa verið 

á skjön við aðra, en hún hafi með hækkandi aldri lært meira og meira á sjálfa sig. Það 

hafi hins vegar ekki verið fyrr en eftir stúdentspróf sem hún fékk verulegan áhuga á 

náminu og því sem hún var að gera. Þórunn og Sóley töluðu báðar um að samskipti 

við kennara í þeirra eigin skólagöngu hefði gengið misvel og það sæti ennþá í þeim 

þegar kæmi að samskiptum við kennara eigin barna. Þórunn talaði um að fortíðin 

sæti ennþá í sér og í gegnum heimanám sonanna upplifði hún ýmislegt úr eigin 

skólagöngu. Hún sagði: 

Núna er ég orðin foreldri og get ekki ennþá skilað heimanáminu. Og ég 
fer með hangandi hausinn í foreldraviðtalið, alveg eins og ég fór með 
hangandi hausinn í foreldraviðtal þegar ég var 10 ára. ... það sest alltaf 
inn á mína samvisku ef að eitthvað gengur illa og þá fæ ég flashbakkið 
aftur í tímann og ég vil ekki hafa þetta þannig. 

Sóley talaði um að hún upplifði bæði sigra og sorgir í gegnum soninn og þegar hann 

fengi hrós fyrir góða frammistöðu, fyndist henni eins og hún væri að fá hrós í 

leiðinni, eitthvað sem hún hefði farið of mikið á mis við í sínu grunnskólanámi. 

Þórunn talaði um að erfiðleika í kringum heimanám drengjanna mætti rekja til eigin 

skólagöngu þegar henni gekk illa að vinna og skila heimanámi. Þórunn sagði: 

... þarna kemur kannski líka einhver arfleið síðan í gamla daga þegar 
við vorum sjálf í námi í barnaskóla og klúðruðum sko, áttum heimsmet 
í klúðri, kannski er maður að upplifa eitthvað flashback sko. Að vera 
hræddur um að standa ekki undir væntingum og allt þetta sko og þess 
vegna kemur kannski heimanámið sem svona meiri streita inn í daglegt 
líf. 

Allar mæðurnar töluðu um að sem betur fer væri skólaumhverfi mjög breytt frá því 

sem var meðan þær voru í barnaskóla, börnum væri sýndur meiri skilningur í dag og 

ólíkum þörfum einstaklinga betur mætt, en erfið reynsla sat ennþá í þeim. 
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4.1.6 Þekking á fullorðnum með ADHD 
Kennararnir voru spurðir hvort þeir hefðu kynnt sér hvernig röskun fullorðinna 

einstaklinga með ADHD lýsir sér og ef svo væri hvort það nýttist þeim og þá 

hvernig. Katrín sagðist aðeins hafa kynnt sér röskunina. Það væri munur að 

umgangast forelda með og án ADHD greiningar og hún sagðist vera búin að læra 

svolítið inn á Þórunni. Hún þyrfti að eiga frumkvæðið, ekki vegna þess að viljann 

vantaði í Þórunni, heldur sökum þess að stundum vantaði drifkraftinn eða 

einfaldlega það að hún kæmi óskum sínum á framfæri. Katrín sagðist því bera 

ýmsar hugmyndir undir Þórunni. Samskipti og samræður við Þórunni væru því 

mikilvægar. Brynja sagðist hafa kynnt sér ADHD, var með nokkra bæklinga sem 

hún var með við höndina, en þeir tengdust flestir börnum og menntun barna með 

ADHD. Hafdís sagði að það skipti hana í raun ekki máli hvort foreldri væri með 

ADHD geiningu, hún reyndi að nálgast hvert foreldri út frá forsendum þess.  

4.2 Heimanám 

4.2.1 Tími fyrir heimanám 
Drengir mæðranna í rannsókninni voru ekki allir með heimanám. Þórunn og 

umsjónarkennari drengsins hennar ákváðu í byrjun árs, eftir beiðni móður, að sleppa 

heimanáminu um óákveðinn tíma sökum þess að henni fannst það ekki skila 

tilskildum árangri og jók spennuna mikið á heimilinu. Drengir hinna mæðranna 

fengu heimanám. Sóley og Þórunn töluðu um að erfitt væri að finna tíma fyrir 

heimanámið og í nútímasamfélagi væri margt sem keppti um tíma einstaklinga og 

heimanámið væri aðeins einn þáttur í því. Þær töluðu einnig báðar um að þeim, og í 

raun sonunum einnig, reyndist erfitt að skilja tilgang heimanáms, þar sem skólinn 

væri vinna barna og það orkaði tvímælis að senda ung börn heim með aukavinnu. 

Sóley var komin með heimanámið inn á fasta tíma í hverri viku og hún leit á það sem 

framlengingu á skólaveru drengsins og hluta af vinnudegi hans. Þórunn reyndi að 

láta drengina sína læra fyrir kvöldmat, eða á meðan hún eldaði kvöldmatinn þannig 

að hún gæti fylgst með, en var eins og hún orðaði það ekki stanslaust hangandi yfir 

þeim. Ása hafði það fyrirkomulag að drengurinn hennar vann heimanámið á 

laugardags− eða sunnudagsmorgni þegar hann var hvað ferskastur og í góðu formi. 

Reynslan hefur sýnt að honum gengur erfiðlega að læra á virku dögunum þegar hann 

er þreyttur og því var þessi leið farin. Hún sagði heimanámið ganga vel með þessu 
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móti. Mæðurnar töluðu um að heimanámið gengi erfiðlega ef þær væru þreyttar,  

pirraðar eða stressaðar og utan við sig og þær ekki síður en drengirnir þyrftu að vera 

upplagðar í heimanámið. Tími dags skipti þær því máli, ekki síður en drengina.  

Misjafnt var hvaða fyrirkomulag kennararnir höfðu á heimanámi. Hafdís kennari 

leggur heimanámið fyrir á föstudegi og börnin hafa viku til að skila því. Katrín og 

Brynja kennarar úthluta heimanámspakkanum á mánudegi og fá til baka á föstudegi. 

Kennararnir voru allir sammála um að tímasetningar á heimanámi skiptu máli, þá 

bæði hvenær því væri úthlutað og eins hvaða tíma dags börnin vinna heimanámið. 

Allir kennararnir voru sveigjanlegir hvað heimanámið varðaði og gerðu ekki 

athugasemdir ef það kom fyrir að heimanámi var ekki skilað á réttum tíma. Í ljós 

kom að enginn kennaranna er talsmaður mikils heimanáms og allar vildu þær 

takmarka það eins og kostur væri. Þær töluðu um mikilvægi þess að hafa heimanám 

hæfilega krefjandi, skemmtilegt og spennandi bæði fyrir börn og foreldra og taka ætti 

mið af stöðu barnsins og fjölskylduaðstæðum. Allir kennararnir töluðu um mikilvægi 

þess að hræðast ekki að afnema heimanám í einhvern tíma hjá einstaka barni. 

Aðstæður barns eiga að ráða því hvort heimanám er framkvæmanlegt. Allir 

kennararnir sögðu heimanám eiga að vera í stöðugri endurskoðun og vera í raun 

breytilegt ferli.  

4.2.2 Viðhorf til heimanáms 
Mæðurnar höfðu misjafnt viðhorf til heimanáms, þó svo að í grunninn væru þær allar 

hlynntar einhverju heimanámi. Þær voru gagnrýnar á ríkjandi fyrirkomulag og Sóley 

og Þórunn vildu sjá meira einstaklingsmiðað nám. Þórunn talaði um að heimanám 

væri utanaðkomandi krafa um til hvers væri ætlast af henni. Allir viðmælendur voru 

sammála um að heimanám og þá fyrst og fremst lesturinn væri þjálfunaratriði og 

nauðsynlegt að æfa heima, helst daglega. Katrín talaði einnig um mikilvægi 

lesskilnings og ritunar fyrir þá sem við það ráða og Brynja talaði um nauðsyn þess 

að börn fengju námstengda örvun annars staðar en í skólanum. Þórunn sagði: 

... ég held að það sé ekki hægt að sleppa lestri, ... það sé bara óraunhæft 
og óæskilegt. 

Sóley og Ása töluðu um að drengirnir þeirra væru að fá passlegt og viðráðanlegt 

heimanám. Sóley dró þó upp dökka mynd af heimanámi og sagði að það hefði alltaf 

verið mikil kvöð, á heimilinu ríkti hreinlega stríðsástand í kringum heimanámið. Það 

gengi reyndar betur núna síðan í haust með nýjum kennara og eftir að hún og 
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drengurinn fóru á lyf. Heimanám reyndist henni ekki síður erfitt en drengnum, hún 

hefði litla þolinmæði, yrði pirruð og ætti erfitt með skapið. Hún þyrfti að undirbúa 

sig andlega undir hvert skipti við heimanámið. Hún sagði þó að þegar heimanámi 

væri skilað þá fylltist bæði hún og drengurinn stolti. Sóley sagði: 

... ég þarf að undirbúa mig svona hálfan daginn og ég þarf að undirbúa 
hann. Þetta tók alveg seinnipartinn með slagsmálum og erfiðleikum ... 
og ég reyndi að forðast það, hafði bara ekki orku í að ráðast í það. 

Ása sagðist vera sátt með heimanámið og vildi engu breyta, nema kannski að auka 

aðeins við það. Í samvinnu við umsjónarkennarann var hins vegar tekin sú ákvörðun 

að gera það ekki, í skólanum eru gerðar miklar kröfur og það er alveg nóg eins og er. 

Allir viðmælendur voru sammála um að áhugi á heimanámi og þeim verkefnum sem 

börnin taka með sér heim skipti afar miklu máli og heimanám þyrfti að vera 

skemmtilegt, ekki síður en viðráðanlegt. Hafdís talaði um mikilvægi þess að útbúa 

skemmtilegt heimanám og kennarar yrðu að hafa í huga að vinnudagur barna væri oft 

langur í skólanum. Þau hafa sitt tómstundastarf og áhugamál sem þau taka þátt í. 

Heimanámið er viðbót við erilsaman dag og kennarar verða að stilla því í hóf. Hafdís 

kennari sagði að reynsla sín af heimanámi nemenda væri tvíþætt: 

... það getur verið alveg ofboðslega mikið álag bæði á barnið og 
fjölskylduna að hlaða miklu heimanámi. ... hin leiðin er að það eru sum 
börn sem þurfa mikið heimanám. 

Katrín talaði einnig um blendnar tilfinningar til heimanáms og sagði það stundum of 

mikið þar sem tími barna væri oft af skornum skammti og tími fjölskyldumeðlima oft 

enn minni. En á sama tíma má ekki horfa fram hjá því að í gegnum heimanám geta 

foreldrar fylgst með því hvað barn þeirra er að gera í skólanum og gengi þess og 

líðan. Brynja kom inn á sama þátt og sagði að margt og margir kepptust um tíma og 

athygli barnanna. Hún sagði einnig að foreldrum hættir stundum til að vilja vinna 

heimanámið fyrir börnin sín. Að baki því gætu legið margar skýringar, en í því 

samhengi velti hún fyrir sér hver tilgangur heimanáms væri og hver bæri ábyrgð á 

honum, ef svo væri reyndin.   

Þegar mæðurnar voru spurðar út í hversu skýr fyrirmælin væru með heimanámi 

barnanna sögðust Sóley og Ása fá mjög skýr skilaboð og þyrftu í raun engar frekari 

útskýringar, en Þórunn talaði um að hún ætti það til að ruglast og vissi ekki alveg 

hvað hennar drengur ætti að gera. Hennar drengur fylgir ekki alltaf námskrá 

bekkjarins og hún talaði um að hún vissi ekki hvort það sem kæmi inn á Mentor 

væri ætlað öllum bekknum eða bara hinum börnunum. [Mentor er heildstætt 
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upplýsinga− og námskerfi fyrir alla sem starfa með börnum í skólum og 

tómstundastarfi. Notað sem samskiptakerfi milli heimilis og skóla (Mentor, 2010)]. 

Hún þyrfti einföld, skýrt orðuð og vel uppsett fyrirmæli, því ef hún væri óörugg um 

eitthvað tengt heimanámi, sleppti hún að láta drenginn vinna það. Hana vantaði því 

skýrari og einfaldari fyrirmæli, eða skipulag eins og hún talaði um.  

4.2.3 Tilgangur heimanáms 
Misjafnt var hvort viðmælendur vissu hver tilgangur heimanáms er. Ása talaði um að 

það væri afar mikilvægt fyrir foreldrana að fylgjast með námi barna almennt og sýna 

náminu, sem er vinna barnsins, áhuga. Ása talaði um að tilgangurinn væri tvíþættur. 

