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Úrdráttur  

Eftirfarandi verkefni er unnið sem lokaverkefni til B.A – prófs við þroskaþjálfabraut 

Háskóla Íslands, vormisseri 2009. Markmið ritgerðarinnar er að gera grein fyrir 

samstarfi milli foreldra og skóla með áherslu á réttindi og skyldur foreldra. 

Tilgangurinn er að varpa ljósi á stöðu foreldra og möguleika þeirra til að hafa áhrif á 

um hagi barna sinna innan skólans. Fjallað verður fyrst almennt um ríkjandi 

hugmyndir um hvað foreldrasamstarf snýst. Það hlutverk og hvaða skyldur foreldrar 

hafa og skólans hins vegar til að láta samstarfið ganga upp á farsælan hátt. Mikilvægt 

er að skólinn noti fjölbreyttar leiðir til að hafa samskipti við foreldra, því sumar leiðir 

henta ekki öllum. Hindranir geta komið upp í samstarfinu og geta það verið ýmsar 

ástæður  af hverju foreldrar eru ekki í samstarfi við skólann t.d. vegna mikilla 

atvinnuþátttöku beggja foreldra, hafa lítinn tíma, persónulegir erfiðleikar foreldra, 

foreldrar sem búa langt frá skólanum ofl. Rannsóknir sýna að upplifun foreldra í 

samstarfinu er, að þeim finnst ekki hlustað sé á þá þegar kemur að hag barna þeirra, 

skólinn koma ekki á móts við þá og kennarinn hafi aðeins samband við þá þegar upp 

koma vandamál. Samstarf milli foreldra og skóla felst fyrst og fremst í mannlegum 

samskiptum og upp geta komið mál sem foreldrar og kennarar þurfa að takast á við. 

Við lausn þessara mála þarf að ríkja réttlæti, siðferði og trúnaður til að þessi mál 

leysist án vandkvæða. Þegar allt þetta er til staðar verður ávinningur bæði fyrir 

foreldra og skólann.  
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1.  Inngangur  

Viðfangsefnið í ritgerð þessari er foreldrasamstarf í grunnskólum með áherslu á 

réttindi og skyldur foreldra í samstarfinu og hvernig þeir eru að upplifa hlutverk sitt 

þegar kemur að samstarfinu.  

       Kennsla og uppeldi er með ólíkum hætti á heimilum og í skólum. Fyrstu kennarar 

barnsins eru foreldrarnir, sem jafnframt tengjast börnum sínum sterkum 

tilfinningaböndum (Helga Sigurjónsdóttir, 1990). Börn verja miklu af tímanum sínum 

í skólanum og það er nauðsynlegt að foreldrar séu meðvitaðir um hvað börnin þeirra 

eru að fást við í skólanum hverju sinni. Gott samstarf verður að vera milli foreldra og 

skóla þar sem sterkustu áhrifavaldar í mótun einstaklingsins eru fjölskylda, skóli og 

auki nánasta umhverfis. Foreldrar bera lagalega og siðferðilega ábyrgð á að tryggja 

börnum sínum menntun og velferð. Í grunnskólalögum segir að: „Foreldrar skulu 

gæta hagsmuna barna sinna á skólaskyldualdri. Foreldrar eiga rétt á að velja 

grunnskóla innan sveitarfélags fyrir börn sín samkvæmt reglum sveitarfélagsins. 

Jafnframt skulu þeir eiga rétt á upplýsingum um skólastarfið og skólagöngu barna 

sinna“ (Lög um grunnskólann, nr. 91/2008).  

Samstarf milli heimilis og skóla skiptir miklu máli þegar kemur að velferð og 

menntun barnanna (Jónína Bjartmarz, 1998). Þrír hópar mynda skólasamfélagið í 

hverjum skóla fyrir sig, það eru nemendur, starfsfólk skólans og foreldrar. Mikilvægt 

er að þessir þrír hópar vinni saman við mótun skólasamfélagsins og einnig að þeim 

umgengnisháttum sem einkenna samskiptin innan skólans og utan (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2006). Samstarf milli heimila og skóla hafa tekið miklum breytingum 

síðustu áratugi, sem felast í því að foreldrar eru í nánari tengslum við skólasamfélagið 

og láta meira í sér heyra. Í dag þykir sjálfsagt að foreldrar og kennarar vinni saman 

náið en það eru ekki mörg ár síðan það þótti ekki við hæfi (Andersen og Rasmussen, 

1996). En foreldrar upplifa oft að það sé ekki hlustað á þá. Lykillinn að góðu 

foreldrasamstarfi gæti fengist með því að kennarar og skólastjórnendur gerðu meira 

að því að hlusta á foreldrana, hvað þeir hefðu að segja (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2001).  

 Megin forsenda fyrir góðu samstarfi er sameiginlegur skilningur á aðstæðum. 

Talið er að á meðan foreldrar og kennarar sjái aldrei barnið í sömu aðstæðum sé erfitt 

fyrir þá að hafa sama skilning á vandanum (Nanna Kristín Christiansen, 2007). 

Kennarinn sér nemandann í skólanum en þar eru foreldrar næstum því aldrei og öfugt 

þar sem kennarinn sér aldrei barnið heima fyrir í aðstæðunum þar. Þarna getur komið 
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hugsanleg skýring á gagnkvæmu skilningsleysi foreldra og kennara þegar þeir ræða 

um mál barnsins. Slík álitamál felast oft í ágreiningi um hvað sé barni fyrir bestu, um 

fyrirkomulag náms eða heimanáms, og geta verið siðferðislegs eðlis þar sem þau 

varða grundvallarhagsmuni einstaklinga. Páll Skúlason telur að einstaklingar standa 

frammi fyrir siðferðislegum úrlausnarefnum á hverjum einasta degi í samskiptum. 

Einstaklingar eru siðferðisverur og leysa oftast úr þeim umhugsunarlaust og án 

verulegra vandræða en einstaklingar eru með ólíkar hugmyndir um hvað sé rétt og 

hvað sé rangt (Páll Skúlason, 1989,1990). Samstarf milli foreldra og kennara felst í 

því að ólíkar manneskjur með ólíkar forsendur reyna að ná sameiginlegri niðurstöðu á 

jafnréttisgrundvelli, þ.e.a.s í markmiðum og árangri (Jónína Bjartmarz, 1998).  

Í lausn ágreiningsmála og góðu samstarfi er samkennd lykilatriði. Það sem 

þarf að gera er að læra aðferðir til að jafna ágreining, leysa deilur og taka tillit til 

ólíkra hagsmuna. Þolinmæði og sveigjanleiki í samskiptum hefur mikið að segja og 

að einstaklingurinn geti tekið við ábendingum annarra og nýtt sér þær. Leikni og 

lipurð í samskiptum eru mikilvæg forsenda þess að einstaklingum farnist vel í lífinu. 

Það er ekki hægt að telja upp margar starfsgreinar sem byggjast ekki á einhverri 

samskiptahæfni og við komum varla hjá því að hafa samskipti við einhvern í vinnunni 

(Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004).  

Virðing fyrir manneskjunni er grunnatriði í foreldrasamstarfinu og hafa þarf í huga að 

virða skal allar skoðanir, lífsýn og gildismat hvers og eins. Ekki má gleyma að fólk 

hefur ólíkar skoðanir og hafa fullan rétt til þess. Sem foreldri og kennari verða þessir 

einstaklingar að vita að þeir hafa ekki alltaf rétt fyrir sér. Foreldrar og kennarar geta 

verið ósammála og það er allt í lagi en huga þarf samt að því að réttlætis sé gætt þegar 

kemur að úrlausn álitamála. 

Rannsóknarspurningarnar mínar eru: 

Hvað felst í foreldrasamstarfinu? Hver upplifun foreldra er í samstarfinu? Hvað 

skiptir máli í samskiptum milli foreldra og kennara? Er trúnaður mikilvægur í 

foreldrasamstarfi? 

Fyrri kaflinn fjallar um samvinnu milli heimilis og skóla með áherslu hvert hlutverk 

foreldra sé í samstarfinu, þátttöku þeirra, hvað foreldrasamstarf er, leiðir í samstarfi 

og í lokin verður umfjöllun um hver upplifun foreldra er í samstarfinu.  
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Í seinni kafla ritgerðar er lögð áhersla á samskipti og siðferði. 

Foreldrasamstarf byggist fyrst og fremst á mannlegum samskiptum og einnig þeim 

atriðum sem einkenna góð samskipti. Siðferði í samstarfinu er atriði sem vert er að 

hugsa um þegar kemur að ákvarðanatöku. 
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2.  Samvinna milli heimila og skóla 

Í þessum kafla verður fjallað fyrst um hlutverk foreldra í foreldrasamstarfinu og hvað 

þeir þurfa til að geta tekið þátt. Hvað hindrar þá þátttöku bæði í heimanámi og 

almennt í samstarfinu? Umfjöllun verður almennt um ríkjandi hugmyndir hvað 

foreldrasamstarf snýst um, hvaða boðleiðir er hægt að nota til að foreldrar geti sagt 

sínar skoðanir. Einnig verður skoðað þær upplifanir sem foreldrar finna fyrir í 

samstarfinu. 

2.1.  Hlutverk foreldra 

Þegar kemur að réttindum og skyldum foreldra gagnvart barni sínu kemur fram í 18. 

grein barnasáttmálans að foreldrar bera sameiginlega ábyrgð á uppeldi barna sinna og 

að koma því til þroska. Skulu aðildarríki sáttmálans gera allt sem í þeirra valdi 

stendur til að sjá til þess að sú meginregla sé virt. Það sem barninu er fyrir bestu skal 

vera foreldrum efst í huga (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

18/1992). Í 28. grein barnalaga kemur fram að foreldrar beri að annast barnið sitt og 

þar á meðal sýna því umhyggju og virðingu. Einnig ber foreldrum að afla barni sínu 

lögmætar fræðslu og ala með því iðjusemi og siðgæði. Foreldrar skulu stuðla eftir 

mætti að því að þeirra barn fái menntun og starfsþjálfun í samræmi við hæfileika þess 

og áhugamál (Barnalög nr. 76/2003). 

