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Útdráttur 
Í þessari ritgerð er fjallað um foreldrasamstarf. Litið er til margvíslegra þátta er 
snerta samstarf foreldra og kennara, bæði það sem leiðir til árangurs og það sem 
staðið getur í vegi fyrir góðu samstarfi. Raktar eru kenningar um foreldrasamstarf 
sem þróast hafa erlendis og fjallað er um rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á 
landi.   

Tekin voru viðtöl við fjóra foreldra barna með athyglisbrest með ofvirkni 
(AMO) á Akureyri. Þar var sérstaklega tekið fyrir hvernig foreldrasamstarfi er 
háttað við þessa foreldra, hvaða breytingar þeir vilja gera á því og hvernig þeir óska 
að foreldrasamstarf sé.  
 Niðurstöður úr viðtölunum sýna að foreldrar leggja áherslu á að samstarf við 
skólann sé eflt og vilja fá að vera meiri þátttakendur í starfsemi skólans. Þeir vilja 
að samskipti séu tíðari og að upplýsingastreymi sé gagnkvæmt milli þessara aðila. 
Foreldrar vilja eiga kost á ýmiss konar fræðslu, helst við upphaf skólagöngu, og þeir 
vilja að skólinn hvetji til meira samstarfs. Þeir vilja einnig eiga kost á fleiri 
viðtölum við kennara á hverju skólaári. Allir foreldrarnir eru hlynntir heimavinnu 
barna en benda á að hún verði að vera vel skipulögð, hæfa getu barnanna og að 
skilaboðin sem skólinn sendir heim með börnunum séu skilmerkileg. Ábyrgðin á 
skólagöngu barna með AMO og uppeldi þeirra hvílir bæði á heimili og skóla og 
þessir aðilar verða að taka höndum saman til að tilsettur árangur náist með nám 
barnanna. Samstarfið þarf að vera eðlilegur hluti skólastarfsins og foreldrar vilja að 
skólinn marki sér skýra stefnu í foreldrasamstarfi.  
 

Summary 
This assignment is about collaboration between parents and the school. Various 
ways of parent’s collaboration are dealt with, both what can lead to success and 
what can stand in the way of a good teamwork. It relates various theories on parent 
participation which have been developed other countries as well as recent research 
in this country.  

Interviews were taken with four parents of children with ADHD (Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder) in Akureyri. Parent’-teacher’s collaboration was 
explored and the parents were asked what kind of changes they wanted to see in this 
cooperation.  
 The results showed that parents want more effective relationship with the 
school, and they want to participate in the schoolwork. They want more frequent 
meetings and mutual information between parents and school. Parents want various 
information, especially when school is starting and they want school authorities to 
encourage more collaboration. They want the choice of more frequent interviews 
with the teacher each year. All parents are in favor of homework, but point out that 
homework has to be well planed and in accordance to the ability of the child. It is 
important that the message sent home with these children is clear. The 
responsibility of education and upbringing of children with ADHD lies with the 
home and the school equally, and both parties have to work hand in hand in order to 
receive good results. The collaboration has to be a natural part of the schoolwork 
and parents want the school to set out a clear policy in parent participation.  
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