Hún sagði: 

Kannski er það að foreldrarnir fylgist með því sem barnið er að gera. ... 
Svo er það líka held ég að barnið læri þessi vinnubrögð heima. ... hann 
náttúrulega lærir vinnubrögðin í skólanum, en það er öðruvísi þegar 
hann er heima. 

Aðspurð sagði Sóley tilgang heimanáms mjög mikilvægan og að foreldrar fylgdust 

með námi barns og vissu hvað barnið væri að vinna með. Hún var þó ekki með á 

hreinu hver tilgangurinn væri og sagði: 

... er það ekki eitthvað sem að næst ekki að komast yfir, ... veistu ég 
bara veit það í rauninni ekki. Varðandi lesturinn er það eflaust 
þjálfunaratriði og þetta að lestur einokist ekki við skólann skilurðu, 
heldur hvað við getum lært út á við. ... auðvitað eru foreldrar 
mismunandi í því að fræða börnin sín svona almennt og það er kannski 
verið að reyna brúa eitthvað bil þar á milli sko, en ég átta mig í 
rauninni kannski ekki beint á því, annað en það að lesturinn er eitthvað 
þjálfunaratriði. 

Þórunn talaði um að tilgangurinn væri ekki alltaf skýr en heimanám væri annað 

hvort óþarfur streituvaldur eða markviss og nauðsynleg þjálfun. Hvort væri færi eftir 

sjónarhorninu sem tekið væri á heimanám og hvernig það væri uppbyggt. Kennurum 

hætti til að útbúa heimanám sem væri vanhugsað og tilgangslítið og skiluðu 

nemendum litlum árangri. Þórunn sagði: 

... tilgangur með heimanámi finnst mér fyrst og fremst eiga að vera að 
þjálfa barnið í þeim kennsluþáttum sem verið er að kenna ... Það er 
annars vegar að þjálfa barnið í þessum mikilvægustu póstum og hins 
vegar að foreldrið fylgist með hver árangurinn verður og sé eitthvað 
inní hvað er að gerast. 

Brynja sagði að þjálfun og yfirsýn á kunnáttu nemenda væri ástæða heimanáms. 

Hún sagði:  
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... maður leggur inn atriðin hér, leggur og þau vinna verkefni, en til 
þess að festa það enn betur í minninu og til þess að vita hvort þau séu 
búin að ná því að þá setur maður verkefnin með heim þar sem þau eiga 
að hafa meira næði til þess að vinna verkefnin. 

Þórunn og Sóley töluðu um nauðsyn þess að kennarar hefðu öfluga eftirfylgd með 

heimanámi og væru ekki sparsamir á hrósið þegar vel gengi. 

4.2.4 Ábyrgð á heimanámi 
Aðspurð um ábyrgð heimanáms sagði Ása að ábyrgðin hvíldi í sameiningu á 

foreldrum og barni. Sóley talaði um að ábyrgðin væri hennar, en um leið og 

drengurinn hefði getu myndi hún koma ábyrgðinni yfir á hann. Þórunn sagði að 

ábyrgðin ætti kannski að vera barnanna, en henni hætti til að taka ábyrgðina yfir á 

sig: 

Það er náttúrulega ætlast til þess að börnin geri heimanámið, en ég 
einhvern veginn horfi alltaf á þetta sem mig sko, eins og heimanámið 
sé á mína ábyrgð. ... kannski bara af því að ég hef gert það frá upphafi 
og er kannski búin að taka pínulítið ábyrgðina á þeim einhvern veginn. 

Mæðurnar voru einnig spurðar um hvert hlutverk þeirra væri í heimanáminu. Allar 

töluðu um að þeirra hlutverk fælist í aðhaldi eða utanumhaldi, sjá til þess að börnin 

lærðu og skiluðu heimanámi. Þórunn talaði um að hún yrði stundum að setja sig í 

kennarahlutverkið og miðla þekkingunni. Ása talaði um að hún reyndi að skapa 

góðar aðstæður til heimanáms, ekkert sjónvarp eða utanaðkomandi truflun meðan 

heimanámið ætti sér stað. Ása sagði þetta um ábyrgð: 

... sem foreldri ber ég ábyrgð á námi barnsins míns og sem foreldri þá 
er það líka bara mitt að vera sýnileg, sýna það að ég ber umhyggju fyrir 
barninu mínu og hérna, mér er ekki sama hvernig það er. 

Hafdís talaði um sameiginlega ábyrgð kennara, foreldra og barna á námi og að hver 

aðili yrði að sinna sínum hluta. Misjafnt væri eftir aldri barns hve mikla ábyrgð það 

gæti tekið. Hafdís sagði: 

Ég ber ábyrgð á að senda það heim, ... barnið á að vinna heimanámið, 
foreldri tekur líka ábyrgð að fylgjast með. 

Katrín talaði um að foreldrar væru í eftirlitshlutverkinu, en misjafnt eftir aldri 

nemenda hversu mikið og hvernig foreldrar ættu að koma að heimanámi þeirra. Með 

auknum aldri eiga nemendur að taka meiri ábyrgð á eigin námi, en foreldrar bera 

alltaf ábyrgð á börnunum og eiga fylgjast með vinnu þeirra. Brynja taldi heimanám 

vera sameiginlega ábyrgð kennara, foreldra og barna og án einhvers þessara aðila 

myndi það ekki ganga vel. Brynja benti einnig á að heimanám væri félagsleg athöfn 
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sem mætti nota til að styrkja samband foreldris og barns eða stöðu barns meðal 

annarra nemenda.  

4.2.5 Á heimanám rétt á sér? 
Skiptar skoðanir voru á hvort heimanám ætti rétt á sér. Reyndar voru allir 

viðmælendur á því að einhvers konar heimanám ætti rétt á sér, en voru ekki sammála 

hvaða heimanám teldist gott eða hversu mikið eða lítið það ætti að vera.  Þórunn var 

á báðum áttum og sagði: 

... þetta er erfið spurning. Kannski já og nei. Stundum eru börnin að 
koma heim með heimanám sem lítur kannski út fyrir að vera meira 
heimanámsins vegna ... látum þau bara lita mynd við þetta ljóð. Það er 
engin sérstök þjálfun fólgin í því skilurðu. ... en atriði sem eru 
mikilvæg þjálfunaratriði eins og lestur, mér finnst eðlilegt að þau þjálfi 
sig heima skilurðu í að lesa. 

Hafdís talaði um mikilvægi þess að heimanám ætti ekki að vera streituvaldur og 

mætti alls ekki vera íþyngjandi. Ef það tekst getur heimanám aukið gleði og 

jákvæðni þeirra sem að heimanáminu koma, orðið eins konar gæðastund. Ása talaði 

um að heimanám byndi saman foreldri og barn og þegar heimanám væri viðráðanlegt 

gætu foreldrar átt gæðastund með börnunum og fengið yfirsýn yfir nám þess. 

Heimanám á hennar heimili væru ánægjustundir sem hún ætti með drengnum. Hún 

taldi yfirsýnina, það að fá að fylgjast með og vita stöðu mála og gengi drengsins eitt 

það mikilvægasta við heimanámið. Þegar Ása var spurð að því hvort hún vildi sleppa 

heimanámi sagði hún: 

Ég held kannski að ég myndi sakna þess að, að hérna fá ekki að fylgjast 
með hvernig gengur eða hvað hann er að gera. Þú veist bara svona live. 
Það er öðruvísi ef þú færð bara tölvupóst um hvernig gengur og 
eitthvað svona. 

Þórunn kom inn á að henni hefði yfirleitt ekki tekist að hafa heimanám sem notalega 

samverustund og í hennar augum væri það streituvaldur og væri frekar neikvætt en 

jákvætt. Þegar hún var spurð út í almennt viðhorf til heimanáms var þetta svarið: 

Reynsla mín svona heilt yfir af heimanámi er að þetta er mjög 
streituvaldandi ... bæði einhvern veginn inná heimilinu og svona dags 
daglega bara. 

Sóley var ekki með á hreinu hvort heimanám ætti rétt á sér, var á báðum áttum. Hún 

vildi frekar að skólinn væri aðeins lengur á ákveðnum dögum og börn fengju aðstoð 

við að vinna heimanámið í skólanum. Eftir skóla eiga þau að fá sitt frí og sinna 

sínum áhugamálum og tómstundum. Þegar börn koma í eldri bekki grunnskóla er fínt 
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að hafa heimanám. Þórunn var á sama máli og talaði um mikilvægi þess að 

endurskoða heimanám, einfalda það og aðlaga að þörfum barna og fjölskyldna, ekki 

einungis barnanna sjálfra. Ef fjölskyldan − baklandið – er ekki nógu stöðugt er erfitt 

að senda nemendur með heimanám sem þeir geta ekki fengið aðstoð við að vinna.  

Hafdís kom inn á mikilvægi þess að í gegnum heimanám mætti kenna og þjálfa 

margskonar færni og það væri mikilvægt að börn og foreldrar vissu að heimanám 

þyrfti ekki að skila fullkomlega réttu. Það er í lagi að gera mistök og það lenda allir í 

því að skilja ekki eða geta ekki unnið verkefni. Brynja kom inn á svipaðan þátt og 

sagði að heimanám væri ekki einkamál annars vegar kennara eða hins vegar foreldra 

og barns. Þessir þrír hópar yrðu að standa saman að heimanáminu.  

4.2.6 Heimanám og framtíð barna 
Allir viðmælendurnir sex voru sammála um að heimanám væri mikilvægt þegar horft 

er til framtíðar barna og þegar vel væri staðið að heimanáminu væri það mikilvægur 

þáttur í að búa börnin sem best undir framtíðina. Allir viðmælendur töluðu um að 

áhugi foreldra og stuðningur í námi ykju líkurnar á að nemendur menntuðu sig eftir 

grunnskóla og næðu lengra í lífinu með aðstoð foreldra. Sóley sagði:  

... ég held að það hafi kannski mest lítið með bóknámið að gera, ég 
held að það hafi kannski meira með það að gera að barnið finni að 
foreldrið hafi áhuga á því sem að það er að gera. ... Að vita hvað hann 
er að gera í heimanámi skiptir miklu máli upp á það að barnið finni að 
það sé traust og áhugi fjölskyldunnar eða foreldris á hans áhugasviði 
sem að náttúrulega eykur sjálfstraust barnsins í að vinna að því sem að 
það langar til. ... Þannig að ég held það sé almennt mikilvægt að 
foreldrar séu hlutaðeigandi í heimanámi barna, til þess að þau viti líka 
styrkleika og veikleika barnanna sko. 

Aðspurð hvort heimanám skipti máli fyrir framtíð barna sagði Ása að hún sæi fyrir 

sér að með auknum þroska þyrfti drengurinn hennar meira heimanám og því væri 

gott að byrja smátt og viðráðanlega. Það væri einnig afar mikilvægt að sýna börnum 

og vinnu þeirra og áhugamálum áhuga og hvetja þau áfram, taka þátt í lífi þeirra. 

Þórunn kom inn á svipaða umræðu og sagði mikilvægt að leggja grunninn að framtíð 

barnanna og heimanám væri góð leið til þess að tengja foreldra við vinnu barnanna. 

En hún kom einnig inn á þætti eins og menntun foreldra og taldi foreldrana geta sýnt 

börnum sínum gott fordæmi með eigin námi. Katrín tók í svipaðan streng og sagði 

menntun foreldra geta ýtt undir eða latt börn til menntunar. 
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Þórunn og Sóley töluðu um að þær kviðu framtíðinni. Sóley talaði um að hún 

ætti nú þegar erfitt með að aðstoða son sinn og kveið flóknara námsefni. Hún sagði: 

Hann er það ungur ennþá og er bara í þessum grunnmálum ennþá, ég 
kvíði fyrir þegar hann þarf að fara í samfélagsfræði og þetta svona lesa 
Íslendingasögurnar. 

Þegar Katrín var spurð hvort stuðningur foreldra skipti máli varðandi framtíðina. 

sagði hún það ekki spurningu. Þátttaka foreldra styður börn til náms og börnin finna 

að foreldrarnir styðja við bakið á þeim. Katrín kennari sagði: 

Ég vil meina það. Bara í sambandi við allt og hvort að nemendur haldi 
áfram í skóla og eitthvað svoleiðis, ... ef það er þátttaka foreldranna þá 
hljóta börnin að finna stuðning frá heimilinu. Að það sé verið að styðja 
þau til náms og tala við barnið. 