Samkvæmt foreldrarétti er í lýðræðisþjóðfélögum gengið út frá þeirri 

grundvallarreglu að forræði barna sé hjá foreldrum barnsins og það sé tryggt í lögum 

og jafnvel í stjórnarskrá (Sigurður Pálsson, 1987). Rétti þessum eru þó takmörkum 

sett og öðrum ætlaðar skyldur í þessum efnum. Takmörk þessi eru sett í þágu barnsins 

bæði ef foreldrar misbeita rétti sínum eða vanrækja skyldur sínar. Í nútímaskilningi er 

foreldraréttur sögulegt fyrirbæri. Svo hægt sé að fjalla um foreldrarétt á viðeigandi 

hátt verður sífellt að taka tillit til þeirrar stöðu sem fjölskylda, ríki og skóli hefur á 

hverjum tíma og þar að auki hvaða réttarfar er í gildi hverju sinni. Þetta merkir að 

staða foreldra innan uppeldiskerfisins, réttur þeirra og skyldur er ekki bara gagnvart 

barninu heldur einnig gagnvart samfélaginu og ríkinu (Sigurður Pálsson, 1987). Í 

daglega lífinu ber foreldrum að fylgjast með hvernig börnunum þeirra gengur og 

hvernig þeim líður. Foreldrarnir eiga að hjálpa börnum sínum og leiðbeina þeim 

þegar þörf er á og það er hægt með því að verja tíma með þeim. Foreldrar bera mjög 

ríka skyldu á ýmsum sviðum t.d. gæta hagsmuna barnanna á ýmsum sviðum 

samfélagsins þegar kemur að fjölskyldunni, skólanum, frítímanum, persónulegum 
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málum, slysavörnum og forvörnum gegn ýmsu (Umboðsmaður barna, e.d.). Brýn þörf 

er á að foreldrar séu meðvitaðir um ábyrgð sína og hlutverk þegar kemur að menntun 

barna þeirra (Heimili og skóli, 2008). Rannsóknir sýna að þátttaka og áhrif foreldra í 

skólagöngu barna þeirra hefur áhrif á velgengni og vellíðan barnanna í skólanum. 

Samkvæmt lögum bera foreldrar ábyrgð á námi barna sinna og hafa það hlutverk að 

fylgjast með námsframvindu þeirra í samvinnu við börnin og kennara þeirra. Í 18. 

grein í lögum um grunnskólann segir að um skólagöngu barnanna skulu foreldrar hafa 

samráð við skólann, þeim ber að fylgjast með og styðja við skólagöngu þeirra og 

námsframvindu. Stuðla að því að börnin mæti úthvíld í skólann og fylgi skólareglum. 

Einnig kemur fram í sömu grein að foreldrar fái tækifæri til að taka þátt í námi 

barnsins, svo og í skólastarfinu almennt (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Foreldrar 

geta fylgst nákvæmlega með því hvað börn þeirra eiga að læra í hverju fagi fyrir sig 

og hvað þau eiga að hafa lært á hverju aldursári á skólagöngu sinni, allt með því einu 

að lesa Aðalnámskrá grunnskóla. Einnig geta þeir skoðað lögin og séð hvert þeirra 

hlutverk er í sambandi við foreldrasamstarfið. En þetta þarf að vera sýnilegt fyrir 

foreldrana og þarna geta kennarar bent foreldrum á að mikilvægt sé að lesa bæði 

Aðalnámskrána og lögin til að foreldrar viti hvert skuli leita þegar upp koma einhver 

vandamál í foreldrasamstarfinu. Í hverjum skóla eru þátttaka foreldra í skólastarfinu 

mikilvæg og ætti hver skóli að vinna markvisst að henni. 

2.1.1.   Þátttaka foreldra í skólastarfinu 

Í upphafi skólagöngu barns verður kennarinn visst afl á heimilinu og jafnvel eins og 

ósýnilegur meðlimur fjölskyldunnar. Hlutverk kennarans er öðruvísi en hlutverk 

foreldranna, en barnið þarf á þessum báðum aðilum að halda (Áslaug Brynjólfsdóttir, 

1998). Næstum því hvert barn frá fimm ára aldri er að meðaltali níu mánuði á ári, 

fimm daga vikunnar, fimm til sex tíma á dag í skólanum (Berger, 2004). Börnin þurfa 

að geta treyst því að þeir sem koma að þeirra málum geti átt góð samskipti og 

árangursríkt samstarf, því það getur reynst áhættusamt ef foreldrar og kennarar eiga í 

valdabaráttu því aðeins það getur haft mikil áhrif á líðan barnsins. Ef börnunum líður 

ekki vel í skólanum hefur það áhrif á foreldrana og fjölskylduna og öfugt ef 

börnunum líður ekki vel heima fyrir getur það haft áhrif á þau í skólanum (Helga 

Margrét Margrét Guðmundsdóttir, 2005; Ragnhildur Bjarnadóttir, 1994). John 

Wherry hefur skoðað hvað skólinn þarf að gera til að efla þátttöku foreldra í námi 

barna sinna. Hann telur mikilvægt að skólinn láti foreldrana vita  af hverju þeir eru 
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svona mikilvægir þegar um ræðir nám barna þeirra. Foreldrar og kennarar eru 

mismunandi og þannig mun það alltaf verða, því skólinn og foreldrar koma með 

mismunandi styrk og veikleika þegar kemur að menntun barnanna. Þar af leiðandi er 

mikilvægt að samstarfið sé gott því hvorugt þeirra getur gert vinnuna án hins 

(Wherry, 2009). Rannsóknir sýna að þátttaka foreldra hefur áhrif á námsárangur 

barnanna í skólanum. Þeir foreldrar sem þekkja vel til skóla barnsins síns og eiga þar 

að auki góð samskipti við kennarann fá betri skilning á starfi kennarans og þar af 

leiðandi meiri virðingu fyrir því starfi sem fram fer í skólanum. Með því getur það 

haft áhrif á börnin sem fara þá einnig að bera virðingu fyrir kennaranum og 

skólastarfinu. Foreldrar eiga að láta í sér heyra þegar þeir eru sáttir við skólastarfið og 

einnig öfugt að kennarar láti foreldra vita að þeir skipti sköpum. Þegar upp koma 

vandamál getur lausn þeirra verið friðsamlegri og skjótari ef samstarfið er gott. Talið 

er að frumkvæðið á samstarfinu þurfi að koma frá skólanum því það eru ekki margir 

foreldrar sem hafa samband að fyrra bragði eða vita hvernig skuli bera sig að (Guðni 

Olgeirsson og Unnur Halldórsdóttir, 1991; Elín Thorarensen, 2006; Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 1994). Það hefur víða þekkst að þátttaka foreldra sé góð en einnig hefur 

verið skoðað  af hverju foreldrar eru ekki virkari þátttakendur. Ef hægt væri að skoða 

ástæðurnar fyrir því  hvers vegna sumir foreldrar eru ekki meira inni í samstarfinu 

væri hægt að einblína á þessa hluti og yfirstíga þá (Wherry, 2009). Það eru ekki allir 

foreldrar sem geta tekið þátt í foreldrasamstarfinu og geta það verið ýmsar ástæður 

fyrir því. 

2.1.2.  Hindranir í samstarfinu 

Þar sem þátttaka foreldra hefur áhrif á námsárangur barna þeirra er vert að skoða  af 

hverju sumir foreldrar hafa ekki tök á því að taka þátt í samstarfinu. Í okkar samfélagi 

eru stöðugar breytingar og þegar við tölum um uppeldi eða foreldrasamstarf í skólum 

þarf að hafa í huga að nemendurnir eru einstaklingar sem eru í stöðugri þróun. Erfitt 

er að tala um foreldra sem einsleitan hóp, þeir eru fjölbreyttur hópur einstaklinga með 

ólíkan bakrunn, reynslu og skoðanir (Helga Margrét Guðmundsdóttir, 2005). 

Foreldrasamstarf í fámennum skólum einkennast af persónulegum tengslum og 

verður því óformlegra fyrir vikið (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2002). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt að sumir foreldrar taka meiri þátt í samstarfinu heldur en aðrir og geta 

það verið ýmsar ástæður fyrir því að foreldrar eru ekki í samstarfi við skólann. Í 

sumum tilvikum eru það breyttar þjóðfélagsaðstæður og má þar nefna mikla 
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atvinnuþátttöku beggja foreldra og eiga því erfiðara að fá frí í vinnunni, lítinn tíma, 

persónulega erfiðleika foreldra, einstæðir foreldrar, foreldrar sem búa langt frá 

skólanum ofl. Að auki má nefna tvo þætti í viðbót sem geta haft áhrif. Annar er 

slæmar minningar frá þeirra eigin skólagöngu sem torveldar samskiptin eða veldur 

skorti á sjálfstrausti í samskiptum við skólann. Hinn þátturinn er að kennarar eru í 

sumum tilvikum ófúsir til að taka gagnrýni eða hætta valdastöðu sinni eða yfirráðum í 

samskiptum við foreldrana (Erna Björk Hjaltadóttir, 2003). Nýleg íslensk rannsókn 

bendir til þess að menntun foreldra hafi mikið að segja þegar kemur að samskiptum 

þeirra við skólann (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Foreldrar 

með minni menntun höfðu mun sjaldnar frumkvæði að samskiptum en þeir sem voru 

með meiri menntun. Einnig hafði menntun áhrif á viðhorf foreldranna til þátttöku í 

stjórnun og ákvarðanatöku í skólanum og einnig á almennri þátttöku í skólastarfinu. 

Foreldrar sem voru meira menntaðir virtust vera öruggari og tóku meiri þátt í 

skólastarfinu, en meira óöryggi var hjá þeim foreldrum sem voru minna menntaðir 

gagnvart skólanum (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Þar sem 

þátttaka foreldra hefur áhrif á námsárangur barna er þátttaka þeirra líka í heimanámi 

mikilvæg. 

2.1.3.  Heimanám  
Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að börnum gengur betur í skóla þegar foreldrar taka 

þátt í heimanámi. Hægt er að skilgreina heimanám á þann hátt að þau eru verkefni 

sem kennarar fela nemendum að vinna utan kennslustunda. Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla er talið ef foreldrar taka virkan þátt í námi barna sinni auki það líkurnar á 

að nemendur verði öruggari með sig, þeim líður betur og árangur verði meiri 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). Með því að taka þátt heimanámi fá foreldrarnir 

tækifæri til að fylgjast með námi barna sinna. Hvernig þeim gengur að takast á við 

námið, hvaða námsgreinar höfðar til þeirra og hvaða viðfangsefni er að fjalla um í 

skólanum hverju sinni. Einnig gerir þetta að verkum að foreldrar geta komið til 

hjálpar þegar ekki er allt með felldu í náminu, hvort námsefnið hæfi börnum þeirra, er 

það of erfitt eða of létt. Heimanám getur líka stuðlað að því að barnið eigi góða og 

skemmtilega stund með foreldrum sínum og einnig er hægt með þessu að nota 

stundina til að ræða mál sem börnin vilja tala um. Foreldrar þurfa að tala um 

mikilvægi heimanáms og tala þá jákvætt um það og um leið sýna börnunum að þetta 

sé eðlilegur hluti af skólastarfinu. Foreldrar verða að passa sig á að falla ekki í 



12 
 

ákveðna gryfju með því að bera barnið sitt saman við eitthvert annað barn eða 

systkin, því börn hafa misjafna getu. Það getur reynst skaðlegt að hafa of miklar 

væntingar til barnsins sem verður til þess að barnið mun ekki öðlast þetta sjálfstraust 

sem er mikilvægt til að barninu farnist vel bæði í lífinu og í skólanum (Heimili og 

skóli, 2005; Cooper, 2001; Helga Sigurjónsdóttir, 1990; Elísabet Svavarsdóttir og 

Ólafur Svavarsson, 1996).  