Brynja talaði um mikilvægi þess að horfa á menntun barna sem langtímamarkmið 

og tengja skólann sem hluta af lífinu: 

Verðum við ekki að telja að skólinn skipti máli upp á framtíðina, 
heimanámið er hluti af náminu, fer fram heima líka ... og kannski líka 
þetta að setja sér þennan aga og að þú hafir einhver verkefni til að 
vinna og þú verðir að finna þér tíma til að vinna þau og muna eftir að 
skila þeim. 

Brynja tengdi því skólaverkefni við önnur verkefni og vinnu fólks og sá þau sem 

góðan undirbúning að framtíðinni.  

4.2.7 Hafa foreldrar áhrif á heimanám? 
Allir viðmælendur voru spurðir út í hvort foreldrar fengju að hafa áhrif á mótun 

heimanáms og hvort foreldrar kæmu almennt með athugasemdir, óskir eða tillögur. 

Kennararnir töluðu allir um að foreldrum væri frjálst að koma með athugasemdir og 

sögðust hvetja þá til að leggja fram óskir. Misjafnt var hvort foreldrarnir nýttu sér 

það. Hafdís virtist vera einna duglegust að bera hugmyndir undir Ásu sem sagði að 

það væri virkilega hlustað á sig og farið eftir óskum hennar. Ása var mjög sátt við 

kennarann og vildi engu breyta. Það voru reyndar hinar mæðurnar einnig og töluðu 

um að ef þær kæmu með einhverjar óskir í náminu, væri oftast nær hlustað á þær. 

Þórunn var þó stundum á báðum áttum og sagði misjafnt hversu mikið af óskum 

hennar væri hrint í framkvæmd. Það væri hlustað á kröfur hennar, en þeim ekki alltaf 

fylgt eftir. Þegar Sóley var spurð um hvort hún hefði áhrif hafði hún þetta að segja: 

Eflaust, ég hef svo sem ekkert verið að, að arga og þrasa yfir þessu. Ég 
veit að ég er með barn á skólaaldri og mér ber einhver viss skylda ... 
nei í rauninni finnst mér ég ekki hafa neina stjórn, ... mér hefur kannski 
ekki fundist ég þurfa það, þannig lagað séð sko. 
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Kennararnir sögðust hvetja mæðurnar til að koma með tillögur að breytingum og 

vildu gjarnan heyra þeirra skoðanir. Ása sagði að Hafdís leitaði til sín með ýmis 

ákvörðunarmál og Brynja og Katrín sögðust leita til mæðranna eftir þeirra áliti.  

4.2.8 Stefna um heimanám 
Þegar viðmælendur voru spurðir hvort til væri stefna um heimanám í skóla barnsins 

kom í ljós að Ása vissi að hennar skóli hafði stefnu en Katrín sagði að í hennar skóla 

væri engin stefna. Hinir viðmælendur voru á báðum áttum. Hafdís talaði um að 

stefna um heimanám hefði verið mótuð af skólastjórnendum og kennurum skólans í 

samráði við foreldra. Hafdís sagði: 

Stefnan er að heimanámið verði ekki íþyngjandi, það verði ekki til þess 
að upp komi einhver streituvaldur á heimili. Heldur að heimanámið sé 
þá þannig sniðið að það geti verið gaman að grípa heimavinnuna, hægt 
að ljúka því, þau fá heimavinnu sem er þá yfir vikuna, eitthvað lítið og 
takmarkað, sem að þau geta lokið, já bara á einum degi eða eitthvað. 
Þannig að það er stefnan, að það verði ekki íþyngjandi.  

4.2.9 Menntun kennara og foreldrasamstarf 
Kennararnir voru spurðir sérstaklega að því hvort þeir hefðu hlotið einhverja þjálfun 

eða menntun í samskiptum við foreldra. Brynja og Katrín sögðust hafa fengið 

smávegis kennslu í kennaranáminu á sínum tíma. Var það aðeins hluti af áfanga og 

ekki meira en þrjár til fjórar kennslustundir. Hafdís fór á námskeið um samskipti við 

foreldra í Reykjavík.  

4.3 Samskipti 

4.3.1 Upplifun mæðra 
Mæðurnar voru almennt sáttar við umsjónarkennarana og töldu að samskiptin við þá 

væru í flesta staði góð, samskiptin styrktu þær, bæði sem mæður og einstaklinga. Ása 

og Sóley töluðu um að þær hefðu átt misgóð samskipti við fyrri kennara barnanna. 

Sóley talaði um skilningsleysi í fyrri skóla drengsins og þar lenti hún í valdabaráttu 

um hann. Hún sagði upplifunina í nýja skólanum algerlega frábrugðna hinum fyrri, 

sagði samstarfið hreinlega frábært og vildi engu breyta. Þórunn sagði að hingað til 

hefði hún verið heppin með kennara. Henni fannst samstarfið þó stundum verða of 

mikið: 
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... stundum bara meira en nóg í dag sko, stundum bara meira en nógu 
mikið af því góða sko ... stundum finnst mér ég bara ekki fá frið fyrir 
alls konar skólaskemmtunum og foreldraviðtölum og foreldrafundum. 
Þú veist það er bara einhvern veginn endalaust áreiti skilurðu, líka 
getur farið alveg yfir strikið sko.  

Ása sagði að ákvarðanir væru teknar með kennara og hún hefði greiðan aðgang að 

Hafdísi. Ása fer í heimsókn í skólann einu sinni til tvisvar í hverjum mánuði og 

finnst hún alltaf velkomin. Hún sagði að það skipti máli að foreldrar voru hafðir með 

í stefnumótun um heimanám og samskipti heimilis og skóla og kraftar hennar væru 

nýttir á mismunandi hátt. Þórunn talaði um mikilvægi þess að hafa samskiptin á 

jákvæðum og uppbyggilegum nótum, jafnvel þegar illa gengi að reyna finna ljósa 

punkta, það væri afar mikilvægt. Ása tók undir þetta og sagði: 

Umsjónarkennarinn sendir mér tölvupóst og það góða við það er að 
hann er uppbyggjandi. Ef það er eitthvað get ég alltaf sent henni póst 
og hún svarar. Og mér finnst ... rosalega mikið atriði hvað það er verið 
að horfa á jákvæðar hliðar. 

Sóley sagði samskiptin við Brynju góð og þar skipti máli það góða andrúmsloft sem 

ríkti í skólanum og henni fyndist svo vel tekið á móti sér. Hún sagðist alltaf eiga 

greiðan aðgang að Brynju og skilningur hennar á heimilisaðstæðum væri sér afar 

mikilvægur. Sóley var þakklát fyrir skilninginn og talaði um hve gott væri að finna 

þétt utanumhald frá skólanum. Með reglulegum viðtölum við starfsmann skólans 

væri hún að ná tökum á lífi sínu hvað þetta snertir.   

4.3.2 Upplifun kennara 
Umsjónarkennararnir voru líkt og mæðurnar ánægðir með samstarfið. Þeir sögðust 

allir duglegir við að leita álits mæðranna og reyndu að hafa þær með í 

ákvarðanatökum. Brynja sagðist leggja sig fram við að skapa þægilegt andrúmsloft 

þannig að Sóleyju fyndist hún velkomin í skólann. Brynja sagði einnig nauðsynlegt 

fyrir foreldra að vita til hvers væri ætlast af þeim í samskiptum og hreinskilni og opin 

samskipti gögnuðust vel. Hún talaði um að foreldrar með ADHD greiningu þyrftu 

sérstaklega að þekkja sitt hlutverk og Katrín var á sama máli. Hafdís sagði að góð 

samskipti sköpuðu öryggi fyrir alla, á alla vegu og því væri nauðsynlegt að horfa á 

það sem skipti máli: 

... þau eru mjög góð þessi samskipti, eru opin, þægileg og við getum 
rætt alveg sko það sem við þurfum að ræða. ... Þannig að samskiptin 
eru bara mjög öflug og góð. ... Það skiptir náttúrulega öllu máli að geta 
talað saman um barnið. Við þurfum ekkert að vera sko að festa okkur í 
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einhver smáatriði, heldur bara geta talað hreint út um það sem máli 
skiptir og hvað er barninu fyrir bestu og hver er staða hans. Og reynt að 
fylgja eftir styrkleikum hans. 

Katrín sagðist dugleg að leita álits foreldra, enda væru þeir sérfræðingar í eigin 

barni og ef upp kæmi ósætti mætti auðveldlega laga það með því að ræða saman. 

Hún sagði mikilvægt að hrósa foreldrum og draga fram jákvæða þætti: 

... [mér] finnst fínt að það komi alltaf hrósbréf af og til frá 
kennurunum. Það er að vísu mikið að gera hjá kennurum með heilan 
bekk, en það má alveg koma einu sinni eða tvisvar á önn. ... Og eins 
finnst mér að foreldrar megi líka alveg vakna og hrósa til baka. 

Katrín talaði um að hún vildi meiri og skilvirkari samskipti við Þórunni, en vissi 

ekki alveg hvernig hún gæti farið að því miðað við hvað hún væri að gera. Hún taldi 

að líklega væri skortur á skipulagshæfni helsta hindrun móður. Brynja vildi einnig 

almennt meiri tengsl heimilis og skóla. Katrín og Brynja töluðu um að það sem 

helst reyndist þeim erfitt í foreldrasamstarfi væri að vita hvar mörkin lægju, það er 

hversu mikið þær mættu og ættu að skipta sér af málefnum fjölskyldunnar. Þær 

sögðust oft standa sig að því að vera komnar út fyrir vinnuramma kennara, sem þó 

væri oft ansi teygjanlegur, sérstaklega í samskiptum við foreldra með einhvers konar 

erfiðleika eða erfiðar heimilisaðstæður. Þær töluðu einnig báðar um að stundum 

gengu þær of langt við að hjálpa mæðrunum, en þær vildu frekar aðstoða þær, en 

horfa upp á aðgerðaleysi eða að hlutirnir færu á verri veg. Katrín sagði: 

Ég hef sökum aðstæðna þarna, hjálpað meira ... það er kannski í 
rauninni út fyrir mitt svið, en mér finnst það bara ef ég get hjálpað, þá 
hjálpa ég. 

Þegar Katrín var spurð hvort þessi hjálp skilaði sér, sagðist hún vona að hún skilaði 

sér í auknu trausti Þórunnar, en að mati Katrínar skipti traust afar miklu máli.  

4.3.3 Samskiptaform 
Misjafnt er hvernig samskiptin fara fram. Auk foreldraviðtala sem eru á hverri önn 

sögðust mæðurnar vera í töluverðu sambandi við kennarana. Ása sagði að milli 

hennar og Hafdísar gengu reglulegir tölvupóstar og væru þær báðar duglegar að 

skrifa, sérstaklega ef eitthvað kæmi uppá eða breytti út af venju. Þórunn var með 

samskiptabók, en var hætt að nota hana að ósk kennarans. Í staðinn var tekinn upp 

tölvupóstur sem er að meðaltali einu sinni í viku. Þórunni líkaði illa þetta nýja 

fyrirkomulag, sagðist ekki dugleg að senda tölvupóst og vildi fá samskiptabókina 

aftur. Katrín stóð hins vegar í þeirri meiningu að Þórunn væri ánægð með 
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tölvusamskiptin. Hún sagði reyndar að Þórunn væri ekki dugleg að senda póst, en 

taldi það frekar vegna framtaksleysis. Ástæðu þess að Þórunni líkaði ekki þetta nýja 

fyrirkomulag var að hún tengdi tölvuna ekki við nám drengsins, en samskiptabókin 

fylgir honum alltaf. Í hana skrifaði hún hugrenningar sínar og bókin var alltaf til 

staðar þegar drengurinn var að læra þannig að hún gat skrifað í hana á meðan. Sóley 

er í miklum samskiptum við Brynju og í raun fleiri aðila innan skólans. Sóley sagði 

ekki þörf á samskiptabók, en það gengi reglulegur tölvupóstur í hverri viku milli 

þeirra, þær hittust einu sinni til tvisvar í viku og hún mætti einnig í skólanum einu 

sinni í viku. Samskipti hennar við skólann voru því mikil og hún var afar ánægð með 

þetta fyrirkomulag. Brynja sagðist dugleg að hvetja foreldra til að koma í skólann og 

taka þátt í skólastarfinu. Kennararnir sögðust allir hringja í mæðurnar ef eitthvað 

kæmi uppá í skólanum og óskuðu eftir því sama af mæðrunum.   

4.3.4 Hlutverk í samskiptum 
Mæðurnar voru nokkuð sammála um hvert þeirra hlutverk væri í samskiptum við 

kennara. Þær litu á það sem sitt hlutverk að miðla upplýsingum til skólans um gengi 

barns og heimilisaðstæður og þær tækju við upplýsingum frá kennaranum. Sóley 

sagði þetta um miðlun upplýsinga: 

Mér finnst ég bera ábyrgð á að Brynja skilji eða fái upplýsingar um 
það hvernig hlutirnir eru heima fyrir, til þess að hún geti brugðist við 
barninu eins og það kemur fyrir í dag. 

Þórunn sagði að hún kæmi fram fyrir hönd drengsins og hún væri hans málsvari. 

Kennararnir töluðu um að ábyrgð á samstarfi lægi skólamegin. Þeir sem starfsmenn 

skólans beri ábyrgð á að samstarf sé gott. Þeim beri að miðla alls kyns upplýsingum 

til foreldra og gera þeim ljóst að þeir hafi rödd og geti haft áhrif ef þeir vilji. 

Upplýsingarnar snúast fyrst og fremst um barnið og menntun þess, líðan og gengi, en 

einnig um ýmislegt tengt skólanum. Brynja benti á að hlutverk kennara væri 

margflókið og beindist að mörgum fleiri hlutum en bara námslegu hliðinni: 

Maður er náttúrulega að æfa miklu, miklu fleiri hluti en eru á bókina. 
Maður er að aðstoða við að stoppa ... neikvæða hegðun hjá börnunum 
og maður sendir það kannski ekki beint heim með börnunum í 
einhverjum heimanámspakka. 

Kennararnir töluðu allir um að gott og öflugt foreldrasamstarf skipti máli upp á 

framtíð barna. Foreldrar bera ábyrgð á barni sínu og menntun er stór hluti af lífi 

barns. Góð þekking á barninu og þörfum þess geti virkað vel til að beina því inn á 
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góðan farveg. Börn gætu lært ýmislegt af samskiptunum, til dæmis gildi samskipta 

og samræðna og þau yrðu lausnamiðaðri ef þau fengju sjálf að taka þátt í 

samstarfinu. Katrín talaði um að eftir því sem börn stækkuðu minnkaði samstarf 

foreldra og erfiðara væri að ná þeim í samstarf.  

4.3.5 Hvað einkennir góð samskipti 
Viðmælendurnir sex töluðu allir um mikilvægi gagnkvæmrar virðingar, trausts og 

nokkrir töluðu um trúnað. Það færu persónulegar og viðkvæmar upplýsingar um 

nemendur og fjölskyldur þeirra á milli heimilis og skóla og hluteigandi aðilar yrðu að 

virða það. Þegar Brynja var spurð hvað skipti mestu máli í samskiptum við foreldra 

sagði hún: 

Traust, og að það sé traust á milli, að maður geti sagt það sko sem 
manni finnst og þau líka til baka. Ég held að traustið skipti mestu máli. 
... [Trúnaður] skiptir náttúrulega ekki síður miklu máli, bæði það að 
maður sko sem fagmaður beri þennan trúnað og þú segir ekkert frá 
hlutum. Það liggur í því traustið að maður getur sagt allt, en þú getur 
reiknað með því og trúað því og treyst því að það fari ekkert lengra. Að 
maður sé alveg óhræddur við það. 

Einnig töluðu viðmælendur um mikilvægi virkrar hlustunar. Þórunn lýsti 

draumasamstarfinu þannig að hún þyrfti bara að hafa samband við einn aðila innan 

skólans og sá aðili sæi um öll mál drengsins. Og það væri virkilega hlustað á 

foreldrið því það væri sérfræðingurinn í eigin barni og aðstæðum. Ása kom einnig 

inn á mikilvægi hlustunarinnar: 

Og það er það sem foreldrar vilja, þeir vilja að það sé hlustað á þá, þeir 
vilja að þeir séu boðnir velkomnir í skólann og þeir vilja að það sé 
gengið í málin. 

Sóley sagði gott þegar umsjónarkennari bendir henni á leiðir og lausnir og bæri undir 

hana tillögur að breytingum. Það væri mikilvægt að hún fengi að vera virkur 

þátttakandi í ákvörðunum sem vörðuðu barnið hennar. Brynja talaði einnig um að 

hún vildi fá foreldrana með í þessa vinnu og ákvarðanir sem teknar væru með 

foreldrum um velferð barns væru líklegri til að skila árangri, en væru þær teknar án 

vitundar eða vilja foreldra. Ása talaði um skilvirkni Hafdísar. Ef eitthvað kæmi uppá 

ræddu þær strax saman og fyndu lausn á málinu áður en það yrði stærra. Allur vandi 

væri því leystur fljótt og auðveldlega. Allir viðmælendur komu inn á mikilvægi þess 

að foreldrar tækju þátt í ákvarðanatöku. Sóley sagði: 

... það er enginn að stjórna neinum, það er enginn að reyna vera betri 
eða bessevisser eða neitt. Þetta eru svona opin samskipti, ég upplifi það 
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að hún fær að segja sína skoðun, ég hef mína skoðun og sameiginlega 
held ég að við séum bara að ná góðri skoðun fyrir barnið. 

Katrín talaði um að gott foreldrasamstarf einkenndist af trausti og virðingu og hún 

lagði áherslu á hreinskilni í samskiptum. Hún sagði: 

Mér finnst það alveg bara nauðsynlegt ... Ég meina það verður að vera, 
við erum með börnin 5 tíma á dag, þau eru á okkar ábyrgð. Þannig að 
foreldrarnir þurfa að geta treyst okkur eins og við treystum 
foreldrunum. 

Allir kennararnir töluðu um mikilvægi þess að bera virðingu fyrir barninu, ekki síður 

en foreldrunum. Hafdís sagði: 

Það á sér ekkert nám stað nema það sé gleði, traust, virðing og þá er 
gagnkvæm virðing á nemanda og kennara, við eigum að bera 
náttúrulega ekki minni virðingu fyrir nemendum okkar en þeir fyrir 
okkur. Annars gerist ekkert jákvætt. 

Katrín og Brynja voru sammála um að skólayfirvöld mættu koma meira að 

samstarfi við foreldra eða leggja línurnar um hvernig samstarf á að vera í hverjum 

skóla og hvetja kennara til að fara eftir því skipulagi. Þær töluðu báðar um að 

samskipti við foreldra væru persónulega á þeirra ábyrgð. Hafdís sagði að 

skólastjórinn í hennar skóla fylgdist reglulega með hvernig samskiptin gengju milli 

heimilis og skóla og þar væri til stefna í foreldrasamskiptum.  

Öllum viðmælendunum sex bar saman um að þeir ættu í gagnvirkum 

samskiptum, það er þeir gætu komið með ábendingar og tillögur sem hlustað væri á 

og þeir hlustuðu einnig ef hinn aðilinn gerði slíkt hið sama. Þórunn sagði: 

Ég upplifi það bara á svona jafnréttisgrundvelli sko og mér finnst ég 
ekki bara vera svona einhver móttakandi upplýsinga skilurðu, heldur að 
oftast allavega sé jafnræði með aðilum ... þetta er ekki ég gegn 
yfirvöldum eða eitthvað. 

Þegar nánar var skoðað og spurt virtust kennararnir þó stýra samskiptunum að mestu 

leyti. Ása talaði um að samstarfið væri brú milli heimila og skóla: 

Það er bara þessi brú á milli foreldra og skóla, ... að það sé bara tekið 
tillit til beggja aðila og þeir nái að vinna saman að þessu sameiginlega 
markmiði sem er náttúrulega bara menntun og uppeldi barnsins. ... 
Þessi gagnkvæma samvinna. 

Þórunn talaði um að stundum virtust kennarar ákafari í að fá foreldrana í lið með sér 

en foreldrar væru tilbúnir til eða réðu við. Hafdís varaði reyndar við þessu og sagði 

þetta þátt sem kennarar yrðu að hafa í huga og vera vakandi fyrir. Það mætti ekki 

kaffæra foreldrana í samstarfi.  
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4.3.6 ADHD og samskipti 
Mæðurnar voru spurðar hvort greining þeirra hefði einhver áhrif á samskiptin eða 

hvort tekið væri sérstakt tillit til þeirra. Þórunn sagðist ekki upplifa að Katrín eða 

aðrir kennarar sem kenndu drengnum hennar væru meðvitaðar um þarfir hennar eða 

þá röskun sem fylgir hennar ADHD. Hún sagðist ítrekað búin að segja þeim hvað 

reyndist henni erfitt, biðja um skýrt skipulag og hvað hún þyrfti til að hún gæti verið 

örugg og liði vel í samskiptum við skólann. Hins vegar væri misjafn hvort og hvernig 

væri brugðist við og Þórunn sagði að líklega vantaði upp á hlustun kennarans. 

Hafdís vissi ekki af greiningu Ásu og gat því ekki komið sérstaklega til móts við 

ADD þarfir hennar, en Ásu fannst Hafdís almennt mæta þörfum hennar og óskum. 

Sóley talaði um að henni fyndist Brynja sýna sér og fjölskylduaðstæðunum mikinn 

skilning og fannst hún gæti leitað til Brynju með allt. Í sameiningu fyndu þær svo 

viðeigandi lausnir. 
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5. Umræða 

Hér á eftir verða markmið rannsóknarinnar rædd. Þau voru að að dýpka skilning á 

reynslu foreldra með ADHD eða ADD greiningu á heimanámi barnanna. Eins var 

skoðað hvernig samskipti kennarar áttu við þessa foreldra og hvaða leiðir eru farnar 

til að hóparnir bindist sterkum böndum og vinni ötult starf saman.  

Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunum:  

Hver er persónuleg reynsla og upplifun foreldra með ADHD eða 

ADD af heimanámi eigin barna? Hvaða þættir hafa áhrif á reynsluna 

og upplifunina?  

Hvernig er samstarfi umsjónarkennara við foreldra með ADHD eða 

ADD háttað? 

5.1 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 
Helstu niðurstöður eru þær að á heildina litið áttu mæðurnar ánægjuleg samskipti við 

kennarana. Allir viðmælendurnir sex voru sammála um að samskiptin einkenndust af 

gagnkvæmri virðingu, trausti og trúnaði og að þetta væru þeir þrír þættir sem 

stuðluðu að farsælu samstarfi milli heimilis og skóla. Einnig var talað um mikilvægi 

hlustunar og áberandi var hve fúsir kennararnir voru að hlusta á mæðurnar og hafa 

þær með í ýmsum ákvörðunum er vörðuðu börn þeirra. Hafa ber í huga að ein 

móðirin upplifði þó að ekki væri alltaf hlustað á hana. Allir kennararnir sögðu að 

skilningur á fjölskylduaðstæðum mæðranna og velferð fjölskyldunnar væri 

mikilvægur þáttur í að byggja upp góð samskipti. Mæðurnar voru misvirkar í 

samstarfinu og forsendur þeirra voru misjafnar, en velferð og menntun barnanna var í 

fyrirrúmi. Tveir kennaranna töluðu um að stundum teygðu þeir sig lengra í að 

aðstoða mæðurnar en æskilegt mætti teljast og væru þá komnir út fyrir hlutverk sitt. 

Hins vegar áynnu þeir sér traust mæðranna og það fælist mun meira í kennarastarfinu 

en bein kennsla. 

Mæðurnar höfðu allar lent í hrakningum í grunnskóla, en töldu samt mikilvægt 

að viðhalda öflugu samstarfi við kennarann, það væri hagur barnsins. Allir 
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viðmælendur töluðu um að þó svo að samstarfið gengi vel og væri í góðum farvegi, 

fyndist þeim engin ástæða til að draga úr því. Ein móðirin hafði orð á að samstarfið 

gæti orðið full mikið og tímafrekt. Kennararnir sögðust reyna að virkja foreldrana í 

samstarf og nýta sterku hliðar mæðranna. Þeir sögðu að skilaboð til þessara mæðra 

yrðu að vera skýrari og afmarkaðri en til annarra foreldra. Tvær mæðranna töluðu 

um að lítið þyrfti til að þær yrðu ringlaðar og óöruggar um stöðu sína og það skilaði 

sér til barnanna. Hlutverk hvers og eins yrðu því að vera skýr. Viðhorf mæðranna til 

heimanáms var blendið og kennararnir voru ekki mjög hlynntir því, en öllum 

viðmælendum bar saman um að þátttaka foreldra í námi barna skipti máli þegar horft 

væri til lengri tíma. Stuðningur við barnið utan skóla skipti líka miklu máli.  