Gert er ráð fyrir að allir foreldrar taki þátt í heimanámi barna sinna og einnig 

getur heimanám haft sína ókosti sem getur haft áhrif á samstarf milli foreldra og 

skólans. Það þurfa að vera ákveðin skilyrði fyrir hendi til þess að foreldrar geti 

aðstoðað við heimanám og einnig skiptir miklu máli að hafa tíma, næði, rými og 

tilskilin gögn. Forsenda þess að heimanám nái tilskildum árangri er að 

upplýsingamiðlun frá skólanum til foreldranna sé góð því foreldrar verða að vita til 

hvers skólinn ætlast af þeim (Elísabet Svavarsdóttir og Ólafur Svavarsson, 1996). Ef 

þessir tveir aðilar samræma sig ekki getur það orðið til þess að barnið fái mismunandi 

skilaboð, önnur frá skólanum og hin frá foreldrum, sem verður til þess að barnið nær 

ekki tilskildum árangri. Það hlutverk sem foreldrarnir hafa er ekki að kenna 

námsefnið heldur hlusta, hvetja, hrósa, leiðbeina og skapa umræðu um heimaverkefni 

(Elín Thorarensen, 2004).  

En í dag eru breyttar þjóðfélagsaðstæður og með því njóta foreldrar og börn 

færri samverustunda saman sökum lífsgæðakapphlaupsins. Foreldrar vinna fullan 

vinnudag, koma heim þreyttir, barnið jafnvel búið að vera í dagvist eftir skóla og er 

líka þreytt. Eins vilja börnin einbeita sér að einhverju öðru en heimanámi þegar heim 

kemur. Þarna fyrst byrjar streitan, það þarf að elda og láta barnið læra, á sumum 

heimilum lærir barnið á meðan foreldrar elda matinn. Í þessu tilviki fær barnið hvorki 

hvatninguna sem það þarf né foreldarnir ná að fylgjast nógu vel með náminu. Út frá 

þessu verður heimanám stundum aðalorsök rifrilda. Foreldrar kvarta yfir því að 

barnið sé með of mikið heimanám því það er enginn tími hjá hvorugu til að stunda 

það. Foreldrar virðast einnig líta á það sem skyldu sína að taka ábyrgð á námi barna 

sinna og sumir þeirra eyða mörgum klukkustundum á viku í heimanám með börnum 

sínum. Stundum eru foreldrar einnig ósáttir við að kennarinn geti ráðstafað tíma 

þeirra án þess að ráðfæra sig við þá (Nanna Kristín Christiansen, 2007). Aðstoð frá 

foreldrum er af hinu góða en huga þarf að því hvernig aðstoðin er veitt. Aðstoðin á að 

fela í sér að þeir stuðli að sjálfstæðum vinnubrögðum og ábyrgð. En gæta þarf þess að 

foreldrar fari ekki í þann farveg að stýra börnunum í heimanáminu og þá er talað um 



13 
 

að foreldrar taki beinan þátt í náminu og segi þeim jafnvel svörin og taka þar af 

leiðandi völdin í sínar hendur. Einnig getur aðstoð frá foreldrum verið truflandi fyrir 

barnið þar sem þeir eru búnir að taka völdin í sínar hendur (Elísabet Svavarsdóttir og 

Ólafur Guðmundsson, 1996; Elín Thorarensen, 2004; Kristinn Breiðfjörð 

Guðmundsson, 2003). Það er því ljóst að heimanám getur valdið togstreitu þar sem 

aðstæður er á mörgum heimilum eru þannig að heimanámið er ekki alveg á 

forgangslista hvorki hjá foreldrum né börnum. En þar sem heimanám er mikilvægur 

þáttur í tengslum milli heimilis og skóla er nauðsynlegt að bæði foreldrar og kennarar 

finni sameiginlega lausn á þeim vandamálum sem upp geta komið tengt 

heimanáminu. Gott  samstarf milli foreldra og kennara er lykillinn að farsælli 

skólagöngu nemenda. 

2.2.   Almennt um foreldrasamstarf 

Samstarf milli heimilis og skóla er mikilvægur þáttur í árangursríku skólastarfi þar 

sem bæði foreldrar og skóli taka höndum saman í að byggja upp samstarfið. Þeir sem 

bera meginábyrgð á að halda slíku samstarfi virku eru skólastjórnendur og 

umsjónarkennarar með aðstoð frá öðrum kennurum eftir þörfum. Að auki skulu 

kennarar hafa það að leiðarljósi að hvetja foreldra og forráðamenn barnsins til að sýna 

frumkvæði í samstarfinu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). Foreldrar geta líka haft 

frumkvæðið í samstarfinu en það fer líka eftir hver áhuginn er hjá báðum aðilum 

hvernig samstarfinu er háttað.  

Foreldrasamstarfið er margslungið, því það felur í sér marga ólíka þætti og hefur 

Joyce L. Epstein flokkað samskipti heimilis og skóla í eftirfarandi sex flokka:  

• Uppeldi (parenting). Skólinn aðstoðar fjölskyldur við uppeldi og veitir 

stuðning. Foreldrar þurfa að veita skólanum upplýsingar um bakgrunn 

nemandans svo hægt sé að bregðast við á réttan hátt.  

• Samskipti (communicating). Að leiða gagnkvæm samskipti milli heimila og 

skóla. Samskiptin geta verið mismunandi, s.s. með tölvupósti, símtölum, 

bréfum og viðtölum. Mikilvægt er að reyna að nota þá leið sem hentar hverri 

fjölskyldu fyrir sig. 

• Sjálfboðastarf (volunteering). Þá er t.d. átt við að aka börnunum, fara með í 

bekkjaferðir, hjálpa til í skólanum, fylgjast með á dansleikjum. Einnig geta 
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foreldrar boðið sig fram sem bekkjarfulltrúi og svona mætti lengi telja því 

margt getur verið í boði fyrir foreldra ef þeir vilja taka þátt. 

• Heimanám (learning at home). Foreldrar aðstoða börn sín í heimanámi og 

öðru sem kemur fram í áætlunum skólans. Styðja þarf við bakið á börnunum 

og passa sig að vera jákvæður í garð námsins. 

• Ákvarðanataka (decision making). Samkvæmt lögum eiga foreldrar rétt til að 

taka virkan þátt í ákvarðanatöku sem fulltrúar í foreldrafélagi, taka ákvörðun 

fyrir hönd annarra foreldra. 

• Tenging við samfélagið (collaborating with community). Skólinn stofnar til 

tengsla við þjónustuaðila í samfélaginu með það í huga að styrkja skólastarfið.  

Þar má nefna ýmis konar tengsl við skólanefndir, stofnanir og atvinnulífið. Úti 

í þjóðfélaginu er hægt að efla umræðu og skilning fyrir mikilvægi skólamála 

með því að kynna skólastarfið. Foreldrar geta stuðlað að því að skólamál séu 

sett ofar á forgangslista stjórnvalda (Epstein, 1995). 

Mikilvægt er að allir aðilar sem koma að foreldrasamstarfi hafi þessa sex þætti í huga. 

Þá eru meiri möguleikar að gott foreldrasamstarf geti átt sér stað. Epstein telur að 

hver þáttur feli í sér margar ólíkar gerðir samskipta og viðfangsefna sem skólinn þarf 

að leysa til að ná að virkja alla foreldra. Hver þáttur hefur einnig mismunandi áhrif á 

nemendur, foreldra, kennara og andrúmsloft skóla (Epstein, 1995). Það er vissulega 

mismunandi hvað foreldrar eru fúsir til að taka þátt í skólastarfinu, sumir eru 

reiðubúnir að taka þátt í sjálfsboðavinnu meðan aðrir treysta sér ekki til þátttöku 

(Áslaug Brynjólfsdóttir, 1998). Samskipti heimila og skóla geta haft áhrif á foreldra, 

t.d. getur þátttaka foreldra í ákvarðanatöku hjálpað þeim að skilja rétt sinn og skyldur 

varðandi hag barns þeirra. Til að foreldrasamstarf gangi sem farsælast fyrir sig þarf 

hver og einn skóli þarf að setja sér markmið og hafa í huga hvaða þætti hann vill 

leggja mesta áherslu á í sínu samstarfi við foreldrana. Einnig þurfa foreldrar að setja 

sér markmið um það hvað þeir vilja fá út úr samstarfinu. Því að í samstarfinu er 

kjarninn alls staðar sá sami, það sem snýr að barninu. Foreldrar eru fyrirmynd 

barnanna og kennarar eru fyrirmynd nemenda sinna. Þessir aðilar þurfa að tala saman 

um stöðu barnsins, þarfir þess, getu og væntingar því það skiptir miklu máli fyrir 

velgengni barnsins í skólanum að gott samstarf sé á milli þessara aðila (Elín 

Thorarensen, 2006; Kristín Aðalsteinsdóttir, 2002). Áður en foreldrar og kennarar 

koma sér saman um markmið og móta sitt samstarfslíkan þurfa ákveðnar forsendur að 
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vera ljósar. Í fyrsta lagi verður skólinn að viðurkenna mikilvægi þátttöku foreldra í 

menntun barnanna og einnig að foreldrar búi yfir þekkingu, færni og reynslu sem 

hægt væri að nýta í kennslu. Svo má ekki gleyma siðferðislegum og lagalegum rétti 

foreldra til að taka þátt í námi barnanna. Í öðru lagi hve mikil þátttaka foreldra eigi að 

vera í skólastarfinu og í þriðja lagi verður samstarfið að snúast um þroska og nám 

barnanna. Ef þessar forsendur eru öllum ljósar á eftirleikurinn að vera auðveldur 

(Elísabet Svavarsdóttir og Ólafur Svavarsson, 1996). 

Samstarfið gengur út á það að foreldrar og kennarar vinna ákveðið saman af 

einhug að málum barnanna þar sem bæði foreldrar og kennarar leggjast á eitt við að 

stuðla að því að barnið auki lífsgæði sín, efli persónuþroska sinn og læri að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir (Andersen og Rasmussen, 1996). Lykillinn að góðu 

foreldrasamstarfi felst í því að kennarar og skólastjórnendur gerðu meira að því að 

hlusta á hvað foreldrarnir hefðu að segja (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2001). Foreldrar þurfa 

að vita að þeir og þeirra hugmyndir séu virtar og að það sé tekið mark á þeim án þess 

að vera dæmdir fyrir það (Berger, 2004). Það er ekki vitað hvernig eða hvaða 

samskipti skóla og foreldra skila mestu. Lögð sé áhersla á að samstarfið sé samfellt, 

fjölbreytt og hafi tilgang og það sé í samræmi við þroska og aldur nemenda. 

Hugmyndafræðin um samstarf fjölskyldna og skóla hefur undanfarna áratugi hreyfst 

frá aðgreindri ábyrgð að sameiginlegri ábyrgð (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006). Miklu 

skiptir að kennarar sýni foreldrum að þeir taki starf sitt alvarlega og beri hag og 

velferð foreldranna fyrir brjósti. Forsenda góðrar samvinnu er samstaða beggja aðila, 

að þeir beri traust hver til annars og sýni tilfinningum og skoðunum hver annars 

virðingu (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1994). Til þess að foreldrar og skólinn geti deilt 

sínum skoðunum þurfa þeir að finna sér leiðir til að koma þeim áfram. 

2.2.1.  Boðleiðir milli foreldra og kennara 

Með ýmsum boðleiðum geta foreldrar deilt væntingum sínum um námið, þarfir sínar, 

áhuga og viðhorfum gagnvart skólanum með kennurum. Epstein telur nauðsynlegt að 

hugað verði að fjölbreyttari boðleiðum milli heimila og skóla því fjölskyldur eru 

ólíkar og sömu boðleiðir henti ekki öllum (Epstein, 1995). Leiðirnar í samskiptum eru 

orðnar ótal margar en það er undir foreldrum og kennurum komið hvernig þeir vilja 

haga samstarfinu. Hægt er að hafa boðleiðirnar skriflegar þar sem skólar eru að notast 

við einhvers konar fréttabréf, bæklinga, samskiptabækur og skóladagatal. 

Tilgangurinn með því að senda nemendur heim með bæklinga er sá að reyna að fá 
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foreldra til þess að taka meiri þátt í skólastarfinu. Upplýsingar um skólann er í 

þessum bæklingum sem og starfsemi hans og markmið. Með fréttabréfum sem borin 

eru út í skólahverfin er verið að reyna að vekja athygli á því sem er að gerast innan 

veggja skólans. Að auki er verið að reyna að auka tengsl á milli heimilis og skólans 

og fólksins sem býr í hverfinu (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003). Í rannsókn 

frá Áslaugu Brynjólfsdóttur kom fram í niðurstöðum að foreldrum fannst gott að fá 

fréttabréf heim, í þeim væru upplýsingar sem þeim þætti nauðsynlegar um hvað væri 

að gerast á næstunni í skólanum og einnig að fá fréttir um skólastarfið (Áslaug 

Brynjólfsdóttir, 1998). Einnig er hægt að notast við munnleg samskipti, þá er aðallega 

átt við viðtöl þar sem foreldrar og kennarar skiptast á upplýsingum um nemendur, 

hvað varðar námið sjálft og það hvernig nemandinn stendur félagslega, hvort eitthvað 

sé að angra barnið. Með þessu geta foreldar og kennarar kynnst hvor öðrum og 

foreldrar séð afrakstur af vinnu og verkefnum sem barnið hefur unnið í skólanum. 

Einnig getur foreldrar og kennarar fengið upplýsingar frá hvor öðrum um barnið. Með 

viðtölunum getur foreldrið einnig komið sínar skoðanir á skólastarfinu (Elísabet 

Svavarsdóttir og Ólafur Svavarsson, 1996).  

Í rannsókn sem var gerð í tveimur skólum í Kópavogi þar sem foreldrar voru 

spurðir hvaða leið foreldrar vildu fara til að eiga samskipti. Í niðurstöðum kom fram 

að 90% foreldra töldu hefðbundin viðtöl við kennara henta mjög vel og aðeins 1% 

taldi þau ekki henta vel. Í formi símaviðtala við kennara töldu 58% foreldra þessi leið 

henta þeim, 26% töldu þetta vera ágæt leið og 16% töldu þetta ekki henta. Þegar kom 

að skriflegum upplýsingum var 38% foreldra töldu þetta mjög góða aðferð, 35% ekki 

henta þeim og 27% töldu þessa aðferð ekki henta vel. Einnig voru foreldrar spurðir 

um aðrar leiðir, t.d. samskiptabækur, bekkjarfréttabréf, þá kusu 69% foreldra þessa 

leið, 25% vel og 6% ekki henta þeim (Elísabet Svavarsdóttir og Ólafur Svavarsson, 

1996). 

Mikil þróun hefur orðið í boðleiðum milli foreldra og skólans á undanförnum 

árum hvað varðar samskipta – og upplýsingaform. Samskipti eiga sér í auknum mæli 

sér stað í Internetið, í formi tölvupósta og vefsíðna og einnig Mentor, sem er rafrænt 

skráningarkerfi ætlað skólum. Með notkun Mentors er hægt að setja inn hagnýtar 

upplýsingar fyrir foreldrana sem þeir geta nálgast á hverjum degi eins og t.d. 

mætingar, hegðun, einkunnir og einnig getur kennarinn sent foreldrum skilaboð og 

öfugt á Mentor. En til að Mentor nýtist sem best er það á ábyrgð kennarans að færa 

inn upplýsingar á hverjum degi eða einu sinni í viku. Björk Einisdóttir kemur inn á að 
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kennarar töldu nýskráningar Mentors skapa samskiptavanda sem nauðsynlega þyrfti 

að bregðast við. Þar sem þessar skriflegu upplýsingar gætu oft valdið misskilningi og 

tortryggni foreldra þyrfti að fara varlega og að auki væru allar þessar skráningar 

tímafrekar og yllu kennurum álagi (Björk Einisdóttir, 2008). Einnig þarf að hafa í 

huga að netnotkun foreldra er afar misjöfn og einnig eru ekki tölvur á öllum 

heimilum. Með þessu má sjá að ekki er hægt að hafa samskipti eingöngu í rafrænu 

formi (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003). Foreldrar og kennarar þurfa að 

koma sér saman um hvaða boðleiðaform sé notað til að auka líkurnar á því að sem 

bestur árangur náist í foreldrasamstarfinu. Annað form boðleiða geta foreldrar notað 

til að deila með öðrum væntingar sínar til skólastarfsins með því að sitja í nefndum og 

ráðum sem eru innan skólasamfélagsins. 

2.2.2.  Foreldrafélög og skólaráð 

Til að styðja skólastarfið og efla tengsl heimila og skóla eru starfandi foreldrafélög og 

samkvæmt 9. gr. grunnskólalaga skulu vera starfandi foreldrafélög í öllum skólum. 

Foreldrafélag er samstarfsvettvangur þar sem foreldrar barna geta rætt saman um 

skólagöngu, uppeldi og menntun barna sinna. Þar sem virk foreldrafélög eru starfandi 

ætti að vera hægt að samstilla hagsmuna- og velferðarmál nemenda og hafa þar hagi 

þeirra að leiðarljósi (Lög um grunnskólann, nr. 91/2008). Foreldrafélögin skulu vera 

virk og taka þátt í skólastarfinu, hvetja og hrósa fyrir það sem vel er gert. Hugsanlega 

að bjóða upp á vettvang fyrir foreldra til að fræðast um hin ýmsu málefni skólastarfs 

og ræða sameiginlega hagsmuna- eða áhugamál og með þessu er hægt að reyna að fá 

foreldra til að vera virkari í samstarfi við skólann (Samfok, 2009). Foreldrafélög 

skapa vettvang fyrir foreldra til að ræða saman um skólagöngu barna sinna og hvað 

eina sem varðar uppeldi og menntun. Nauðsynlegt er til að ná sem bestum árangri er 

að þeir sem tengjast stjórnun og rekstri slíks félags velti fyrir sér markmiðum 

félagsins og hvernig sé hægt að skipuleggja starfið svo að þau markmið náist. Með 

virkri starfsemi foreldrafélaga er hægt að stilla saman strengi í ýmsum 

hagsmunamálum og velferðamálum með hagi barna að leiðarljósi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2006).  

Með nýju lögunum eru miklar breytingar á formlegri þátttöku foreldra í 

nefndum og ráðum sem miða að því að styrkja foreldra í skólastarfi. Meginbreytingin 

er fólgin í nýju skólaráði sem kemur m.a. í stað foreldra- og kennararáða. Samkvæmt 

8. grein laganna er skólaráð samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélagsins um 
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skólahald og eiga foreldrar tvo fulltrúa í skólaráði. Skólaráð veitir umsagnir um 

áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður 

en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Fylgjast almennt með öryggi, aðbúnaði og 

almennri velferð nemenda (Lög um grunnskólann, nr.91/2008). Með virkri markvissri 

þátttöku foreldra í foreldrafélögum eða skólaráðum skapast þeim mikilvæg tækifæri 

til að hafa áhrif á almenna stefnumótun í skólamálum. Til þess að foreldrar kynnist 

námi barna sinna og starfsemi skólans þurfa þeir að fá upplýsingar frá skólanum. 

2.2.3.  Upplýsingamiðlun milli foreldra og skólans 

Upplýsingamiðlun milli foreldra og kennara er mikilvægur hlekkur í 

foreldrasamstarfinu. Lykilatriði er að hlusta á foreldra og gefa þeim tækifæri á að 

veita upplýsingar um barnið. Skólinn er skyldugur til að upplýsa foreldra um 

markmið og starf sitt og síðan ekki síst á kennarinn að veita foreldrum þær 

upplýsingar sem snúa að nemendum, svo sem um árangur þeirra og líðan í skólanum. 