5.2 Erfðir og einkenni 
Í samræðum við mæðurnar kom í ljós að allar eiga þær drengi sem hafa ADHD 

greiningu. Þetta er áhugavert í ljósi þess að önnur rannsókn sýnir að um 25% náinna 

ættingja barna með ADHD eru einnig með ADHD (NIMH, 2006). Af þessu er 

nokkuð ljóst að ADHD gengur í erfðir. Hjá móðurinni sem á þrjú börn, tvær stúlkur 

og einn dreng, er aðeins drengurinn með ADHD greiningu. Algengara er að drengir 

greinist með ADHD og hlutfallið er um það bil að þrír drengir greinast á móti hverri 

stúlku með ofvirkniröskun (ADHD samtökin, e.d.; Biederman, o.fl., 2002:36). Það er 

áhugavert að allir viðmælendurnir sex voru konur, en upphaflega stóð til að fá 

viðmælendur af báðum kynjum. Þetta styður þó þær kenningar að mæður séu virkari 

en feður er kemur að námi barna (Desforges og Abouchaar, 2003:21). Einnig er vert 

að benda á að tvær mæðurnar voru með ADHD greiningu en ein með ADD 

greiningu. Þetta er sérstakt í því ljósi að ADHD er algengari meðal karlmanna en 

ADD meðal kvenna (ADHD samtökin, 2008c:5). 

Allar mæðurnar töluðu um léttinn sem fylgdi því að fá greiningu, en með henni 

fengu þær staðfestingu á hvað væri að þeim og útskýringu á svo mörgu sem þeim 

reyndist erfitt að skilja og sætta sig við. Þetta er í samræmi við 

rannsóknarniðurstöður Ágústu Elínar Ingþórsdóttur (2005:61). Það eitt að fá 

greiningu bætti andlega líðan kvennanna og það styður niðurstöður fræðimanna 

(Grétar Sigurbergsson, 2008:11). Áhugavert var að bera saman hvort mismunandi 

greining mæðranna hefði áhrif á upplifun þeirra, reynslu og skoðanir. Í ljós kom að 

munur reyndist á svörum mæðranna tveggja sem voru með ADHD greiningu og svo 
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móðurinnar sem er greind með ADD. Ekki verður lagt mat á hvort erfiðleikar ADHD 

mæðranna voru meiri eða hvort ADD móðirin hafði unnið betur úr reynslu sinni, en 

nokkur munur var á svörum eftir greiningu. Skipt gæti máli í þessu samhengi að 

einkenni ADHD eru margslungnari en ADD og reyndist ofvirknin og það sem henni 

fylgir þessum tveimur mæðrum oft erfið. Móðirin með ADD greininguna hafði ekki 

reynslu af ofvirkni. Í þessu samhengi verður einnig að hafa í huga að mæðurnar voru 

á misjöfnum aldri og einstaklingar með ADHD og ADD eru ekki einsleitur hópur. 

Önnur móðirin með ADHD greininguna var einnig með dyslexiugreiningu, en 

algengt er að ýmsar raskanir fylgi ADHD og er áætlað að um 20−30% fólks með 

ADHD glími við námsörðugleika (ADHD samtökin, 2008c:6; Grétar Sigurbergsson, 

2008:11).  

5.3 Áhrif eigin skólagöngu á viðhorf til skólagöngu barns 
Mæðurnar þrjár greindu frá skólagöngu sinni. Þær höfðu allar lent í hrakningum í 

grunnskóla og átt erfiða skólagöngu, en upplifun þeirra af skólanum og kennurum 

var mismunandi. Þeim bar öllum saman um að samskiptin við núverandi 

umsjónarkennara barnanna þeirra gengju vel og fyrir það voru þær þakklátar. 

Skólaganga mæðranna hafði áhrif á sjálfsmynd þeirra, bæði þegar þær voru yngri og 

eins eftir að þær urðu mæður. Ein móðirin hafði orð á því að ADHD litaði öll 

samskipti hennar við fólk. Mæðurnar voru allar sammála um að ADHD einkennin 

eltust ekki af þeim eins og fram kemur í niðurstöðum annarra rannsókna (Barkley, 

Murphy og Fischer 2008:24).  

Ein móðirin talaði um að á skólagöngu sinni hefði hún lært að finna leiðir sem 

virkuðu fyrir hana, en hinar tvær sögðu að skólaganga þeirra hefði einkennst af 

klúðri, misskilningi og væntingum sem þær gátu ekki staðið undir. Afleiðingarnar 

voru brotin sjálfsmynd og léleg sjálfsvirðing. Allar mæðurnar töluðu um að í gegnum 

samskipti við kennara barnanna þeirra upplifðu þær eigin skólagöngu og hún hefði 

áhrif á samskiptin, mismikið þó. Þetta er í samræmi við rannsóknarniðurstöður Kohl, 

Lengua og McMahon (2000:502−503). Tvær mæðranna glímdu við neikvætt 

sjálfsmat og sjálfsgagnrýni. Þær sögðu að þegar illa gengi upplifðu þær sig sem 

slæmar mæður og önnur þeirra sagði að þegar illa gengi í samskiptum við kennara 

drengjanna hennar sæktu minningar úr eigin skólagöngu á hana og hún upplifði 

hræðslu og vantraust og hefði litla trú á sér í móðurhlutverkinu. Niðurstöður þessar 
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eru í takt við niðurstöður fræðimanna á sjálfsmynd einstaklinga með ADHD um að 

upplifun þeirra á eigin skólagöngu er oft neikvæð (Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 

2005:89−91 og 98−101; Barkley, Murphy og Fischer, 2008:245−247 og 255; Grétar 

Sigurbergsson, 2008:11; Kohl, Lengua og McMahon, 2000:502−503). Stundum 

hefur verið bent á að hlutskipti kvenna sé erftt, ekki síst mæðra skólabarna. 

Samfélagið gerir miklar kröfur og væntingar til kvenna og það er hefð fyrir því að 

þær eigi að geta sinnt mörgum hlutverkum samtímis. Fyrir konur með ADHD getur 

reynst erfitt að standa undir þessum væntingum (ADHD samtökin, 2008c:7). Þetta er 

einnig í samræmi við rannsókn sem gerð var á tengslum milli ADHD meðal kvenna 

og foreldrahlutverksins (Banks, Ninowsky, Mash og Semple 2008:38−40). Í 

rannsókn Banks og félaga kom fram að mæðrum með ADHD er hættara en öðrum 

mæðrum að skella skuldinni af eigin vandamálum yfir á aðra. Niðurstöður Banks og 

félaga eru í ósamræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar, en mæðurnar þrjár litu á 

ADHD sem áskorun sem var þeirra að leysa. Þetta er í anda þess sem Sigríður 

Jónsdóttir hefur bent á. Hún segir að ADHD sé ekki afsökun, en geti útskýrt ýmislegt 

og það sé ábyrgð hvers og eins einstaklings með ADHD að ná stjórn á lífi sínu 

(Sigríður Jónsdóttir, 2007:17).  

Það var ánægjulegt að sjá að þrátt fyrir erfiða skólagöngu og neikvæða upplifun 

þá virtust mæðurnar allar nýta reynslu sína börnunum til góðs. Allar töluðu þær um 

mikilvægi þess að læra af reynslunni og reyna að nýta þá dýrmætu þekkingu sem þær 

hefðu öðlast í gegnum ADHD. Þær töluðu um mikilvægi þess að eyða 

ranghugmyndum um ADHD og besta leiðin til þess væri fræðsla og þá væri fyrst og 

fremst mikilvægt að fræða kennara og þá sem ynnu að menntun barnanna. Í tengslum 

við fræðslu var merkilegt að tvær mæðurnar eru í háskólanámi og ein þeirra lauk 

nýverið háskólanámi. Það virðist því sem þessar mæður hafi ekki látið neikvæða 

reynslu sína af grunn− og framhaldsskólanum aftra sér frá frekara námi. Í fræðunum 

er talað um að aðeins 32% einstaklinga með ADHD nái að ljúka grunnskóla og 

aðeins 5−10% framhaldsskóla (Barkley, 2002b:90; Barkley, Fischer, Smallish og 

Fletcher 2006:192). Það hlýtur því að teljast til fyrirmyndar að allar mæðurnar lögðu 

í langskólanám. 
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5.4 Viðhorf til heimanáms 
Í meginatriðum var álit mæðranna þriggja á heimanámi svipað. Þær voru mis 

jákvæðar og hlynntar heimanámi, en töldu að það yrði að vera ákveðið heimanám og 

lestur væri alveg nauðsynlegur. Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknarniðurstöður 

þar sem fram kemur mikilvægi lestrar í heimanámi (Brock, Lapp, Flood, Fisher og 

Han, 2007:359 og 363−364). Mæðurnar töluðu um að þrátt fyrir að heimanám væri 

þeim oft til ama og hjá tveimur mæðranna vekti það neikvæðar minningar úr eigin 

skólagöngu þá voru þær samt sem áður jákvæðar gagnvart því. Heimanám gat því 

verið jákvætt og neikvætt í senn. Þetta er í samræmi við niðurstöður annarra 

fræðimanna (Cooper, Robinson og Patall, 2006:8−9). Mæðurnar voru sammála um 

að börn þeirra fengju hæfilegt og viðráðanlegt heimanám. Mæðurnar töluðu allar um 

mikilvægi þess að fylgjast með hvað börn þeirra væru að læra og í gegnum 

heimanámið fengju þær mikilvægar upplýsingar um gengi og stöðu barnanna. Þetta 

eru áhugaverðar niðurstöður, því þrátt fyrir mótlæti og erfiða skólagöngu náðu 

mæðurnar samt sem áður að setja skólagöngu barnanna í forgang og hugsa um hvað 

þeim væri fyrir bestu. Þær töluðu allar um að þó svo að samskipti við 

umsjónarkennara eigin barna væru góð núna, hefði það ekki alltaf verið svo og það 

skipti máli að kennarinn tæki tillit til þarfa mæðranna er kæmi að heimanámi, ekki 

síður en barnanna. Þetta er í samræmi við rannsóknir Rief (2003:68−72), en hún 

fjallar um mikilvægi þess að hlúa vel að öllum einstaklingunum í fjölskyldunni. Allar 

mæðurnar töluðu um að þær gætu haft áhrif á heimanámið og ef þær kæmu með 

óskir eða tillögur að breytingum þá hlustaði kennarinn á þær og oftast nær væri orðið 

við óskunum. 

Áhugavert er að þrátt fyrir skiptar skoðanir á heimanámi töldu allir viðmælendur 

að heimanám í einhverri mynd ætti rétt á sér. Þeim bar þó ekki saman um hvernig 

heimanám ætti að vera, frekar en umfang þess. Viðmælendum bar öllum saman um 

að umgjörð og utanumhald heimanáms ásamt viðmóti, skipulagi og verkefnum 

kennara hefði töluvert að segja um gengi heimanámsins. Mæðurnar töluðu um að 

hrós frá kennara virkaði eins og vítamínsprauta á þær, en tvær þeirra töluðu einnig 

um að þær þyrftu aga og eftirlit frá kennaranum. Þegar viðmælendur voru spurðir 

frekar út í heimanámið kom í ljós að mæðurnar voru jafnvel harðari á því en 

kennararnir að heimanám ætti rétt á sér. Ef til vill hefur hefð spilað þarna inn í. 

Niðurstöður rannsóknar Elísabetar Svavarsdóttur og Ólafs Guðmundssonar 

(1996:26−28) styðja þessar niðurstöður, en í rannsókninni kom fram að 86% foreldra 
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töldu heimanámið mikilvægan eða mjög mikilvægan þátt í skólagöngu barna sinna. 

Mæðurnar töldu að heimanám væri hluti af námi barna og þrátt fyrir að þær væru á 

báðum áttum með tilgang heimanámsins, þá voru þær samt fylgjandi grunnþjálfun 

eins og lestri. Allar töluðu um að með hækkandi aldri væri sjálfsagt að auka kröfur til 

barna varðandi heimanámið. Það gætti því ákveðins misræmis í svörum þeirra, en 

niðurstaðan hjá þeim öllum var að þó svo að heimanám væri stundum óþarfur 

tímaþjófur og streituvaldur, þá væri heimanám ómissandi.  

Kennararnir virtust skoða heimanámið í víðara samhengi og vega og meta það 

bæði til lengri og skemmri tíma. Sheridan (2009:334−337) fjallar einmitt um að 

þegar kemur að einstaklingum með ADHD þurfi að huga að þessum þáttum. Einnig 

þarf að hafa í huga að þó svo að foreldrar vilji aðstoða börn sín við heimanámið, þá 

eru ekki allir færir um það, til dæmis sökum tímaskorts. Ástæður fyrir því geta verið 

mun fleiri, en þetta á vel við um einstaklinga með ADHD, þar sem líf þessara 

einstaklinga er oft margslungið og flókið (Olsen og Fuller, 2008:4).  