Aftur á móti eiga foreldrarnir að upplýsa kennara um heimilisaðstæður og heilsufar 

barna sinna svo skólinn sé betur stakk búinn til að takast á við ýmis mál, sem upp 

geta komið í tengslum við þessa þætti. Ef tekið er mið af þessum mikilvægu 

upplýsingum sem skólinn, kennarar og foreldrar eiga að veita hver öðrum, þá er mjög 

nauðsynlegt að boðskiptin milli heimila og skóla séu virk á báða bóga (Kristinn 

Breiðfjörð Guðmundsson, 2003). Mikilvægt er að foreldrar og kennarar fylgist náið 

með líðan nemenda og árangri þeirra í námi. Í 18. grein í lögum um grunnskóla segir 

að foreldrum sé skylt að veita upplýsingar um barn sitt til skólans sem nauðsynlegar 

eru fyrir skólastarfið og velferð barnsins.  

Ekki sé hægt að veita börnunum góða þjónustu nema foreldrar séu með í 

ráðum. Foreldrar verða að fá heiðarlegar og faglegar upplýsingar um skólann og 

börnin sín og einnig þurfa þeir að vera sáttir við skólann og starfshætti hans (Helga 

Sigurjónsdóttir, 1992). Foreldrar þekkja börnin sín best og þau geta miðlað 

mikilvægum upplýsingum til skólans um barnið. Þá eru meiri líkur á því að kennarinn 

fái rétta mynd af styrkleikum barnsins og þörfum (Áslaug Brynjólfsdóttir, 1998). 

Viðhorf móður sem átti erfiðan dreng í skóla, sem átti jákvæð samskipti við skólann 

og þetta hafði hún að segja: 

„Já, mér finnst skólinn hafa áhuga á að fá upplýsingar, en ég á semsagt dálítið 
erfiðann dreng og hefi því þurft að vera í miklum samskiptum við kennarann hans, en 
hún hefur viljað heyra hvernig hann hagar sér heima og það hafa því verið 
gagnkvæmar upplýsingar, annað væri ekki hægt. Það er það sem gildir. Jú, ég efa 
ekki að það hafi alltaf mikið að segja að kennarinn spyrji foreldrana um barnið og það 



19 
 

sé gott samstarf, þó ekkert væri að barninu, en að fá að vita svona um þeirra áhuga og 
hæfileika“ (Áslaug Brynjólfsdóttir, 1998:102). 

 
Með þessu viðhorfi móður sem átti góð samskipti við skólann og kennarinn leitaði 

eftir upplýsingum frá henni er ávísun á gott samstarf milli þessara aðila. Það er ekki 

nóg að að hafa gott upplýsingaflæði heldur skiptir einnig máli að foreldrar taki þátt í 

ákvarðanatöku er varða hag barnsins í skólanum í sameiningu við kennarann. 

2.2.4.  Ákvarðanataka  

Ákvarðanataka er einn mikilvægur þáttur í foreldrasamstarfinu og vill stundum verða 

að ágreiningsmáli þegar taka á ákvarðanir um hag barnsins í skólanum. Hafa þarf í 

huga að kennarar þurfa að virða þær ákvarðanir sem foreldrar taka varðandi barnið 

sitt. Langbest er að þær ákvarðanir sem teknar eru, sem bæði varða barnið og 

skólagöngu þess, séu teknar af þeim aðilum sem koma að málum barnsins. Það velur 

áhyggjuefni þegar kemur að sameiginlegri ákvarðanatöku er að foreldrar og kennarar 

eru ekki jafningjar. Kennarar eru sérfræðingar í námsskránni og foreldrar bera fyrst 

og fremst hag eigin barna fyrir brjósti en ekki allra barna (Elísabet Svavarsdóttir og 

Ólafur Svavarsson, 1996). Í siðareglum kennara kemur skýrt fram að þeir eigi að 

virða rétt foreldra til ákvarðanatöku ósjálfráða nemenda. Vilhjálmur Árnason segir að 

ákvarðanataka er þungamiðja siðferðislegs lífs. Þarna skerast allir aðrir innviðir 

siðferðis þegar meta á þá þætti þegar ákvörðun er tekin og einnig eru tilfinningar 

mikilvægar í siðferðislegri ákvörðun. Ef tilfinningar nægðu til þess að taka réttar 

ákvarðanir þá væri ekki þörf á siðfræði og siðferðislegri rökræðu (Vilhjálmur 

Árnason, 1993). Algengu dæmin um siðferðislega árekstra eru á milli þess sem 

annars vegar telst gott og æskilegt fyrir fjölskylduna og hins vegar þess sem telst gott 

fyrir þjóðfélagið (Páll Skúlason, 1989). Af þessu má líta hvort þegar kemur að 

ákvörðunum hvort kennarar séu að taka ákvarðanir sem eru æskilegar fyrir skólann 

eða er hann að hugsa um hag barnanna og fjölskyldu þess. Er sú ákvörðun sem 

kennarinn tekur rétt eða röng. Það er siðferðislegt mat hvers og eins. Ákvarðanataka í 

foreldrasamstarfinu er mikilvæg því hún ákvarðar hvort niðurstaða mála foreldra og 

barna sé í samræmi við hugsanir kennarans eða hvort hún ber hagsmunum þeirra fyrir 

brjósti.  

 



20 
 

2.3.  Upplifun foreldra í samstarfinu 

 Í samvinnu við skólann virðast foreldrar ekki vissir um hvert þeirra hlutverk sé, þeim 

finnst þeir fá mótsagnakennd skilaboð um hve æskileg „afskipti“ þeirra séu og ekki 

leitað eftir upplýsingum til þeirra um skólastarfið. Í foreldraviðtölum fannst 

foreldrum þeir ekki fá nægan tíma með kennurum, þeim fannst tími viðtala mætti vera 

sveigjanlegri. Þeim fannst einnig vanta upplýsingar frá öðrum kennurum, að hann 

hafi ekkert í höndunum nema frá honum sjálfum. Foreldrum finnst að kennarinn eigi 

að hafa heildarmynd um barnið (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1994; Áslaug 

Brynjólfsdóttir, 1998). Foreldrar upplifa að þeim sé tekið misvel en hafa skal í huga 

að þetta fer alfarið eftir skólum. Í sumum tilfellum finnst foreldrum þeim vera stillt 

upp við vegg og sviptir öllu sjálfstrausti þegar þeir fengu neikvæðar ábendingar um 

barnið frá skólanum. Í stað þess að kvarta undan hegðun barnanna við foreldranna 

ættu kennarar að leita aðstoðar hjá þeim við að leysa vandamál sem upp geta komið 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 1994). Einnig getur það skapast ef kennarar hafa aðeins 

samband við foreldra þegar eitthvað kemur upp á, þá er trúlegt að erfitt sé að skapa 

traust og tengsl við foreldrana (Kristín Aðalalsteinsdóttir, 2002).  

Erna Björk Hjaltadóttir gerði eigindlega rannsókn á foreldrasamstarfi þar sem 

hún tók viðtöl við fimm foreldra til að kanna hvaða upplifun þeir fundu í samvinnu 

við skólann. Í niðurstöðum kom fram þeir upplifðu að þeim sé vísað frá þegar 

einhverjir erfiðleikar eru með barnið, sem foreldrar vildu vinna úr eða þurftu að koma 

með ábendingar eða umkvörtunarefni fundu þeir fyrir því að skólinn var ekki tilbúinn 

til samstarfs. Þegar kom að ábendingum frá skólanum áttu þeir að leysa vandamálið. 

Þeim fannst lítið væri gert úr þeirra málum og að sumir fundir með kennurum skiluðu 

engu. Foreldrar töluðu einnig um að ekkert hefði gerst í framhaldi af þessum fundum, 

urðu ekki varir við neinar áþreifanlegar breytingar og upplifðu að ekki væri hlustað á 

þá. Fannst þeim skólinn stýra samstarfinu en ekki öfugt og ekki ríkja jafnræði á milli 

þessara aðila, þar sem kennarar hafa lög og siðareglur til að fara eftir. Á hinn bóginn 

má spyrja sig hvort foreldrar séu ekki meðvitaðir um það hvað lagareglurnar segja um 

skyldur og réttindi þeirra þegar kemur að samstarfi þeirra við skólann (Erna Björk 

Hjaltadóttir, 2003). Samkvæmt lögum eiga foreldrar rétt þegar kemur að skólamálum 

barnanna. Í dag vilja foreldrar hafa meiri áhrif á skólagöngu barna sinna og vilja sjá 

stöðugar framfarir. Hér á eftir er dæmi um viðhorf móður á foreldrasamstarfi: 

 



21 
 

Móðir 9 ára drengs segir: Á yfirborðinu líta samskipti skólans við okkar heimili vel 
út. Við fáum mörg bréf, kynningarfundir eru haldnir og við förum í viðtöl einu sinni á 
ári. Samskiptineru mun meiri en þegar ég var í skóla. En samt finn ég mjög greinilega 
fyrir valdaleysi í þessum samskiptum. Drengnum okkar líður oft illa í skólanum og 
segir að krakkarnir stríði sér. Þessi óánægja hans hefur heilmikil áhrif á 
fjölskyldulífið. Ég hef reynt að ræða þetta mál við kennarann og skólastjórann en það 
hefur ekki tekist vel. Kennarinn kvartar þá undan því að strákurinn sé órólegur og 
vinni misvel. Mér finnst eins og þeir líti á athugasemdir mínar sem árásir og ég er 
hrædd um að þær bitni á barninu. Foreldrafundir eru oft erfiðir, kennarinn talar niður 
til okkar foreldranna eins og við höfum ekkert vit á uppeldismálum (Ragnhildur 
Bjarnadóttir, 1994:176). 

 

Kennarinn þarf að hafa varann á þegar hann talar um ágreining eða vandamál í 

sambandi við börnin. Foreldrar eru viðkvæmir þegar kemur að málum barnsins. 

Traust á milli einstaklinga verður ekki til á einni nóttu, heldur krefst það mikillar 

vinnu, þolinmæðis og heiðarleika (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1994).  

2.4.  Samantekt  

Hlutverk foreldra er að þeir bera frumábyrgðina og í sameiningu eiga foreldrar og 

kennarar að stuðla að þroska, fræðslu og uppeldi barnanna. Þátttaka foreldra getur 

verið mismunandi og nauðsynlegt er að skólinn láti foreldra vita  af hverju þeir eru 

mikilvægir þegar kemur að námi barna þeirra. Vegna breyttrar þjóðfélagsaðstæðna og 

vinnuálags foreldra geta komið upp ýmsar hindranir og verða bæði foreldrar og 

kennarar að spyrja sig hvernig þeir vilja haga samstarfinu og best er að ákveða það í 

upphafi skólaárs. Með því geta báðir aðilar skipulagt sig og vitað hvað þeir vilja fá út 

úr samstarfinu. Þeir sem koma að samstarfinu eru foreldrar, kennarar, 

skólastjórnendur og aðrir starfsmenn skólans. Í skólastarfinu er nauðsynlegt að hafa 

gott foreldrasamstarf. Í upphafi ritgerðar lagði ég fram rannsóknarspurningu sem ég 

hef leitað svara við: Hverjir eru möguleikar foreldra til að taka þátt í ákvörðunum er 

varða hag barns þeirra innan skólans? Þátttaka foreldra í skólastarfinu getur verið 

afar mismunandi. Allt frá því að samskiptin séu í lágmarki, til þess að þeir sitji í 

ráðum og nefndum innan skólans. Mjög mismunandi er hvað foreldrar kjósa að gera, 

en það er mjög mikilvægt að þeir komi að uppbyggingu og starfsemi skólans því, þá 

eru auknar líkur á velgengni nemenda og velferð þeirra. Mikilvægur þáttur í 

foreldrasamstarfinu er gagnkvæm upplýsingaflæði og því verða bæði foreldrar og 

kennarar að vera virkir í að miðla upplýsingum á milli sín. Þegar kemur að velferð og 

menntun barnanna er ábyrgðin á foreldrum og kennurum. Álitamál geta einnig verið 

þau sem tengjast ákvarðanatöku og þátttöku foreldra í heimanámi þar sem foreldrum 
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finnst það sé verið að setja of mikla kröfur á þá, að það sé búið að ráðstafa tíma þeirra 

af kennaranum. Önnur spurning sem ég lagði fram og hún er: Hver upplifun foreldra í 

samstarfinu? Helstu upplifanir foreldra sem geta átt sér stað í foreldrasamstarfinu eru 

t.d. að foreldrar telja gjarnan að ekki sé hlustað á þá þegar kemur að hag barnanna, að 

það sé ekki leitað eftir aðstoð hjá þeim ef upp koma vandamál. Brýnt er að foreldrar 

geri sér grein fyrir þeim rétti sem þeir hafa innan skólans og þeir þurfa að láta meira í 

sér heyra. Skoðanir foreldra og kennara eru mismunandi og verða báðir aðilar að 

vinna í sameiningu að lausn vandans. 
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3.  Samskipti og siðferði 

Í þessum kafla verður fjallað um samskipti og siðferði. Foreldrasamstarf byggist fyrst 

og fremst á mannlegum samskiptum og til þess að það gangi farsælast fyrir sig þarf 

að ríkja virðing og traust. Siðferði í samstarfinu er atriði sem allir þurfa að hugsa um 

þegar kemur að ákvarðanatöku og eru siðareglurnar nauðsynlegar þegar kemur að 

lausn ágreiningsmála.  

3.1.  Mannleg samskipti  

Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson skilgreina 

samskipti á þann hátt að þau séu samtal á milli einstaklinga sem hafa sjálfstæðan vilja 

og skoðanir (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur 

Hafsteinsson, 2004). Einstaklingar senda frá sér boð og hafa áhrif hvor á annan, bæði 

meðvitað og ómeðvitað, og fá þar af leiðandi síðan boð til baka frá hinum 

einstaklingnum. Þess vegna á einstaklingurinn sem er að hafa samskipti við annað 

fólk, að spyrja sig reglulega hvaða áhrif hann hefur á aðra, hvers konar viðbrögð er 

hann að kalla fram og hvaða áhrif ólík framkoma hefur á hann. Það er því mikilvægt 

að öðlast færni í að lesa af skynsemi í þau boð sem aðrir senda frá sér og miklu máli 

skiptir að vanda þessi boð frá sér. Þau samskipti sem eru gefandi og góð hafa allt 

annað eðli og yfirbragð en þau sem einstaklingar misnota aðstöðu sína með kunnáttu 

sinni í samskiptum. Þau eru lykillinn að hamingju okkar í einkalífi og skila gjarnan af 

sér kærkomnum hagnaði þar og eru einnig grundvöllur vináttunnar. Kjarninn í góðum 

og heilbrigðum samskiptum er samkennd þar sem hæfni einstaklingsins er að setja sig 

í spor annarra, sýna hluttekningu og stuðning. Einstaklingurinn þarf að eiga auðvelt 

með að hlusta og sýna áhuga á því sem er verið að tala um. Í umburðarlyndi birtist 

samkennd gagnvart ólíkum sjónarmiðum og einstaklingum. Sá sem getur sett sig í 

spor annarra er góður hlustandi (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og 

Sæmundur Hafsteinsson, 2004). Nauðsynlegt er fyrir kennarann að hann geti mætt 

foreldrum á jafnréttisgrundvelli þar sem hann hlusti á þá og séð hlutina fá sjónarhorni 

þeirra og hann virði þær skoðanir sem foreldrar eru með er varða hag barnsins og 

skólans. 
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3.1.1.  Einkenni góðra samskipta 

Sú leið sem best er að fara til að ná góðu sambandi við aðra einstaklinga er að sýna 

virðingu, því hún er stillingaratriði og einbeiting að þeim sem talað er við. Við leitum 

ósjálfrátt að því góða, aðdáunarverða og sérstaka í fari hvers og eins. Mikilvægt er að 

einstaklingur sýni að hann kunni að meta viðmælanda sinn með því að hrósa af 

nákvæmni og sýna hinum einstaklingnum að við tökum eftir því jákvæða í fari hans. 

 Það eru sjö atriði sem einkenna góð samskipti og þau eru: 

• Virðing er sýnd með ýmsu móti og ekki má gleyma að virðing endurspeglar 

innri afstöðu okkar sjálfra, hugsana og tilfinninga. Ástæða er til að skoða að 

virðing og hlustun tengjast órjúfanlegum böndum og oft ræður hlustun 

úrslitum. Til þess að öðlast virðingu er þarf einstaklingurinn að virða aðra og 

gagnkvæm virðing er besti hátturinn. 

• Traust í samskiptum þarf að vera gagnkvæmt og er því nauðsynlegt að öðlast 

færni í að vera traustvekjandi. Einstaklingar þurfa að vera sæmilega öryggir 

þegar kemur að því að segja öðrum hvað þeim finnist og hvað sé verið að 

hugsa hverju sinni og þar af leiðandi fara saman traust og hreinskilni. Einnig 

tengist traust trúnaði og þagmælsku. 

• Skilningur skilar sér fljótt í samskiptum þegar einstaklingar einsetja sér að 

hlusta vel og skilja aðra. Okkur hættir það til að tala of mikið og hlusta lítið í 

samskiptum því allir hafa þörf fyrir að fá athygli og láta skoðanir sínar í ljós. 

Sú aðferð skilar litlum árangri og er afleit samskiptaaðferð. 

• Jákvæðni og neikvæðni eru hugtök sem allir þekkja og hafa skoðanir á. 

Hugarfar er bráðsmitandi og hefur áhrif á umhverfið í kringum einstaklinginn 

og sá jákvæði leitar stöðugt að lausnum og leiðum en sá neikvæði leitar 

stöðugt eftir hindrunum og afsökunum. Málið snýst um hugarfar og aðferðir í 

ákvarðanatöku og það má hafa það í huga að jákvæðni er skemmtilegri en 

neikvæðni. 

• Sveigjanleiki og þá kemur upp hugtakið „sjaldan veldur einn þá tveir deila“. 

Til einhvers konar hagsmuna eiga deilur rætur sínar að rekja, hvort sem það 

eru tilfinningar, tengsl við aðra eða staða. Þegar tekist er á myndast togstreita 

og árekstrar sem geta leitt til þess að allt flakkar á milli einstaklinganna og þá 

er nauðsynlegt að geta verið sveigjanlegur. Góður eiginleiki einstaklings er að 
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geta gefið eftir, gæta þess að báðir aðilar í samskiptunum fái að koma sínu 

fram. Í góðum samskiptum er málamiðlun meginkjarninn.  

• Einlægni endurspeglar hreinskilni, að einstaklingur geti tjáð sín hjartans mál, 

verið opinskár og verið sjálfum sér samkvæmur. Sum tengsl og samskipti 

milli einstaklinga geta verið þægilegri en önnur og einlægni ber vott um 

ákveðið hugarástand eða hugarfar sem endurspeglast í samskiptum. Það er 

einnig mikilvægt að vera einlægur því það veitir einstaklingnum vellíðan og 

þar að auki geta myndast dýrmæt tengsl. 

• Þolinmæði er góður eiginleiki, því samskipti geta tekið tíma og lítill árangur 

fæst í spenntu andrúmslofti. Þegar kemur að vandasömu samtali er mikilvægt 

að byrja samtalið á jákvæðum nótum, mynda tengsl, sýna skilning og með 

þessu myndast öryggiskennd milli einstaklinganna (Erla Kristjánsdóttir, 

Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004).  

Í foreldrasamstarfinu er mikið um samskipti milli foreldra og kennara og til þess að 

samstarfið geti verið farsæl þurfa þessi atriði að vera til staðar, þar sem þau eru það 

sem einkenna góð samskipti. Þar sem samskiptin leggja grunn að því hver 

einstaklingurinn er, þau móta persónuleika hans og leið hans til að tjá sig. Því án 

tjáningar getur einstaklingurinn ekki sýnt hver hann er, án skilnings getur hann ekki 

speglað sig í umhverfinu og skilið hver hann sjálfur er. Samskipti eru einnig forsenda 

þess að einstaklingar geri sér grein fyrir þeirra eigin verðmæti (Ástríður Stefánsdóttir, 

2006). Í samskiptunum í foreldrasamstarfinu verður einnig að ríkja siðferði því með 

góðu siðferði lærir fólk að koma fram við aðra með virðingu og einnig þegar taka á 

ákvarðanir að bæði foreldrar og kennarar séu hugsunum sínum trú. 

3.2.   Siðferði og ákvarðanataka 

Það reynir á siðferðið í öllum mannlegum samskiptum og gott siðferði er ein af megin 

forsendum raunverulegs og varanlegu samstarfi milli foreldra og kennara. Geir Þ. 