Nokkrir viðmælendur komu með það áhugaverða innlegg í umræðuna að sumt 

væri ekki hægt að kenna með heimanámi. Ýmsum siðferðilegum álitamálum, 

framkomu og almennri hegðun er erfitt að koma fyrir í heimanámsverkefni. Ein 

móðirin benti á, að þetta væru þættir sem ADHD drengurinn hennar þyrfti frekar á að 

halda, en að kunna stærðfræðiformúlur og beygingarreglur í íslensku. Það er 

spurning hvort hægt sé að veita börnum sem eru með ADHD greiningu einhverja 

þjálfun í þessum þáttum heima. Það gæti orðið erfitt að útbúa slík 

félagsfærniverkefni, en hér er ef til vill komin áskorun sem vert er að skoða.  

Öllum viðmælendunum sex bar saman um að þátttaka foreldra í námi barna 

skipti máli þegar horft er til lengri tíma. Viðmælendur töldu að stuðningur foreldra 

yki líkurnar á að börn haldi áfram í námi eftir að grunnskóla lýkur. Einnig töluðu 

þeir almennt um stuðning foreldra og sögðu hann skipta afar miklu máli. Með góðri 

menntun væru foreldrar að tryggja börnum sínum betri möguleika og almennur 

stuðningur foreldra gæti skipt sköpum um gengi barna í lífinu. Mæðurnar höfðu allar 

dregið lærdóm af eigin skólagöngu og gátu nýtt góða og erfiða reynslu börnum 

sínum til góðs. Þær voru því meðvitaðar um hvað þyrfti til að vel gengi. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður fræðimanna um að öflugt samstarf hafi áhrif á framtíð 

barnanna (Epstein, 2001:3; Fullan 2001:198). Foreldrar sem taka þátt í námi barna 

sinna sýna gott fordæmi og áhuga á því skólaumhverfi sem barnið á hlutdeild í. 

Foreldrar geta bæði tekið þátt í starfi skólans og/eða komið að einstökum þáttum, til 
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dæmis með aðstoð við heimanám. Rannsóknir leiða í ljós að með því að sýna námi 

barnsins áhuga og starfi þess í skólanum geta foreldrar haft mikil áhrif á viðhorf 

barna til náms og skólans og jafnvel aukið námsáhuga barnanna (Áslaug 

Brynjólfsdóttir, 1998:38−42). 

5.5 Tilgangur heimanáms 
Mæðurnar voru ekki vissar um tilgang heimanáms. Ein móðirin talaði um að 

tilgangurinn væri annars vegar að barnið lærði ákveðin vinnubrögð og hins vegar að 

foreldrar gætu fylgst með því sem barnið er að gera. Önnur móðirin sagði að 

tilgangurinn væri ekki alltaf skýr og þegar það gerðist skapaðist óþörf streita í 

kringum heimanámið. Kennararnir töluðu um að með heimanámi lærðu börn að 

temja sér ákveðin vinnubrögð og færni sem gagnaðist þeim í lífinu. Grunnurinn væri 

lagður í kennslustofunni og heima færi fram frekari þjálfun í þessum grunnþáttum, 

eins og fram kemur í rannsókn Sheridan (2009:334−335). Almennt voru 

viðmælendur þó sammála um að tilgangur heimanáms væri að gefa foreldrum 

innsýn í nám barna og þjálfa ákveðna þætti. Rannsóknir sýna að einn helsti tilgangur 

foreldra í heimanámi er að taka virkan þátt í námi barna og skapa þeim hentugt 

námsumhverfi (Harris og Goodall 2007:48−49). Í rannsókn Hoover−Dempsey o.fl. 

(2001:201−206) kemur fram að foreldrar taka virkan þátt, því að þeir ýmist telja það 

hlutverk sitt, telja að þeir geti haft áhrif á árangur barnanna eða þeim er boðið að 

taka þátt. Þetta kemur heim og saman við niðurstöður þessarar rannsóknar.  

Áhugavert er að allir kennararnir báru blendnar tilfinningar til heimanáms og 

voru ekki miklir fylgjendur þess. Þeir ræddu jákvæðar og neikvæðar hliðar 

heimanáms og sögðu helsta hlutverk þess vera að þjálfa ákveðna þætti námsins. 

Þetta er í samræmi við kenningar stuðningsmanna heimanáms sem segja að þjálfun 

sé afar mikilvægur þáttur heimanáms (Buell, 2004:2−3). Kennararnir töluðu allir um 

mikilvægi þess að hafa lestur helst daglega og jafnvel skrift og vinna með 

lesskilning, en þeir voru allir óhræddir við að takmarka heimanámið. Þeir töluðu 

einnig um að ef ástæða væri til, mættu kennarar ekki óttast að afnema heimanám. 

Heimanám ætti alltaf að vera sveigjanlegt ferli og taka mið af nemendum hverju 

sinni. Þeir töluðu einnig um hve lítinn tíma börn hefðu í leik og fjölskyldusamveru. 

Það er margt sem keppir um tíma einstaklinga og eftir langan vinnudag í skólanum 

bíða barnanna gjarnan tómstundir, íþróttir og áhugamál. Það getur því verið erfitt að 
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finna tíma fyrir heimanám sem og tíma sem fjölskyldan vill eiga saman. Þann tíma 

sem fjölskyldan á vill hún ráða sjálf, en ekki sitja yfir heimanámi sem snýst þá upp í 

að vera kvöð og eitthvað sem hindrar samveru fjölskyldunnar í sameiginlegum 

áhugamálum. Allir kennararnir komu inn á þessa umræðu og töldu mikilvægt að 

heimanámið væri hæfilega krefjandi og mætti ekki vera íþyngjandi. Þessi sýn á 

heimanám er í anda þeirra sem eru á móti heimanámi og gjarnan er lítill tími 

fjölskyldunnar til sameiginlegra verka notaður sem rök. Líkt og kennararnir þrír hafa 

andstæðingar heimanáms einnig bent á að tími barna í leik fer minnkandi og hraði í 

samfélaginu er alltaf að aukast. Þetta er í anda fræðimanna eins og Buell (2004), 

Kralovec og Buell (2001) og MacDonald (2008). Þessir fræðimenn leggja allir 

áherslu á, að þó svo að það sé margt neikvætt við heimanám eins og það er skipulagt 

í dag, þá þurfi það stöðugt að vera í endurskoðun og opinská umræða sé af hinu 

góða. Kennararnir þrír voru á sama máli, sögðu mikilvægt að taka mið af stöðu 

barnsins og fjölskylduaðstæðum. Heimanám ætti að vera skemmtilegt og spennandi. 

5.6 Ábyrgð á heimanámi 
Mæðurnar töluðu um að ábyrgðin á heimanámi lægi hjá þeim og réðist það að mestu 

leyti af því að þær ættu unga drengi. Hins vegar benti ein móðirin á að 

ábyrgðarhlutinn væri eflaust afleiðing af hennar eigin skólagöngu og henni fyndist 

að stundum væri hún að skila heimanámi, en ekki drengurinn hennar. Kennararnir 

höfðu ólíka sýn á hver bæri ábyrgðina. Ýmist töldu þeir að foreldrið bæri ábyrgð 

sem uppalandi eða þá að barnið bæri ábyrgðina og hlutverk foreldra væri eftirfylgd 

og utanumhald. Í fræðunum kemur fram að heimanám eigi að vera skipulagt og 

úthlutað af kennara og á ábyrgð nemenda (Cooper, 2001:3; Epstein, 2001:550; 

Sheridan, 2009:336; Shumow, Schmidt og Kackar, 2008:10). Í Lögum um 

grunnskóla frá 2008, grein 13 og 19, kemur hins vegar fram að foreldrar bera ábyrgð 

á námi eigin barna. Þarna gætir ákveðins misræmis og því kannski ekki að undra þó 

kennarar og reyndar einnig foreldrar væru ekki vissir hver bæri ábyrgðina á 

heimanámi. Þegar grannt var skoðað kom í ljós að ábyrgðin lá hjá kennurum að 

útbúa heimanám, en til að fá sem besta heildarmynd af hverju barni töldu 

viðmælendur samstarf mikilvægt.  

Athyglisvert er að aðeins einn skóli af þremur í rannsókninni virtist hafa stefnu 

um heimanám sem annars var almennt á ábyrgð kennaranna sjálfra. Þetta er þáttur 



 71

sem vert er að skoða og samræma ef hægt er. Að minnsta kosti höfðu kennararnir, 

sem ekki voru með skýra stefnu um heimanám frá skólanum, orð á að þeir væru 

stundum í vandræðum með ýmis álitamál og þeim fannst að skólayfirvöld mættu 

setja fram stefnu um heimanám. Það er spurning hvort þessa umræðu eigi að taka 

fyrir í sameiginlegri stefnuskrá eins og Aðalnámskrá grunnskóla, eða hvort hvert 

sveitafélag eða hver skóli fyrir sig móti sína stefnu.  

5.7 Samskipti og samstarf 
Áhugavert var hve niðurstöður sýndu gott samstarf milli mæðranna og 

umsjónarkennaranna. Mæðurnar voru allar sáttar við samskiptin og töldu þau styrkja 

sig á ýmsan hátt. Þær höfðu ólíka reynslu af samstarfi við kennara og töluðu um að 

ef til vill kynnu þær betur að meta það sem kennararnir gerðu til að mæta þörfum 

þeirra og barnanna. Ein móðirin sagði að einmitt vegna þess hve erfiðlega 

samskiptin gengu við fyrri kennara barnsins hennar, þá kynni hún að meta gott 

samstarf og legði sitt af mörkum til að það héldist gott. Mæðurnar voru fúsar til 

samstarfs og duglegar að þiggja þá aðstoð sem kennarinn bauð hverju sinni. Á óvart 

kom hve viljugar mæðurnar voru til samstarfs þar sem þær höfðu allar misgóða 

reynslu af kennurum úr eigin skólagöngu. Mæðurnar og kennararnir litu á menntun 

barna sem sameiginlegt hlutverk. Mæðurnar skynjuðu stuðning frá kennurunum og 

velvild í eigin garð og fannst gott að finna að kennararnir sæktust eftir samstarfi við 

þær. Þetta er í samræmi við skrif fræðimannanna Olsen og Fuller (2008:11) sem 

leggja áherslu á að foreldrar upplifi að kennarar vilja eiga samstarf við þá. Í 

rannsókn Áslaugar Brynjólfsdóttur (1998:42 og 131) kom fram að foreldrar sem 

tóku þátt í námi barna öðluðust betri þekkingu og skilning á skólastarfsemi og 

málefnum tiltekins skóla. Einnig var viðhorf þessara foreldra til skólans jákvætt. 

Mæðurnar sögðu allar að þær hefðu ákveðið vald þegar kæmi að ákvörðunum 

varðandi námið. Til dæmis var allt heimanám fellt niður hjá barni einnar móðurinnar 

eftir að hún bað um það. Mæðurnar tóku allar virkan þátt í námi barnanna og voru 

fúsar til samstarfs. Einnig voru þær duglegar að taka þátt í áhugamálum barna sinna, 

bæði innan skólans sem utan og sýndu börnum sínum áhuga. Margar rannsóknir 

sýna að þátttaka foreldra í lífi barna er lykilþátturinn í að tryggja árangur þeirra (sjá 

til dæmis Desforges og Abouchaar, 2003:32; Harris og Goodall, 2007:37). 
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Þegar mæðurnar voru spurðar um hvert þeirra hlutverk væri í samskiptunum bar 

þeim saman um að þær miðluðu ýmsum upplýsingum til kennara og tækju svo aftur 

við margvíslegum upplýsingum frá þeim. Þær töldu að oftast nær stjórnaði 

kennarinn þó ferðinni og sæi um skipulagningu og framkvæmd námsefnis fyrir börn 

þeirra. Þetta er í samræmi við niðurstöður Ernu Bjarkar Hjaltadóttur (2003:56) að 

umsjónarkennarinn sé lykilpersóna í að koma á og viðhalda samstarfi við foreldra. 

Mæðurnar töluðu þó um að þær gætu alltaf sagt sína skoðun og ef þær vildu 

einhverjar breytingar væri lítið mál að tala við kennarana og þeim fannst að 

kennararnir tækju tillit til óska þeirra og þarfa. Samskiptin væru því í báðar áttir, en 

ekki einhliða eins og margar rannsóknir sýna fram á (Jones, 2001:21). Mæðurnar 

sögðu einnig að stundum bæri kennarinn undir þær tillögur og leiðir og það þótti 

þeim gott. Þær hefðu því ákveðið ákvörðunarvald er kæmi að námi barna þeirra. 