Þórarinsson skilgreinir að siðferði sé fólgið í þeim reglum er varða lifnaðarhætti 

okkar, breytni og samskipti við annað fólk og umhverfið. Það má segja að þeim 

kröfum sem gerðar eru til okkar um hegðun og breytni, sé best lýst sem á þann hátt að 

þær meti framferði okkar sem gott eða slæmt, rétt eða rangt. Það eru til margs konar 

skráðar og óskráðar reglur í samskiptum okkar við annað fólk t.d. kurteisisreglur sem 

ekki teljast siðferðislegar. Í helstu grundvallaratriðum má segja að siðferðið sé fólgið 

í því hvað sé gott og hvað sé slæmt; rétt eða röng mannleg breytni. (Geir Þ. 
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Þórarinsson, 2005). Það skiptir máli að fjalla um siðferði þar sem það birtist á svo 

margan hátt í hegðun manna. í foreldrasamstarfinu birtist siðferði þegar kennarar og 

foreldrar eiga samskipti þar sem skiptir máli að þeir sýni hvor öðrum tillitsemi 

Í siðferðislegum ákvarðanatökum komast einstaklingar ekki fram hjá því að 

taka ákvarðanir. Það skiptir máli hvernig einstaklingar venja sig á til að taka 

ákvarðanir, hvernig þeir afla sér þekkingar á réttu og röngu. Einstaklingar nýta sér 

oftast eigin siðferðisþekkingu umhugsunarlaust, vita ósjálfrátt hvernig þeir eiga að 

haga sér. Þessi vitneskja er í fyrstu ekki yfirveguð og er það vafamál að hve miklu 

leyti einstaklingar gera sér almennt ljósa grein fyrir henni. Í reynd virðist þurfa 

sérstök tilefni til þess að einstaklingar taki að íhuga eigið siðferði eða 

siðferðisþekkingu. Þessi tilefni virðast einkum gefast þegar menn lenda í 

siðferðisvanda eða komast í kynni við siðferði sem er af öðrum toga en þeirra eigið 

(Páll Skúlason, 1990). Sá siðferðislegi vandi sem einstaklingar standa oftast frammi 

fyrir er sá að gera sér ljóst hvað sé rétt og röng ákvörðun gagnvart öðrum. Þetta getur 

reynst sumum einstaklingum erfitt, en það er alltaf hægt að komast að réttri 

niðurstöðu, það þarf aðeins að gefa sér tíma til að kanna málið nægilega vel til að 

útkoman verði réttlát. Sumir einstaklingar koma sér stundum undan því að komast að 

réttri niðurstöðu og jafnvel undan því að taka ákvörðun. Þótt einstaklingar beri ábyrgð 

á niðurstöðum sínum í siðferðislegum efnum þarf ekki þar með sagt að vera að það sé 

undir ákvörðunni komið hvort þessar niðurstöður séu réttar eða rangar. Þó að 

einstaklingar ákveði að þetta verði að gera þá réttlætir sú ákvörðun ekki verknaðinn. 

Öllum getur skjátlast og mælikvarðarnir á rétt og rangt í siðferðislegum efnum ráðast 

ekki af geðþótta eða vilja. Eins og það er ekki hægt að ákveða hvort það sé rangt að 

ljúga og það sé rétt að segja satt. Það er rétt að segja satt en rangt að ljúga, hvað sem 

aðrir haldi um það. Þar með er ekki sagt að það sé undir öllum kringumstæðum rétt að 

segja sannleikann. Þetta siðaboð getur þurft að víkja fyrir öðru sterkara. Þar sem 

siðaboð skiptast í boð og bönn, þar sem bönn segja einstaklingum að gera eitthvað, en 

boðin segja honum aftur á móti að breyta rétt. Einstaklingar geta lent í þeirri aðstöðu 

að þessi tvö siðaboð togast á og virðast jafn sterk svo að ókleift er að gera upp á milli 

þeirra. Þessar aðstæður heyra þó til undantekninga og ef nægur tími gefst til að athuga 

málið er hægt að sjá hvort siðaboðið á frekar rétt á sér Páll Skúlason (1989,1990). 

Þegar kemur að ákvarðanatöku í foreldrasamstarfi þarf að huga að því að 

einstaklingar eru með ólík viðhorf um hvað sé rétt og hvað sé rangt. Þarna þurfa bæði 

foreldrar og kennarar huga að því þegar teknar eru ákvarðanir að það sé ekki þeim til 



27 
 

eigin hagsbóta heldur verður að taka tillit til hag hinna og niðurstöðurnar séu einnig 

réttmætar. Það skiptir miklu máli til að gott samstarf eigi sér stað ríki trúnaður á milli 

foreldra og kennara, með því er ávinningur á farsælt samstarf.  

3.2.1.   Trúnaður  

Jón Ásgeir Kalmansson segir að í farsælum mannlegum samskiptum sé 

meginforsendan trúnaður og traust, hvort sem um er að ræða persónuleg eða 

ópersónuleg samskipti. Í foreldrasamstarfinu er nauðsynlegt að haldin sé trúnaður við 

foreldra ef um er að ræða mál sem eru viðkvæm. Í sumum tilvikum geta siðferðisleg 

mál komið upp þegar trúnaður eða þagnarskylda er rofin og með því getur það skaðað 

einstaklinginn ef upplýsingarnar komast í hendur óviðkomandi aðila (Jón Ásgeir 

Kalmansson, 1995). Hættan er á að trúnaður sé á borð borin þegar notað eru rafræn 

samskipti á milli foreldra og kennarans t.d. Mentor og tölvupóstur. Í þeim tilvikum 

getur verið erfitt að tryggja algeran trúnað þar sem hættan er að pósturinn geti farið á 

aðra aðila. Í þessu tilviki er einstaklingnum sýnd siðferðisleg óvirðing og mikilvægir 

hagsmunir hans fyrir borð bornir. Í sumum tilfellum getur gerst að einstaklingurinn 

komist aldrei að því að trúnaðurinn við hann hafi verið rofinn en engu að síður hefur 

verið gengið á siðferðislegan rétt hans. Jafnvel getur mál sem hann heldur trúnað um 

verið ofviða hans kunnáttu og það þurfi að leita annað til að leysa málið. Einnig 

kemur Jón Ásgeir inn á, að halda trúnað er mikilvæg starfsregla fyrir fagmanninn og 

hún er jafnframt nytsöm. Einstaklingar sem leita til fagmanna ganga út frá því að 

trúnaður við þá sé virtur nema einstaklingarnir taki það skýrt fram að þess þurfi ekki. 

Rökin fyrir því að trúnaður skuli vera haldinn við einstaklinga varða siðferðislega 

skyldu sem almennt ber að halda í heiðri. Um getur verið að ræða að önnur 

siðferðisleg gildi stangist á við hana í einstökum tilfellum og þá verði hún að víkja. Í 

þessu tilfelli eru yfirleitt þrenns konar siðferðisleg verðmæti nefnd sem hugsanlega 

geta vikið fyrir trúnaðarskyldunni. Um er að ræða ef almannaheill, hagsmunir 

saklauss þriðja aðila og hagsmunir skjólstæðingsins sjálfs séu í húfi og þeim ógnað.  

       Þagnarskyldan er ófrávíkjanleg skylda svo lengi sem hún veitir ekki öðrum 

einstaklingum grið til að vinna öðrum mein. Það getur enginn vænst þess eða krafist 

að fá að vera óhultur í skjóli þess siðakerfis sem hann sjálfur er að brjóta niður.  

Þegar fagmaður fær upplýsingar frá einstaklingi sem bendir til þess að almannaheill 

gæti verið í hættu þarf að ákveða hvort hættan sé nægileg til að það sé réttlætanlegt að 

rjúfa trúnað við einstaklinginn. Það ber vitaskuld að fara gætilega þegar í sumum 
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tilvikum á að gera undantekningu á trúnaðarskyldunni. Ef sú undantekning reynist 

æskileg ber fagmanninum að gera einstaklingnum það ljóst að hann telji faglega eða 

siðferðislega rangt að halda trúnað. En þarna skal fara gætilega og mikilvægt er að 

passa að upplýsingarnar fari einungis til þeirra sem geta afstýrt því að viðkomandi 

einstaklingur vinni öðrum eða sjálfum sér mein (Jón Ásgeir Kalmansson, 1995). Í 

foreldrasamstarfinu ganga foreldrar og börn út frá því að trúnaður við þau sé virtur. 

Þar sem þau eiga rétt á því að gætilega sé farið með þeirra upplýsingar. Þegar kemur 

að persónulegum upplýsingum sem aflað hefur verið um barnið er krafist fullrar 

þagnarskyldu. Þessar upplýsingar skulu vera meðhöndlaðar samkvæmt gildandi 

lögum um persónuvernd og meðferð upplýsinga og gera skal foreldrum grein fyrir 

þessum upplýsingum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í reglugerð um sérkennslu 

kemur fram í 9. grein að foreldrum er heimilt að lesa þau gögn sem eru í vörslu 

skólans og fræðsluyfirvalda sem hafa að geyma persónulegar upplýsingar varðandi 

skólagöngu barnanna að viðstöddum sérfræðingi viðkomandi starfsstéttar. Með allar 

þessar upplýsingar skal farið með þær sem trúnaðarmál (Reglugerð um sérkennslu nr. 

389/1996).  

Eins og hér hefur komið fram stendur trúnaðarskyldan vörð um mjög 

mikilvæg siðferðileg verðmæti þar sem hún stendur vörð um þörf okkar til að marka 

okkur sérstöðu í samfélaginu og okkar rétt til einkalífsins. Trúnaðarskyldan er til 

marks um að okkur ber að sýna einstaklingum virðingu og tillitssemi. Við þurfum 

ávallt að taka tillit til þess að í raunverulegum aðstæðum getur trúnaðarskyldan rekist 

á við aðrar almennar skyldur, t.d. að vinna ekki öðrum tjón. Þarna hefst fyrst og 

fremst hið vandasama siðferðislega verkefni; að fagmaðurinn þarf að leggja dóm á 

hvaða siðferðislegar skyldur vega þyngst í viðkomandi aðstæðum (Jón Ásgeir 

Kalmansson, 1995). Í foreldrasamstarfinu geta komið upp mál sem kennarinn þarf að 

taka ákvörðun er varða hagsmuni barns. Foreldri kemur og talar við kennarann um 

starfsmann skólans þar sem foreldrið heyrði að starfsmaðurinn hafi brotið trúnað um 

barn í skólanum. Kennarinn ákveður að láta vita af þessu til skólastjórnenda. Við 

þessar aðstæður þarf fagmaðurinn að hafa skarpa siðferðislega dómgreind og hafa 

auga fyrir því sem mestu máli skiptir hverju sinni. Þetta siðferðislega verkefni mun 

fagmaðurinn ávallt þurfa að glíma við í starfi sínu í samskiptum við aðra og þurfa að 

taka siðferðislegar ákvarðanir sem varða hagsmuni annarra. Í þessum tilfellum þarf 

fagmaðurinn að vera heiðarleg manneskja sem er hugsjónum sínum og starfi trúr (Jón 

Ásgeir Kalmansson, 1995). Í foreldrasamstarfinu er mikilvægt að haldin sé trúnaður 
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um málefni barnsins, þar sem hver starfsmaður er bundin trúnaði og er óheimilt að 

veita upplýsingar er varða börnin og foreldra þeirra. Um þennan þátt er ákvæði í 

siðareglum kennara þar sem þeir skulu halda trúnaði við börn og foreldra þeirra. 

3.2.2.   Siðareglur og skyldur  

Siðferði manna mótast af þeim óskráðu siðareglum sem viðurkenndar eru í hverju 

samfélagi fyrir sig (Geir Þ. Þórarinsson, 2005). Hinsvegar hafa fagstéttir í auknum 

mæli farið að skrá niður siðareglur sínar og eru kennarar ein af þeim fagséttum og má 

finna þær á heimasíðu Kennarasambands Íslands (Kennarasamband Íslands, e.d.). 

Hlutverk siðareglna er að standa vörð um verðmæti og stuðla að dyggðugu líferni. 

Mikilvægt er að siðareglurnar innihaldi það meginhlutverk starfsgreinarinnar og lýsi 

tilgangi hennar. Hver starfsmaður þarf að tileinka sér siðareglur í starfi sínu. Með því 

minna siðareglurnar starfsmanninum reglulega á þá ábyrgð sem starfið krefst af 

honum (Sigurður Kristinsson, 1991). Í siðareglum kennara kemur fram að þær séu 

settar til þess að efla fagmennsku kennara og um leið styrkja fagvitund þeirra, ásamt 

því að vera kennurum til leiðbeiningar í starfi (Kennarasamband Íslands, e.d.). Í 7. 

grein siðareglna kennara kemur fram að kennarar skulu gæta þess að upplýsingar sem 

þeir veita foreldrum séu réttar og áreiðanlegar. Einnig kemur fram í 9. og 10. grein 

varðandi trúnað, að kennurum beri að gæta trúnaðar við nemendur og einnig skulu 

þeir gæta þagmælsku um einkamál nemenda sinna og þeirra forráðamanna sem þeir fá 

vitneskju um í starfi (Kennarasamband Íslands, e.d.). Samkvæmt 8. grein, í 

siðareglum kennara um ákvarðanatöku, segir að kennarar skuli virða þann rétt sem 

foreldrar hafa um ákvörðunarrétt ósjálfráða nemenda. Kennarar mega ekki hafa 

samband við sérfræðinga utan skóla án samþykkis foreldra um málefni nemenda en 

mega gera undantekningu ef slík mál séu óhjákvæmileg þegar tryggja á rétt og velferð 

barnsins (Kennarasamband Íslands, e.d.).  

Sigurður Kristinsson segir að í formi siðareglna eða siðaboða komi 

siðferðislegar skyldur. Flestar reglur siðferðis eru svo sjálfsagður þáttur í daglegu lífi 

fólks að við fylgjum þeim eftir án þess að taka eftir því nema upp koma aðstæður þar 

sem ekki er vitað hvað gera skuli. Þá kemur upp siðferðisleg umhugsun sem felst í 

því að einstaklingar geri sér grein fyrir hvaða reglur eiga við í þessum aðstæðum og 

hvernig sé réttast að bregðast við þessu tilviki (Sigurður Kristinsson, 1991).  

Páll Skúlason telur að siðferðisleg álitamál komi upp þegar menn vita ekki eða gera 

sér ekki ljóst hvernig á að taka á tilteknu máli eða tilfellum sem upp koma. Margir 
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aðilar koma að málinu, að það kann að vera óljóst hvar ábyrgðin liggur og hverjir fara 

með hvaða mál, sérstaklega á þetta við þegar um samvinnu margra aðila er að ræða. 

Páll telur að þetta sé eina helsta ástæðan fyrir því að siðareglur eru orðnar brýnt 

viðfangsefni. Árekstrar og ágreiningur starfsmanna kann að vera eingöngu vegna þess 

að starfsskyldur manna skarast. Þegar þessi mál koma upp nægir ekki að hafa almenn 

ákvæði um starfsskyldur og ábyrgð hinna ýmsu aðila, heldur skiptir máli að hafa 

leiðir til að jafna ágreining og leysa hugsanlegar deilur. Það kann að valda að skortur 

á slíkum leiðum getur orðið til þess að oft er ekki tekið á vandanum, fátt er jafn 

háskalegt mannlegu siðferði, en að lokað sé augunum fyrir alvarlegum siðferðislegum 

málum (Páll Skúlason, 1987). En er þetta svona auðvelt að þegar upp koma 

ágreiningsmál þá hugsi kennarar um siðareglurnar sínar til að taka á málunum eða 

taka þeir á þeim af eigin innsæi. Siðareglurnar eru aðeins til viðmiðunar og „það má 

ekki undir neinum kringumstæðum líta svo á að hinar skráðu reglur geti leyst af 

hólmi siðferðislega dómgreind og ábyrgð fólksins sem setur sér þær“ (Sigurður 

Kristinsson, 1991:39).  

3.3.  Samantekt  

Foreldrasamstarfið byggist fyrst og fremst á samskiptum milli foreldra og kennara. 

Þriðja spurningin sem ég lagði upp með var: Hvað skiptir máli í samskiptum milli 

foreldra og kennara? Í samskiptum milli foreldra og kennara verður að vera virðing 

til staðar þar sem hún er eitt af því mikilvægasta atriðið þegar höfð eru samskipti við 

aðra. Siðferði í samskiptum er ein megin forsenda þess að samstarfið milli foreldra og 

kennara verði varanlegt. Einstaklingar komast ekki hjá því að taka ákvarðanir sem 

varða einstök mál og þeir þurfa að gera upp við sig hvort ákvörðun þeirra hafi verið 

rétt eða röng. Þrátt fyrir að einstaklingar beri ábyrgð á niðurstöðum sínum er ekki 

endilega sagt að sú ákvörðun sé rétt eða röng. Það getur öllum skjátlast 

mælikvarðarnir á rétt og rangt í siðferðislegum efnum ráðast ekki af geðþótta eða 

vilja en hafa verður í huga þegar kemur að ákvaðnatöku að réttmæti sé í niðurstöðu 

mála. Er trúnaður mikilvægur í foreldrasamstarfi? er fjórða spurningin sem ég leitaði 

svara við. Meginforsenda fyrir árangursríku samstarfi er trúnaður og traust. 

Nauðsynlegt að haldin sé trúnaður við foreldra og börn og þetta er einnig mjög 

mikilvæg starfsregla fyrir fagmanninn. Þar sem einstaklingar ganga út frá því að 

trúnaður við hann sé virtur. Upp geta komið mál þar sem trúnaður er brotin við 

einstakling, t.d ef upplýsingar um mál barns eða foreldra eru á borð borin og geta sum 
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þessara mála verið í formi tölvupósta eða því um líkt, í þessu tilviki er einstaklingnum 

sýndur siðferðisleg óvirðing. Þrátt fyrir að kennurum séu settar siðareglur til að vinna 

eftir þá tryggja þær ekki að þeir séu lausir við hverskyns mál sem upp geta komið í 

foreldrasamstarfinu. Þarna reynir á að starfsmaðurinn sé samkvæmur sjálfum sér og 

að hann sé heiðarlegur og er hugsjónum sínum og starfi trúr. 
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4.  Lokaorð  

Það skiptir miklu máli að gott samstarf sé á milli foreldra og skólans því hagsmunir 

barna felast í því að þessir aðilar vinni saman. Mikilvægt er að foreldrar og kennarar 

sýni hvorum öðrum traust, trúnað og virðingu til að samstarfið gangi sem farsælast 

fyrir sig, því ef þessir þættir eru ekki til staðar eru miklar líkur á því að samstarfið 

gangi ekki upp. Foreldrar búa yfir þekkingu, færni og reynslu og nauðsynlegt er að 

skólinn viðurkenni mikilvægi þátttöku þeirra þegar kemur að námi barna þeirra. Það 

sem skiptir máli fyrir kennarann að hann sé lausnamiðaður og opinn fyrir öllum 

hugmyndum frá foreldrum og geti sett sig í spor foreldra. Huga þarf að því að 

kennarar hafi ekki aðeins samskipti við foreldra þegar upp koma vandamál, heldur 

einnig láta foreldra vita þegar vel gengur. Því það skiptir foreldra miklu máli að vita 

þegar allt gengur vel í skólanum, jafnvel fá póst einu sinni í viku frá kennurum hvað 

börnin voru að gera í skólanum í vikunni sem leið, þarna geta þá þeir fylgst með hvað 

sé verið að hafast við í skólanum.  

Besta leiðin í samstarfi milli foreldra og kennara er að grunnurinn sé traustur 

grunni frá upphafi skólagöngu hvers nemenda. Með jákvæðu og hlýlegu viðmóti 

kennara öðlast foreldrar virðingu frá kennurum og einnig er þetta öfugt að foreldrar 

þurfa líka að sýna jákvætt viðmót. Að mínu mati er virðing einn af mikilvægustu 

þáttum í foreldrasamstarfinu, ásamt því að foreldrar og kennarar vinni af einhug í að 

öðlast hana hvor frá öðrum. Tel ég að það samstarf sem er erfitt frá upphafi leiðir til 

kvíða og álaga hjá bæði kennurum og foreldrum, með því getur það leitt til þess að 

hvorki foreldrar né kennarar leggi sitt af mörkum til að gera samstarfið ánægjulegt og 

báðir aðilar gefast fljótlega upp. Það er hægt að spyrja sig hvort að foreldrar séu 

yfirhöfuð að lesa Aðalnámskrá grunnskóla og lögin til að sjá hver þeirra réttur sé 

innan skólans og hvort skólarnir séu í raun að láta vita að tilvist þessara gagna. Brýnt 

er að bæði foreldrar og kennarar upplifi jákvætt og farsælt samstarf. 

Með gerð þessarar ritgerðar er ætlunin auka sýn foreldra að þau hafa mikið 

meira að segja þegar kemur að hag barna þeirra í skólanum heldur en þeir eru að gera 

sér grein fyrir. Von er um að með þessari ritgerð að foreldrar fari að láta meira í sér 

heyra og verði sýnilegri. Eftir að hafa unnið þessa ritgerð tel ég mig vera betur 

upplýsta um hvernig stuðlað sé að góðri samvinnu milli foreldra og skóla. 
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