Þetta er áhugavert í því ljósi að rannsóknarniðurstöður Kristínar Aðalsteinsdóttur 

(2002:109) sýndu að aðeins 51% kennara fannst nauðsynlegt að leita upplýsinga frá 

foreldrum um börn þeirra.  

5.8 Lykillinn að öflugu samstarfi - samantekt 
Viðmælendurnir sex voru allir sammála um að samskiptin einkenndust af 

gagnkvæmri virðingu, trausti og trúnaði og þetta væru þeir þrír þættir sem gerðu það 

að verkum að samstarfið héldist gott. Það er í samræmi við niðurstöður annarra 

rannsókna um mikilvæga þætti í samstarfi heimilis og skóla (Epstein, 2001:62–63, 

86, 590; Erna Björk Hjaltadóttir, 2003:53; Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006:104). Einnig 

komu nokkrir viðmælendur inn á mikilvægi hlustunar, sem er í anda Sheridan og 

Kratochwill (2007). Þau bentu á að samstarf snýst um gagnkvæman vilja til að 

hlusta, virða og læra hver af öðrum ásamt því að deila sameiginlegri ábyrgð, 

réttindum og sýn á líf og nám barna (Sheridan og Kratochwill, 2007:2−4). 

Mæðurnar, sem höfðu allar lent í hrakningum í grunnskóla og átt erfiða skólagöngu, 

voru í mismiklum mæli ennþá að vinna úr erfiðri reynslu sinni, en aðdáunarvert var 

hvernig þær nýttu þessa reynslu börnum sínum til góðs. Öllum viðmælendum bar 

saman um að þátttaka foreldra í námi barna skipti máli þegar horft væri til lengri 

tíma. Forsendur mæðranna í samstarfinu voru ekki heldur alltaf hinar sömu og þær 

voru misvirkar í því, en velferð barnanna skipti þær höfuðmáli. Þær settu barnið og 

þarfir þess í forgang og kennararnir horfðu á barnið í víðu samhengi og tóku velferð 
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fjölskyldunnar með í heildarmyndina. Það gæti útskýrt það góða samstarf sem náðst 

hafði. Þetta kemur heim og saman við skrif Crozier (2000:x) sem talaði um misjafnar 

væntingar foreldra til samstarfs og Coleman (1998:2) sem talaði um að þátttaka 

foreldra væri í raun skuldbinding við barnið og nám þess. Epstein (2001:403) sagði 

einnig að þegar heimili og skóli taka höndum saman um markmið og leiðir í námi 

barns séu meiri líkur á að því farnist vel í skóla og síðar á lífsleiðinni. 

Viðhorf mæðranna til heimanáms var blendið, en þeim fannst að þó svo að 

heimanám ætti það til að vera óskipulagt og ómarkvisst þá væru ákveðnir þættir, eins 

og lestur, sem yrði að þjálfa heima. Kennararnir sögðust reyna að virkja foreldrana í 

samstarf og nýta sterku hliðar mæðranna. Viðmælendur höfðu orð á því að þó svo að 

samstarfið gengi vel og væri í góðum farvegi, fyndist þeim engin ástæða til að slaka 

á í samstarfinu. Það þyrfti að rækta góða hluti og mæðurnar töluðu um að þó svo að 

stundum væri auðveldara að minnka samstarfið og allt sem því fylgdi þá þyrftu þær 

mikið og náið samstarf við umsjónarkennarann. Þær vildu því á heildina litið ekki 

minnka samstarfið, en ein móðirin hafði orð á að samstarf gæti orðið full mikið og 

tímafrekt. Stundum hefur verið bent á að tilhneiging er til að draga úr samstarfi þegar 

vel gengur, en það var ekki raunin í þessari rannsókn (Ingibjörg Auðunsdóttir, 

2006:105−106). 

Áberandi var hve fúsir kennararnir voru að hlusta á mæðurnar og hafa þær með í 

ýmsum ákvörðunum er vörðuðu börn þeirra. Ákvarðanir voru teknar í sameiningu og 

mæðurnar upplifðu sig sem hluta af menntunarliði eigin barna. Rannsóknir sýna að 

þegar kennari er fús að viðurkenna mikilvægi foreldra í menntun barna skili það sér í 

auknum árangri barna, ekki einungis námslega (Duquette, Donna og Chair, 2009:46; 

Shirivani, 2007:34). Þegar kennararnir voru spurðir hvort þetta ætti almennt við um 

alla foreldra sem þeir umgengjust var svarið á báða vegu. Allir kennararnir sögðust 

leggja mikið upp úr góðum samskiptum við foreldra og í því samhengi væri hlustun 

og skilningur á fjölskylduaðstæðum mikilvægur. Þetta er í samræmi við skrif Epstein 

(2001:598), en hún fjallar um mikilvægi þess að huga að fjölskylduaðstæðum og taka 

verði mið af ólíkum fjölskyldugerðum á hverjum tíma. Í einu tilfelli vissi 

umsjónarkennarinn ekki af greiningu móðurinnar, en sagði það ekki skipta neinu 

máli, samskiptin væri hvort sem er til fyrirmyndar og móðirin var á sama máli. Í 

hinum tveimur tilfellunum vissu kennararnir af greiningum mæðranna og þekktu 

nokkuð vel til heimilisaðstæðna. Kennararnir sögðust reyna að virkja foreldrana í 

samstarf og nýta sterkar hliðar mæðranna. Kennararnir töluðu einnig um að reyna að 
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hafa skilaboð til þessara mæðra skýrari og afmarkaðri en til annarra foreldra, en tvær 

mæðranna töluðu um að það þyrfti lítið til að þær yrðu ringlaðar og vissu þá ekki til 

hvers væri ætlast af þeim eða börnum þeirra og upp kæmi ákveðið óöryggi. Önnur 

móðirin sagði að einfaldir hlutir gætu valdið óöryggi og hún gerði sér grein fyrir að 

hún þyrfti afar skýrt skipulag, helst sjónrænt, til dæmis er kæmi að heimanámi. Tveir 

kennaranna töluðu um að stundum teygðu þeir sig lengra í að aðstoða mæðurnar en 

æskilegt mætti teljast og væru þá komnir út fyrir hlutverk sitt. Þeir töldu báðir að 

þetta væri þó nauðsynlegt því fyrir vikið áynnu þeir sér traust mæðranna og það væri 

mun meira fólgið í kennarastarfinu en bein kennsla. Þetta er í samræmi við skrif 

Hanhan (2008:105) en hún segir að þegar kennarar kynnast fjölskyldum vel skili það 

sér í betri samskiptum.  

5.9 Notagildi rannsóknarinnar 
Notagildi rannsóknarinnar getur verið fjölþætt. Til að byrja með virtist hún hafa áhrif 

á líf viðmælenda. Þeir sögðu að ýmislegt í rannsóknarferlinu hafi fengið þá til að 

endurskoða líf sitt eða starfshætti og í kjölfarið gerðu þeir breytingar, að eigin mati, 

til batnaðar.  

Rannsóknin eykur þekkingu og skilning á ADHD meðal fullorðinna sem 

almennt er lítið vitað um. Miklar upplýsingar liggja fyrir um börn og ADHD, en 

umræðan hefur hingað til nær eingöngu einskorðast við þann aldurshóp. Vonandi 

verður þessi rannsókn til þess að augu almennings opnist, fullorðnir fái 

viðurkenningu á greiningu sinni og reynsla þeirra nýtist á uppbyggilegan hátt. 

Rannsóknin ætti einnig að nýtast kennurum til aukins skilnings á foreldrum með 

ADHD og almennt til að byggja upp öflugt samstarf við foreldra. Foreldrar með 

ADHD mæta oft litlum skilningi og röskun þeirra er túlkuð sem vanhæfni eða 

agaleysi. Taka þarf á vanþekkingu á einkennum og afleiðingu ADHD meðal 

fullorðinna og það hefst allt með sannleiksleit. Orð Kahlil Gibran eiga vel við þar 

sem hann segir: ,,Enginn getur birt okkur sannindi önnur en þau sem byltast í 

svefnrofum í okkur sjálfum á morgni skilningsins” (Gibran, 1989:63). 

5.10 Frekari rannsóknir 
Þar sem litlar upplýsingar liggja fyrir um fullorðna einstaklinga með ADHD 

greiningu er þörf á fleiri rannsóknum á þessu sviði. Þessir einstaklingar búa yfir 
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mikilvægri reynslu sem getur nýst kennurum við að hlúa sem best að nemendum 

með ADHD. Hingað til hefur lítið farið fyrir fullorðnum einstaklingum með ADHD 

og því er margt sem þörf er á að rannsaka. Áhugavert er að gera langtímarannsókn 

og sjá hverjar afleiðingar erfiðrar skólagöngu eru, eða hvernig ADHD einstaklingum 

vegnar á fullorðinsaldri. Einnig er áhugavert að sjá hvar í atvinnulífinu er helst að 

finna einstaklinga með ADHD, hver staða þeirra er í þjóðfélaginu og hvort eigin 

skólaganga er þeim fjötur um fót eða hvort þeir hafi náð að nýta reynsluna sér og 

öðrum til góðs. Þessi rannsókn náði til sex kvenna, þriggja mæðra og þriggja kennara 

og þrátt fyrir að svör þeirra væru oft á tíðum lík, þá væri fróðlegt að gera svipaða 

rannsókn á stærra úrtaki og einnig að bera saman hvort einhver munur sé á reynslu 

og upplifun kynjanna.  
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Fylgiskjal III: Kynning á rannsókn til skólastjóra 
 

Akureyri  dagsetning  
Nafn skólastjóra 
Skóli 
 
Ég undirrituð Sigurlaug Elva Ólafsdóttir er í framhaldsnámi við Hug- og 
félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. Leiðbeinandinn minn í ritgerðinni er 
Ingibjörg Auðunsdóttir. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og 
Skólaskrifstofu Akureyrarbæjar. Ég er að vinna að meistararitgerð þar sem ég mun 
rannsaka reynslu og upplifun foreldra með ADHD eða ADD af heimanámi þeirra 
eigin barna. Jafnframt stefni ég að því að kanna hvað umsjónarkennarar barnanna 
gera til að mæta þörfum þessara foreldra. Umræðan um ADHD og ADD hefur lítið 
verið skoðuð út frá þessu sjónarhorni og því er viðfangsefnið þarft. Svo það sé alveg 
á hreinu þá er ég að rannsaka reynslu foreldranna, ekki börn þeirra. Þær 
rannsóknarspurningar sem ég mun ganga út frá í ritgerð minni eru:  

Hver er persónuleg reynsla og upplifun foreldra með ADHD eða ADD af 
heimanámi eigin barna? Hvaða þættir hafa áhrif á upplifunina?  
Hvernig er samstarfi umsjónarkennara við foreldra með ADHD eða ADD háttað? 
(Hafa skal í huga að spurningarnar geta breyst lítillega). 

Viðmælendur mínir verða bæði foreldri og umsjónarkennari viðkomandi barns. Í 
Úrtakinu verða 10 einstaklingar, 5 foreldrar og 5 umsjónarkennarar frá grunnskólum 
á Eyjafjarðarsvæðinu. Ég leita hér með eftir aðstoð þinni við að finna úrtak fyrir 
rannsóknina í þínum skóla, þ.e.a.s. eitt foreldri og umsjónarkennara viðkomandi 
barns. Þau viðmið sem ég hef við val viðmælenda eru: 
• Foreldri sé á aldrinum 25-40 ára 
• Foreldri þarf að vera með greiningu um ADHD eða ADD 
• Umsjónarkennarinn sé grunnskólakennari 
• Umsjónarkennarinn hafi að minnsta kosti 3 ára starfsreynslu 
Ekki skiptir máli hvort foreldrið ég ræði við og aldur barnsins skiptir ekki máli. Ég 
er fyrst og fremst að horfa á foreldrið og samskipti þess við umsjónarkennarann. 
Gætt verður fyllsta trúnaðar við viðmælendur og fá þeir að fylgjast með vinnuferlinu 
og öllu sem sett verður á blað, ef þeir óska þess. Einnig kemur nafn skólans hvergi 
fram. Ég kem til með að hringja í skólann á næstu tveim vikum og ef einhverjar 
spurningar vakna um verkefnið eða eitthvað er óljóst þá er velkomið að hafa 
samband við mig.  
 
Með kærum fyrirfram þökkum og von um samstarf 
Virðingarfyllst 

________________________________ 
 

Sigurlaug Elva Ólafsdóttir 
Hrísalundi 12 j 
S: 660-4134 
elvaolafs@hotmail.com 
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Fylgiskjal IV: Kynning á rannsókn til viðmælenda 
 
 

Kynning á rannsókn 
 

Ég undirrituð Sigurlaug Elva Ólafsdóttir er í framhaldsnámi við hug- og 
félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. Ég er að vinna að meistararitgerð sem 
unnin verður út frá eigindlegum rannsóknaraðferðum. Leiðbeinandi minn er 
Ingibjörg Auðunsdóttir. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og 
Skólaskrifstofu Akureyrarbæjar. Aðferðin sem ég mun nota er fyrirbærafræðileg. 
Það sem mig langar til að rannsaka er upplifun foreldra með ADHD eða ADD 
greiningu af heimanámi eigin barna og hvað umsjónarkennarar barnanna gera til að 
mæta þörfum foreldra með ADHD eða ADD greiningu. Rannsóknarspurningar 
mínar eru:  
 
Hver er persónuleg reynsla og upplifun foreldra með ADHD eða ADD af 
heimanámi eigin barna? Hvaða þættir hafa áhrif á reynsluna og upplifunina?  
Hvernig er samstarfi umsjónarkennara við foreldra með ADHD eða ADD háttað? 
(Hafa skal í huga að spurningarnar geta breyst lítillega). 
 
Mig langar til að biðja þig um að deila með mér reynslu þinni og upplifun af 
ofangreindum þáttum. Þú verður nokkurs konar leiðsögumaður minn á meðan á 
samtali okkar og samverustund stendur. Þátttaka þín er mér mjög mikils virði, án 
hennar kemst ég ekki langt með verkefnið. Ég kem til með að kynna niðurstöður 
verkefnisins, í ræðu og riti, með hagsmuni þína, velferð og virðingu fyrir þér að 
leiðarljósi. Öllum nöfnum og auðkennum á persónum verður breytt þannig að þú 
getur treyst því að nafnið þitt og öll önnur nöfn sem þú nefnir munu hvergi koma 
fram í gögnunum. Ef þú vilt hætta í verkefninu er þér það frjálst hvenær sem er og 
þú þarft heldur ekki að svara þeim spurningum sem þú treystir þér ekki til að svara 
eða vilt ekki svara. Ég mun gæta fyllsta trúnaðar við þig í öllu sem þú kemur til með 
að segja mér í samtali okkar.  

Ég reikna með að viðtalið sjálft taki um ½ til 1 klukkustund og verður tekið á 
stað þar sem engin utanaðkomandi truflun á sér stað. Einnig gæti ég þurft að ná á 
þér aftur ef einhverjar upplýsingar eru óljósar eða ég þarf að vita eitthvað nánar. 
Viðtalið tek ég upp á lítið hljóðupptökutæki og ritvinn svo frá orði til orðs. Ef þú 
hefur áhuga á að lesa viðtalið sem ég tek við þig, þá er það velkomið. Þá hefur þú 
einnig tækifæri til að koma með leiðréttingu ef eitthvað má betur fara sem að þér 
snýr. Einnig gæti ég þurft að bera undir þig niðurstöður er snúa að þér. Þú hefur því 
val um að vera virkur þátttakandi í ferlinu. Öllum gögnum af hljóðupptökutækinu 
verður eytt að vinnslu lokinni, en vinnslugögnum verður haldið eftir. Fyllsta 
trúnaðar verður gætt.  

____________________________ 

       Sigurlaug Elva Ólafsdóttir 
 
 
 
 
Sigurlaug Elva Ólafsdóttir      
ha080183 
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Fylgiskjal V: Samþykki viðmælenda  
 

 

 

Upplýst samþykki 

 
Ég undirrituð/undirritaður samþykki að taka þátt í verkefninu í von um 
að það sé verðugt og réttlætanlegt viðfangsefni. Ég hef lesið kynninguna 
á verkefninu og treysti því að farið verði með öll gögn sem trúnaðarmál. 
 

 

      

 _____________________________ 

       Staður og dagsetning 
        

      

 _____________________________ 

           Leiðsögumaður    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sigurlaug Elva Ólafsdóttir 
ha080183 
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Fylgiskjal VI: Viðtalsspurningar 

 
Viðtalsspurningar - foreldrar 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

• Hvað hefur barn þitt verið lengi hjá þeim kennara sem kennir því núna? 

• Í hvaða bekk er barnið þitt? 

• Hvað er þú gömul/gamall? 

• Hvað átt þú mörg börn? 

• Eru eitthvert þinna barna greint með ADHD eða ADD? 

• Hvenær fékkst þú sjálf/sjálfur greiningu um ADHD eða ADD? 

• Hafði það einhverja þýðingu fyrir þig sjálfa/sjálfan að fá greiningu? Hvers 
vegna? 

• Hvernig gekk þér að sinna þínu heimanámi í grunn- og framhaldsskóla? 

• Hvernig voru samskipti þín við þína kennara í grunn- og framhaldsskóla? 

 

Heimanámið 

• Mig langar að biðja þig að deila með mér reynslu þinni af heimanámi barnsins 
þíns. 

• Hver er þín upplifun af heimanámi barnsins? 

• Hvernig ætti heimanám að vera? 

• Finnst þér heimanám eiga rétt á sér? Útskýrðu nánar.  

• Hver finnst þér vera tilgangurinn með heimanámi? 

• Hvað gerir heimanám fyrir barnið þitt? 

• Hvernig kemur þú að heimanámi barnsins þíns? 

• Finnst þér þú geta haft áhrif á heimanámið? 

• Á hvað leggur þú mesta áherslu varðandi heimanámið? 

• Veistu hvort til er stefna í skólanum varðandi heimanám? Ef já, hvernig finnst 
þér sú stefna vera? 

• Skiptir þátttaka þín í námi barnsins einhverju máli varðandi framtíð þess? 
Útskýrðu nánar 

• Hvernig vilt þú hafa áhrif á heimanám barnsins? Útskýrðu nánar. 

• Hver ber ábyrgðina á að heimanám sé unnið og því skilað á réttum tíma? 

• Finnst þér þú fá nægilegar upplýsingar um heimanámið frá umsjónarkennara? 
Útskýrðu nánar. 
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• Hversu skýr eru fyrirmælin varðandi heimanámið? Fylgja leiðbeiningar eða 
upplýsingar frá kennaranum með verkefnum? 

• Getur barnið þitt sinnt heimanáminu sjálft?  

• Hversu miklum tíma ver barnið að meðaltali í heimanám á hverjum degi? 

• Hvar er heimanámið oftast unnið? 

• Hvaða tíma dags er heimanámið oftast unnið? 

• Í hverju felst aðstoð þín varðandi heimanámið? 

• Hvernig fylgist þú með heimanámi barnsins? 

• Hversu vel gengur þér að hjálpa barninu við heimanámið? 

• Hvað gerist ef barnið nær ekki að vinna heimanámið eða skilar því ekki? 

• Nýtist reynsla þín af ADD eða ADHD barni þínu? Getur þú sagt mér meira 
um þetta? 

• Nýtist ADHD/ADD barninu þínu í heimanáminu? 

• Hver telur þú helstu vandkvæðin tengd ADHD/ADD greiningunni þinni vera 
við heimanámið? 

• Ef þú ættir að nota 2−4 lýsingarorð eða eina setningu til að lýsa heimanámi 
hvaða orð myndir þú nota? 

• Eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri varðandi heimanámið? 

 

Samskipti við kennara 

• Mig langar að biðja þig að segja mér hvernig samskiptum þínum við 
umsjónarkennarann er háttað. 

• Hvernig myndirðu lýsa samskiptunum milli þín og umsjónarkennarans? 

• Hvert er þitt hlutverk í samskiptum við skólann og umsjónarkennarann? 

• Ertu almennt sátt/sáttur við samstarfið við umsjónarkennarann? Útskýrðu 
nánar. 

• Hvernig finnst þér að samskiptin milli heimilis og skóla eigi að vera? 

• Hvað skiptir mestu máli í samstarfi við kennara? 

• Hversu greiðan aðgang hefur þú að umsjónarkennaranum? 

• Hvernig fara samskiptin fram við umsjónarkennarann? Viðtöl, sími, 
tölvupóstur o.s.frv. 

• Hefur umsjónarkennarinn gefið kennslufræðilegar ráðleggingar varðandi 
hvernig er best að aðstoða barnið?  

• Vissi umsjónarkennarinn af ADHD/ADD greiningu þinni áður en þið ákváðuð 
að taka þátt í þessari rannsókn? 

• Hefur þú sagt umsjónarkennaranum frá þörfum þínum og óskum, annars vegar 
varðandi samskipti ykkar og hins vegar varðandi heimanám barnsins? 



 94

• Kemur umsjónarkennarinn til móts við þarfir þínar og óskir varðandi 
heimanámið? Útskýrðu nánar. 

• Eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri varðandi samskipti við 
umsjónarkennarann? 

 
 

Viðtalsspurningar – kennarar 
 

Bakgrunnsspurning 

• Hversu lengi hefur þú starfað sem grunnskólakennari? 

• Hve lengi hefur þú kennt þessu barni? 

 

Heimanámið 

• Mig langar að biðja þig að segja mér frá reynslu þinni af heimanámi. 

• Hvers vegna hefur þú heimanám? Hver er tilgangurinn með heimanámi? 

• Finnst þér heimanám eiga rétt á sér? Útskýrðu nánar.  

• Hvernig finnst þér að heimanám eigi að vera? 

• Ertu sátt/sáttur við heimanámið sem þú úthlutar nemendum? Hvers vegna? 

• Hver er þáttur foreldra í heimanámi barna sinna? 

• Hversu mikilvægur er þáttur foreldra í heimanáminu? Útskýrðu nánar. 

• Ef heimanám gengur illa og í kringum það myndast togstreita og neikvæðni á 
heimilinu, er það þá þitt hlutverk að grípa inn í? Ef svo er hvaða ráða grípur 
þú þá til? 

• Er til stefna í skólanum varðandi heimanám? Ef svo er hver hefur umsjón og 
eftirlit með henni og fylgir þú henni eftir? 

• Hversu mikið heimanám leggur þú fyrir nemendur í hverri viku? 

• Hver ber ábyrgðina á heimanámi, að það sé unnið og skilað á réttum tíma? 

• Hvað gerist ef barn skilar heimanáminu ekki fullunnu eða á réttum tíma? 

• Ef þú ættir að nota 2−4 lýsingarorð eða eina setningu til að lýsa heimanámi 
hvaða orð myndir þú nota? 

• Eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri varðandi heimanámið? 

 

Samskipti við foreldri 

• Mig langar að biðja þig að segja mér hvernig samskiptum þínum við foreldra 
almennt er háttað. 
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• Hvernig finnst þér að samstarf milli heimila og skóla eigi að vera? 

• Hversu mikilvægt finnst þér að eiga samskipti við foreldra? 

• Hvert er þitt hlutverk í samskiptum við foreldra? 

• Skiptir þátttaka foreldra í námi barna einhverju máli varðandi framtíð þeirra? 
Útskýrðu nánar. 

• Hvað skiptir mestu máli í samstarfi við foreldra? 

• Hvað gerir þú til að ná til foreldra? 

• Hefurðu fengið einhverja þjálfun eða menntun í foreldrasamstarfi? Útskýrðu 
nánar.  

• Á hvers ábyrgð er að stuðla að öflugu samstarfi milli heimila og skóla? 
Geturðu sagt mér meira frá þessu? 

• Nýtir þú heimanám sem leið til að eiga samskipti við foreldra? Útskýrðu 
nánar.  

• Er til áætlun í þínum skóla þar sem tekið er skýrt fram hvernig samskiptum 
við foreldra skuli hagað og hvað hægt er að gera þegar samstarf gengur ekki 
sem skyldi?  

• Hvernig fara samskiptin fram við foreldra? Viðtöl, sími, tölvupóstur o.s.frv. 

• Mig langar að biðja þig að segja mér hvernig samskiptum þínum við (nafn á 
foreldri) er háttað. 

• Hvernig myndir þú lýsa samskiptum þínum við (nafn á foreldri)? 

• Vissir þú af ADHD/ADD greiningu þessa foreldris? 

• Hvernig gengur samstarfið við (nafn á foreldri)? Útskýrðu nánar.  

• Ertu sátt/sáttur með samstarfið við (nafn á foreldri) eins og það er eða er 
eitthvað sem þú telur að þurfi að breytast? 

• Hefurðu kynnt þér hvaða skerðingu einstaklingar með ADHD eða ADD búa 
við og hvaða áhrif það getur haft á þætti eins og heimanám barnanna? Ef svo 
er hvernig nýturðu þessa þekkingu? 

• Hvernig kemur þú til móts við þarfir þessara einstaklinga? 

• Eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri? 
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